Veřejné zasedání č. 13/ 2009
Dne 22.6.2009 se v 19.30 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
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
Jozefa Sliackého a paní Janu Vašulínovou. Starosta dal o těchto návrzích
hlasovat. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu zasedání
p.Jozefa Sliackého a pí. Janu Vašulínovou
Hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Starosta přednesl návrh programu veřejného zasedání č.13/2009 obecního
zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění. Nebylo tomu tak a tak
starosta nechal hlasovat.
Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění:
Zahájení
Projednání a schválení Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2008
Projednání dohody o partnerství k projektu s Městem Ivančice
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Projednání rozpočtových opatření
Projednání smlouvy o dílo na opravu komunikace
Projednání daru na humanitární akci
Různé informace z činnosti obecního úřadu
- informace o zřízení pracoviště Czech POINT
- informace o provozu rozhledny
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
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ad.2
-Starosta seznámil přítomné členy se závěrečným účtem hospodaření obce za
rok 2008. Obec v loňském roce získala do svého rozpočtu celkem 3 998 293,-Kč
a zhruba o půl milionu překročila plánovaný a schválený příjem. V této částce je
3 300 000,-Kč daňových příjmů, 603 000,-Kč nedaňových příjmů a 85 600,-Kč
z různých dotací. Plánované a schválené výdaje byly 3 361 000,- Kč a
skutečnost za rok 2008 je 3 445 380,- Kč. I přes překročení plánovaných výdajů
obec hospodařila v roce 2008 s kladným výsledkem a pro příští rok se převedlo
téměř půl milionu korun. Součástí závěrečného účtu je také inventarizace
majetku obce, který obec ke konci roku vlastnila a jehož hodnota činí téměř 25
milionů korun. Další částí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, které provedli pracovníci Jihomoravského
krajského úřadu, odboru kontrolního a právního, která závěrem konstatuje že
v hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít dopad na hospodaření v budoucnosti.
Při této příležitosti poděkoval paní Noskové, pracovnici obecního úřadu, za
dobrou práci , kterou vykonává při vedení účetnictví.
Starosta vyzval zastupitele k diskusi k tomuto bodu. Připomínky nebyly a tak
dal hlasovat.
Návrh usnesení: obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet hospodaření
obce za rok 2008 bez výhrad.
Hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.3
Starosta informoval o potížích při zavádění pracoviště CZECHPOINT a
zavádění komunikace s úřadem přes datové schránky, tedy v elektronické
podobě. I když technické vybavení na obecním úřadě již je vlivem stále se
měnících podmínek na přidělení dotace a neobdržení povolení od ministerstva
vnitra, není možné poskytovat občanům výstupy z centrálních evidencí.
Poslední informace hovoří o tom, že spuštění celého systému se odkládá na
listopad tohoto roku. V souvislosti s nutností zavést spisovou službu a datové
schránky nabízí naší obci město Ivančice účast na projektu, který by sloužil
všem obcím Ivančicka a zabezpečil by chod datových schránek. Finanční
náklady s tímto spojené by byly pokryty z dotace o kterou hodlá město Ivančice
požádat. Starosta předložil znění dohody, která je přílohou tohoto zápisu a
vyzval k diskusi. Žádná nebyla a tak navrhl usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o partnerství
k projektu „ Technologická centra a elektronické spisové služby na území ORP
Ivančice“ s Městem Ivančice , v předloženém znění
Hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
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ad.4
Starosta informoval o záměru společnosti E.ON Distribuce vybudovat novou
přípojku elektřiny do rod. domku č.p. 24. Tato přípojka částečně povede přes
obecní pozemek p.č. 5/1 a společnost žádá obec povolení zbudování a následné
zřízení věcného břemene na tomto pozemku. Za vznik břemene nabízí
jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč.
Diskuse k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích na zřízení přípojky el. energie
na pozemku par. číslo 5/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.5
Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č. 2, které bylo
nutné provést v měsíci květnu. Jednalo se o navýšení výdajové části rozpočtu
v položce nebytové hospodářství na vybudování nového plotu na odpadním
dvoře a likvidaci starých a rozpadajících se kůlen. Druhé opatření je směřováno
do položky pojištění. Na navýšení byl použit zůstatek z loňského hospodaření.
Dále předložil rozpočtové opatření č.3, které bude provedeno v měsíci červnu a
jedná se o navýšení výdajové části v položce školství a veřejný rozhlas. Ve
školství je to úhrada neinvestičních nákladů na zabezpečení školní docházky pro
město Ivančice a Obec Zastávka u Brna ve výši 35 000,-Kč. Další část opatření
se týká generální opravy místního rozhlasu a navýšení výdajové části rozpočtu o
84 000,-Kč. Obě tyto opatření bude použit zůstatek z hospodaření loňského
roku. Starosta vyzval k diskusi na toto téma. Neproběhla a tak dal hlasovat.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2 a č.3
ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.6
Starosta informoval, že společnost MIKO Neslovice, která na základě výběru
bude v obci provádět v letošním roce opravy místních komunikací a chodníků
předložila smlouvy o dílo na jednotlivé akce. Jedná se o komunikaci na
„Paloučky“ v ceně 309 000,-Kč bez DPH a termín plnění měsíci srpnu a září 09,
dále potom chodník v místní části „Na Kozích horkách“ v ceně 340 000,-Kč a
termín plnění listopad 09. Třetí akce je chodník od autobusové čekárny k domu
č.p. 64 ve výši 186 000,-Kč a plnění v listopadu 09. Obecní zastupitelstvo
konstatovalo, že prioritou je cesta na „Paloučky“. Po seznámení se smlouvami
navrhl starosta usnesení a dal hlasovat.
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Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvy o dílo se
společností MIKO sdružení, se sídlem Neslovice, Za Humny 283 na opravu
místní účelové komunikace a chodníků.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.7
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o finanční podporu od organizace Sokol
Neslovice, která pořádá akci pod názvem „Běh naděje“. Jedná se o získávání
finančních prostředků na podporu výzkumu rakoviny. Finance budou určeny na
organizační zabezpečení akce. Po všeobecné diskusi se zastupitelé dohodli na
finančním daru ve výši 2000,- Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 2
000,- Kč společenské organizaci TJ SOKOL Neslovice na zbezpečení
humanitární akce „Běh naděje“
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0 Zdržel se: 0
ad.8
Starosta informoval, že bude nutné zakoupit novou sekačku na údržbu
travnatých prostorů v obci, protože ta stávající by vyžadovala velmi nákladnou
opravu. Na pracovních jednáních byl proveden výběr a nyní předkládá návrh na
zakoupení nové sekačky na sečení trávy značky Stiga Turbo ve výši 21.900Kč,
která splňuje naše požadavky.
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup nové motorové sekačky na trávu značky
Stiga Turbo v ceně 21 900,- Kč
Hlasování:
Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Dále starosta informoval, že na Obecní úřad Hlína došla žádost od pana MgA
Bohdana Jeřábka o prodloužení termínu opravy sochy sv. Josefa do 15.8.2009,
z důvodu technických potíží při realizaci. Obecní zastupitelstvo s oddálením
opravy sochy sv. Josefa souhlasí.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo
č.3/2008 na opravu sochy sv. Josefa, který mění termín předání díla na
15.8.2009
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
V další části starosta předložil návrh na zakoupení pozemků za obecním úřadem
tak jak bylo projednáno na pracovním zasedání. Jedná se o pozemek paní
Růženy Šťastné, která s prodejem za daných podmínek souhlasí. Zastupitelé po
diskusi návrh schválili.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků p.č. 130/10,
130/18, 137/1 a 138/2 vše v k.ú. Hlína od paní Růženy Smutné v ceně 20,Kč/m2
Hlasování:
Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
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Místostarosta obce ing. Pacholík a zastupitelka p.Vašulínová informovali o
průběhu akce „Oslava mezinárodního dne dětí u Rozhledny V.M.na Hlíně“.
Této akce se zúčastnil velký počet dětí a dospělých, kteří byli velmi spokojeni.
Velmi kladně lze také hodnotit zábavný program agentury Bianca. Co se týče
hodnocení této akce, patří mezi zdařilé a vybízí k pokračování i v dalších letech.
Starosta informoval, že ing. arch.Čuhel dokončil a předal obce kompletní
projekt na úpravu prostranství kolem rozhledny. Jedná se o vybudování
přístřešku se stánkem na občerstvení a sociálního zázemí. V následujícím
období obec požádá o stavební povolení a soustředí se na možnost získání dotací
na tuto akci z evropských fondů pro rozvoj turistiky.
Dále starosta hovořil o dokončení a zahájení zkušebního provozu místního
rozhlasu a také o tom, že v obci společnost EON provádí opravy nevyhovujících
přípojek elektřiny do rodinných domků. V souvislosti s touto akcí lze očekávat
přerušení dodávek elektřiny. Občané budou včas informováni.
Redakce časopisu Hlínské rozhledy vydala další výtisk a dle reakcí spoluobčanů
lze soudit, že tento časopis získává stále větší oblibu. Při této příležitosti starosta
poděkoval všem, kteří se podílí na vydávání tohoto časopisu.
Starosta dále informoval obecní zastupitelstvo, že čekárna, kterou obec
v loňském roce objednala a zaplatila, zatím stále není na svém místě a obecní
úřad se snaží zatím bezvýsledně získat kontakt na společnost, která zřejmě
zbankrotovala. V následujícím období proto zřejmě dojde k podání trestního
oznámení na Polici ČR.
9 . Diskuse:
Zastupitel obce: p. Sliacký Jozef
Hovořil o značně od vody vydrolených a poškozených komunikacích v obci a
předkládá návrh na zařazení do výdajů rozpočtu na opravu. Dále vznesl dotaz na
opravu křížku na Kounickách, kde zaregistroval, že někdo tam něco provádí.
Starosta – odpověď:
Stav místních komunikací není dobrý a vyžadují opravy. Vzhledem k tomu,
že finančních prostředků má obec v současné době dost, lze zařadit do výdajů
rozpočtu. Projedná tuto akci s firmami v oboru a předloží na příštím zasedání
zastupitelstva. Opravu křížku Na Kounickách objednal obecní úřad a provádí ji
pan Juránek z Ivančic. Za celkovou rekonstrukci požaduje 8 500,- Kč a termín
plnění je v letošním roce.
Zastupitel obce: p. Hošek
Hovořil o tom, že v obci je velmi mnoho nadzemních kabelových a drátových
vedení a že by bylo dobré je zredukovat. Při příležitosti oprav přípojek elektřiny
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požádat také o odstranění telefonních kabelů, které již nejsou využívány. Dále
hovořil o divadelním představení v přírodě, které proběhne v červenci a požádal
přítomné o pomoc při přípravách prostředí pro sehrání divadla. V závěru
upozornil na stížnosti občanů, že nový rozhlas je v některých částech obce velmi
špatně slyšet.
Starosta – odpověď:
Co se týká slyšitelnosti rozhlasu má již také tyto informace a dle vyjádření
dodavatelů probíhá zkušební provoz a na všechny podněty bude reagováno.
Otázka kabelů telefonního vedení byla již také se společností projednávána a
přislíbena náprava, ale v současnosti nelze zatím říci kdy se tak stane.
Host zasedání : p. Vašulín Jaroslav
Upozornil na to, že došlo k poškození stolů u rozhledny a ptá se, zda-li byl
zjištěn viník
Starosta – odpověď:
Starosta odpověděl, že celá věc byla konzultována s Policí a těžko by se
dokazovalo kdo tuto škodu způsobil.
Další příspěvky nebyly a tak starosta všem poděkoval za účast na veřejném
zasedání a toto ukončil.
Zasedání bylo ukončeno v 21:05hod
10. Usnesení veřejného zasedání obecního zastupitelstva č.13 :
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu zasedání p. Jozefa Sliackého a pí. Janu Vašulínovou
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
2. závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
3. uzavření dohody o partnerství k projektu „ Technologická centra a
elektronické spisové služby na území ORP Ivančice“ s Městem Ivančice ,
v předloženém znění
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
4. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva odpovídajícího
věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem v Českých
Budějovicích na zřízení přípojky el. energie na pozemku par. číslo 5/1 za
jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
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5. rozpočtové opatření č.2 a č.3 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
6. finanční dar ve výši 2 000,- Kč společenské organizaci TJ SOKOL Neslovice
na zbezpečení humanitární akce „Běh naděje“
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
7. smlouvu o dílo se společností MIKO sdružení, se sídlem Neslovice, Za
Humny 283na opravu místní účelové komunikace a chodníků v obci
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
8. nákup nové motorové sekačky na trávu Stiga Turbo v ceně 21 900,- Kč
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
9. dodatek ke smlouvě o dílo č.3/2008 na opravu sochy sv. Josefa, který mění
termín předání díla na 15.8.2009
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…
10. nákup pozemků p.č. 130/10, 130/18, 137/1 a 138/2 vše v k.ú. Hlína od paní
Růženy Smutné v ceně 20,- Kč/m2
Pro návrh: …8…
Proti návrhu: …0…
Zdržel se: …0…

Zapsal : Robert DUDA

………………………………..

Ověřili: Jozef SLIACKY

………………………………..

Jana VAŠULÍNOVÁ

…………………………………

Starosta: Miloš DOSTALÝ

………………………………...

Místostarosta: Ing. Miroslav PACHOLÍK ………………………………

Přílohy : - prezenční listina zasedání
- rozpočtové opatření č.2 a č.3
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