Veřejné zasedání č. 11/ 2009
Dne 11.2.2009 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné
zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína.
Přítomni:
-p.Dostalý Miloš, ing.Pacholík Miroslav, pí.Vašulínová Jana, p.Sliacký Jozef,
p.Kocáb Jaromír, p.Matoušek Petr, p.Hošek Milan, p.Duda Robert
Omluveni: 0
Hosté: 4 – dle prezenční listiny
Veřejné schůzi předsedal starosta obce Miloš Dostalý, dále jen starosta. Starosta
zahájil veřejné zasedání, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů,
tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
Úvodem určil zapisovatele pana Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu pana
Jaromíra Kocába a Petra Matouška. Starosta dal o těchto návrzích hlasovat. Oba
ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.
Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání č.11/2009 obecního
zastupitelstva a požádal přítomné členy o připomínky nebo doplnění.
Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření obce v roce 2008 a rozpočt. opatření č.5 - 2008
3. Návrh,projednání a schválení rozpočtu na rok 2009
4. Projednání záměru na nákup pozemku
5. Projednání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
6. Projednání zřízení pracoviště Czech POINT
7. Různé informace z činnosti obecního úřadu:
a-informace o plánovaných akcích v letošním roce
b-informace o vývoji soudního sporu s manželi Procházkovými
c-informace z činnosti Mikroregionu Ivančicka
d-informace o stanovisku obce k rozhledně pana Řezáče
e-rozhledna
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
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ad.2
V úvodu seznámil starosta přítomné s rozpočtovým opatření z prosince
minulého roku, které je přílohou zápisu. Zastupitelé neměli připomínek
Dále přednesl zprávu o hospodaření obce v roce 2008.
V oblasti příjmové části rozpočtu bylo na daňových příjmech v loňském roce
získáno téměř 3 400 000 Kč. Další příjmy potom tvořily nájemné za používání
rozhledny – 500 000 Kč, vstupné rozhledna 110 000 Kč, prodej druhotných
surovin, úroky, pronájmy celkem asi 40 000 Kč. Tedy příjmy poměrně vysoké
celkově 3 995 660,- Kč.
Oblast výdajů tvořily především investice do oprav komunikací a chodníků –
téměř 900 000 Kč a rozhledna – 700 000 Kč. Z dalších zajímavých výdajů
uvádím např- školství 175 000 Kč, komunální odpad ( popelnice, kontejnery,
plasty, sklo, nebezpečný odpad ) 200 000 Kč, chod obecního úřadu a činnost
místní správy – 550 000 Kč, elektrická energie 150 000 Kč atd. Celkové výdaje
v loňském roce tedy byly 3 486 000,– Kč.
Z uvedeného tedy vyplývá, že hospodaření obce skončilo s přebytkem téměř
500 000 Kč, které budou převedeny jako zůstatek do dalšího roku.
Návrh znění usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008 a bere na vědomí
zprávu o hospodaření obce v roce 2008, kterou přednesl starosta.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.3
Starosta seznámil přítomné členy s návrhem rozpočtu obce na rok 2009.
Starosta: Návrhem rozpočtu se obecní zastupitelstvo zabývalo na pracovních
zasedáních, kdy se formovaly oblasti plánu rozvoje a výstavby v obci, ale také
podpora všech dalších aktivit. Rozpočet dle zákona musí být vyrovnaný a tedy
příjmy i výdaje jsou stejné. Příjmová část rozpočtu je tvořena z 95 procent
daňovými příjmy, zbývající část tvoří poplatky, nájmy, dotace a další. V roce
2009 předpokládáme příjmy ve výši 3 410 000 Kč, přesné znění dle paragrafů je
přílohou tohoto zápisu.
Ve výdajové části jsou finanční prostředky směřovány především do oblasti
výstavby a oprav komunikací a chodníků. Zde se předpokládá částka 800 000
Kč. Další větší položka je potom rozhledna, kde bychom chtěli splatit poslední
část firmě YVISO a další vývoj zázemí kolem rozhledny. Předpokládáme částku
700 000 Kč. Další prostředky jsou potom rovnoměrně rozloženy do jednotlivých
částí dle hospodaření v minulém roce. Zde mám na mysli především chod
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obecního úřadu, svoz odpadů z obce, elektrická energie, požární ochrana a další.
Tedy výdaje celkem 3 410 000 Kč. Podrobné znění v příloze.
Starosta se přítomných zastupitelů zeptal zda mají připomínky, dotazy nebo
doplňující návrhy. Žádné nebyly.
Návrh znění usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Hlína na rok 2009 tak jak je
uvedeno v příloze tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.4
Bod programu přednášel ing. Pacholík, místostarosta obce, seznámil přít.členy
s nutností řešení komunikace v místní části obce Na paloučkách. V posledním
období stoupá počet obyvatel, kteří v této části obce buď opravují nebo staví
rodinné domky a přístupová cesta je zejména v zimním období a za deště těžko
sjízdná. Je zde problém také s odvážením popelnic. Zastupitelstvo proto na
pracovním zasedání rozhodlo tuto komunikaci zpevnit a opravit. Při
geometrickém zaměření pozemku se došlo ke zjištění, že tato cesta se částí
nachází mimo pozemek ve vlastnictví obce. Vstoupili jsme proto do jednání
s majitelem pozemku o možném řešení. Majitel pozemku je ochoten svůj
pozemek obci prodat. V nejbližších dnech proto proběhne geometrické zaměření
a vypracování smlouvy o koupi této části pozemku. Místostarosta předložil
zastupitelstvu návrh záměru na odkoupení pozemku v ceně 40 Kč za m2.
Starosta vyzval zastupitele k diskusi k tomuto tématu, nikdo se nepřihlásil a tak
dal hlasovat.
Návrh znění usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu pozemku p.č. 156/29, v k.ú.
Hlína za účelem vybudování komunikace na část obce zvanou „Paloučky“
v ceně 40,-Kč/m2.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.5
Program rozvoje venkova
Starosta informoval, že tak jako každý rok, tak i letos JMK vypsal dotace na
Program rozvoje venkova. Obecní zastupitelstvo se na pracovních zasedáních
touto tématikou zabývalo a po rozboru situace se rozhodlo v letošním roce
požádat o dotaci na celkovou opravu místního veřejného rozhlasu. Místní
rozhlas je již zastaralý a nevyhovuje současným požadavkům na řešení různých
krizových situací. Obecní úřad proto oslovil tři společnosti o vypracování
nabídky na řešení celkové opravy místního rozhlasu. Na základě těchto nabídek
proto navrhuji požádat JMK o dotaci. Celková cena za provedení bude zhruba
kolem 210 000 Kč a Jmk pokud naši žádost přijme a schválí přispívá až do výše
50% nákladů. Celková oprava pokud bude realizována, bude splňovat veškeré
požadavky na začlenění do systému krizového řízení. Zda tato oprava proběhne
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nebo ne bude záviset na přidělení dotace. Pokud budeme úspěšní vybere
zastupitelstvo na příštím zasedání ze tří nabídek společnost, která tuto akci
provede.
Starosta vyzval přítomné zastupitele k diskusi na toto téma.
Pan Sliacký - připomněl, že jsme již dva roky nedostali žádnou dotaci z PRV.
Proto by bylo dobré být, co se týče čerpání dotací být důslednější.
Starosta - ano po dva roky jsme nic netěžili. V roce 2007 to bylo vlivem
administrativní chyby při podávání žádosti. V roce 2008 potom připomínám, že
jsme dotaci 77 000 Kč získali, ale bohužel vzhledem k nesplnění technických
požadavků při realizaci stavby autobusové čekárny jsme ji museli vrátit JMK.
Další připomínky nebyly a starosta dal hlasovat.
Návrh znění usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu JMK v oblasti
rozvoje venkova na opravu místního veřejného rozhlasu v obci.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se 0
ad 6
Zřízení pracoviště Czech POINT
Starosta informoval, že o z ohledem na zákon 300/2008 Sb bude každý obecní
úřad od 1.7.2009 využívat tvz. Datovou schránku, která bude plně nahrazovat
doručování písemností do vlastních rukou prostřednictvím České pošty.
Jednoduše řečeno papír bude nahrazen elektronickým dokumentem. Používání
těchto datových schránek bude povinné. Ministerstvo financí ČR proto rozbíhá
projekt nazvaný Czech POINT ( slovy – Český podací, ověřovací a informační
národní terminál ), na který také získalo prostředky z fondů Evropské unie.
Zřízení tohoto pracoviště bude požadovat finanční částku zhruba okolo 100 000
Kč. Je možné požádat o dotaci na MV ČR, která je ve výši 85% nákladů. Pro
občany bude zřízení tohoto pracoviště znamenat, že na zdejším OÚ získají
doklady jako je např. výpis z Katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení
řidičů, výpis z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku
atd.
Zřízení tohoto pracoviště provádí společnosti, které nabízí provedení celé akce i
s podáním žádosti o dotaci. Na OÚ došli nabídky třech společností a
zastupitelstvo na pracovním zasedání vybralo nabídku společnosti Galileo
Corporation s.r.o. , se sídlem Chomutov, Hornická 4387, IČ 25448714, v ceně
93 927 Kč včetně DPH a která splňuje veškeré technické požadavky na
instalované elektronické vybavení. Tato společnost také vypracuje žádost o
dotaci a provede závěrečné vyhodnocení realizace akce.
Starosta vyzval přítomné zastupitele k diskusi na toto téma.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil a tak dal hlasovat.
Návrh znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína po projednání schvaluje zřízení a zavedení místního
pracoviště Czech POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů EU.
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Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se 0
Návrh znění usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení pracoviště Czech
POINT se společností Galileo Corporation s.r.o. , se sídlem Chomutov,
Hornická 4387, IČ 25448714, v ceně 93 927 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se 0
ad 7a
Starosta informoval přítomné o plánovaných akcích v roce 2009 tak jak již
zastupitelstvo na pracovních zasedáních naplánovalo. V letošním roce bychom
chtěli pokračovat v úpravách komunikací a chodníků, tak jak jsme započali
v loňském roce. Bude vybudovaná nová komunikace na místní část zvanou
Paloučky, odstraníme starou čekárnu a prodloužíme nový chodník až k číslu
popisnému 64. V části Kozí horky plánujeme obnovení chodníku, který byl
rozebrán z důvodu stavby vodovodu. Dojde k prodloužení vodovodu a dešťové
kanalizace v Křenové. Z dalších akcí potom výměna oken v budově bývalé
školy, na hřbitově potom požádáme o zpracování studie a návrhu na vybudování
urnové stěny. I nadále zastupitelstvo počítá s podporou společenských
organizací v obci, sportovních aktivit, využití volného času dětí a mládeže.
ad 7b
Starosta informoval o vývoji soudního sporu o finanční vyrovnání po navrácení
budovy bývalé školy s manželi Procházkovými. Soudní spor trvá již téměř 3
roky a jedná se o navrácení peněz, které manželé Procházkovi za tuto budovu
zaplatili, a další částku, kterou vynaložili při opravách a modernizaci. Naproti
tomu obec uplatila nárok za nájemné po dobu, po kterou Procházkovi budovu
užívali a nájem neplatili. V současné době soudkyně Okresního soudu Brnovenkov vyhlásila ústní rozhodnutí, ve kterém dává za pravdu Procházkovým a
obec je povinna požadovanou částku uhradit. Právní zástupce očekává písemné
rozhodnutí soudu, provede vyhodnocení a bude informovat zastupitelstvo o
dalších možnostech vývoje tohoto sporu.
ad 7c
Starosta informoval o činnosti v Mikroregionu Ivančicka.
Tento Mikroregion se prezentoval na veletrhu Regiontour 2009 a součástí jeho
expozice byly i propagační předměty z naší obce, především rozhledna a
divadelní představení v přírodě. Obě tyto záležitosti jsou velmi turisticky
zajímavé a vyhledávané.
Dále potom proběhla jednání o zaměření žádosti o dotaci z PRV. Předsednistvo
rozhodlo, že v letošním roce požádáme o dotaci na místní mobiliář. To znamená,
že pokud bude dotace přidělena, získá každá členská obec částku zhruba 20 000
Kč na zakoupení parkových laviček, odpadkových košů, stojanů na kola atd. dle
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vlastního výběru. Předsednictvo dále navrhlo, aby příští rok byla dotace
směřována na výsadbu zeleně, parkové úpravy apod.
V neposlední řadě řešilo předsednictvo situaci po odstoupení předsedy
Mikroregionu pana Poláka, který počátkem roku oznámil rezignaci a dospělo
k závěru, že bude svolána valná hromada Mikroregionu, na které proběhnou
nové volby vedení Mikroregionu. V současné době řídí Mikroregion
místopředseda – starosta Ivančic p. Adam -, který je časově velmi zaneprázdněn
a proto bude na valné hromadě navržena změna stanov ve smyslu volby dvou
místopředsedů, abychom předešli potížím, které máme v současnosti.
ad 7d
Starosta informoval o situaci, která nastala v průběhu řízení o povolení stavby
rozhledny o kterou požádal pan Řezáč Stanislav. Obec Hlína při všech řízeních
se vyjadřovala, že nemá námitek proti stavbě při dodržení všech zákonných
podmínek. Stavbu nejprve zamítl stavební úřad na základě vyjádření odboru
životního prostředí. Po odvolání pana Řezáče, které bylo oprávněné, nařídil
JmKÚ nové řízení o povolení stavby s dodatkem, že se mají důsledně dodržovat
podmínky dané Územním plánem obce Hlína. Tento plán však v zastavěném
území ( tvz. obytné zóně ) žádnou výškovou stavbu nepovoluje. Pan Řezáč se
cítí poškozen předchozími vyjádřeními zástupců obce a požaduje řešení situace.
Starosta pozval pana Řezáče na pracovní zasedání zastupitelstva na vzájenmé
vyjasnění a řešení situace.
ad 7e
Starosta informoval o zimním provozu rozhledny, který je z pohledu
návštěvnosti velmi slabý a neekonomický. Přesná čísla se zpracovávají, ale
navrhuji uvažovat o zrušení pravidelné otevírací doby v zimních měsících a
spíše rozšířit otevření v letních měsících, zejména v době prázdnin. V zimě
potom provozovat rozhlednu pouze na objednávku nebo na zavolání.
Co se týká finanční stránky, tak nám zbývá splatit ještě asi 700 000 Kč a celá
rozhledna přejde do majetku obce. V současnosti se vypracovává projekt řešení
okolí rozhledny, tak abychom mohli žádat o dotaci z některého turistického
fondu EU. Pro letošní rok plánujeme vydání dalších propagačních předmětů a
také dětské odpoledne u rozhledny s programem při příležitosti dne dětí.
ad 8
Starosta:
- informoval zastupitelstvo že obdržel žádost o sponzorský dar na školní ples,
pořádaný ZŠ Neslovice
Zastupitelstvo souhlasí s částkou 1000,-Kč
- informoval o odstoupení kronikáře pana Vašulína, který nemá zájem nadále
tuto funkci vykonávat. Starosta poděkoval panu Jaroslavu Vašulínovi za jeho
velmi aktivní a bohatou činnost pro obec v tomto směru. Zastupitelstvo obce
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tuto záležitost projednalo a výsledkem je, že novým kronikářem je od letošního
roku paní Vilma Enžlová.
pí.JanaVašulínová- zastupitelka obce:
-oznámila , že obec bude v následujících měsících organizovat charitativní
sbírku ošacení, záclon, přikrývek a dalších nepoškozených věcí, které již doma
nepotřebujete, s tím, že odvoz těchto věcí z obce proběhne 1.6.2009. Přesné
informace k této sbírce budou formou letáčků dodány do každé domácnosti v
obci . Dále připomenula, že 28. března proběhne další ročník koštu slivovic a
jiných pálenek v zasedací místnosti OÚ.
p. Radek Opluštil – host zasedání:
- dotaz - , zda by bylo možné upřesnit místa pozemků, které má obec
v úmyslu koupit a čemu mají tyto pozemky potom sloužit ?
- -upozornil na špatné dodržování otevírací doby a rušení nočního klidu
v nově zbudovaném hostinci a zároveň tím připomněl , že by se lidé měli
k sobě chovat ohleduplně a příjemně
Starosta odpověděl : co se týká pozemků, obec má zájem o koupi pozemků za
obecním úřadem, kde plánujeme rozšíření plochy pro sportovní účely a co se
týká dodržování otevírací doby v pohostinství Na Hlíně obecní úřad upozorní
majitele na tuto skutečnost a dále bude postupovat v rámci svých možností.
pí.Enžlová – host zasedání:
-potvrdila tu skutečnost, že bude psát obecní kroniku po odstoupení bývalého
kronikáře a upozornila obecní zastupitelstvo na to , že po nich bude požadovat
informace o činnosti a dění v obci
p.Chaloupka – host zasedání:
-dotaz – zda v obci proběhne rekonstrukce el.sítě
Starosta odpověděl : společností EON je plánovaná výměna starých a
nevyhovujících sloupů a domovních přípojek, v současné době probíhá řízení o
povolení této akce
Starosta:
- závěrem informoval, že obec dostala nabídku na realizaci projektu
motokrosové tratě , ve které jsou nabízeny různé výhody pro obec, které by bylo
možno realizovat při tomto projektu. Starosta požádal obecní zastupitelstvo o
vyjádření k tomuto návrhu. Obec.zastupitelstvo tento návrh většinou hlasů
zamítlo.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hlína
č.11/2009 ze dne 11.2.2009.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu ze zasedání pana Jaromíra Kocába a pana Petra
Matouška
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se: 0
2. Rozpočtové opatření č.5/2008 a bere na vědomí zprávu o hospodaření
obce za rok 2008
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se: 0
3. Rozpočet obce Hlína na rok 2009 tak jak je uvedeno v příloze tohoto
zápisu
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se: 0
4. Záměr nákupu pozemku p.č 156/29, v k.ú. Hlína za účelem vybudování
komunikace na část obce zvanou Paloučky v ceně 40,- Kč /m2
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se: 0
5. Žádost o dotaci z rozpočtu JMK v oblasti rozvoje venkova na opravu
veřejného rozhlasu v obci
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se: 0
6. Zřízení a zavedení místního pracoviště Czech POINT s využitím dotace
ze strukturálních fondů EU.
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se: 0
7. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový
projekt-CzechPOINT-Kontaktní místo v rámci operačního programu,
prioritní osa 6.2, Zavádění ICT v územní správě – Cíl Konvergence,
oblast podpory 6.2.1, Zavádění ICT v uzemní veřejné správě, výzva
č.02E-Goverment v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa“.
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se: 0
8. Uzavření smlouvy o zřízení pracoviště Czech POINT se společností
Galileo Corporation s.r.o. , se sídlem Chomutov, Hornická 4387, IČ
25448714, v ceně 93 927 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel se 0
8

Závěrem starosta všem poděkoval za účast na veřejném zasedání a jednání
ukončil.
Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod.
Zapsal : Robert DUDA

………………………………..

Ověřili: Jaromír KOCÁB

………………………………..

Petr MATOUŠEK

…………………………………

Starosta: Miloš DOSTALÝ

………………………………...

Místostarosta: Ing. Miroslav PACHOLÍK ………………………………
Příloha zápisu : - prezenční listina zasedání
- rozpočet obce na rok 2009
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