Veřejné zasedání č. 16/ 2010
Dne 10.3.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu
veřejné zasedání 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 :
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Veřejnému zasedání 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
Petra Matouška a paní Janu Vašulínovou. Starosta dal o těchto návrzích
hlasovat. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny.

Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze
zasedání p. Petra Matouška a pí. Janu Vašulínovou.
Hlasování:

Pro návrh: 8

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání č.16/2010
obecního zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho případné doplnění.
Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění:
1.Zahájení
2.Zpráva o hospodaření obce v roce 2009
3.Projednání rozpočtu obce na rok 2010
4.Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek
5.Projednání směrnice o archivaci a spisové službě
6.Projednání smlouvy o právu provést stavbu
7.Různé informace z činnosti obecního úřadu
-Mikroregion a výsadba veřejné zeleně
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-informace o provozu rozhledny
8.Diskuse
9.Usnesení a závěr
Hlasování:

Pro návrh: 8

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

ad.2
-Starosta seznámil přítomné členy se zprávou o hospodaření obce za rok 2009.
V příjmové části rozpočtu obec získala 3 707 000 Kč. Převážná část příjmu
jsou daňové příjmy, které byly ve výši 3 205 000 Kč. Zbývající jsou z vlastní
činnosti obce a z dotací.
Na dotacích obec přijala téměř 200 000 Kč. Jednalo se o dotace na vybudování
rozhlasu a pracoviště Czech – point na obecním úřadě, podporu zásahové
jednotky obce a příspěvky na činnost místní správy. Ostatní příjmy byly
z prodeje vstupného a propagačních předmětů na rozhledně (168 000 Kč),
nájemné na rozhledně (30 000 Kč), nájemné za hrobová místa (40 000 Kč),
prodej sběrných surovin – železo, plast, sklo ( 33 000).
Výdaje v loňském roce byly celkem 4 382 000 Kč. Při porovnání příjmů a
výdajů je patrné, že obec vydala více než přijala. Chybějící částka byla doplněna
ze zůstatku hospodaření v uplynulých letech. I přesto bylo na konci roku 2009
na běžném účtu obce více jak 1 000 000 Kč. Převážná část šla do budování
komunikací a chodníků v obci. Téměř 1 300 000 Kč. Déle potom veřejný
rozhlas (200 000 Kč), výměna oken na hasičce a škole ( 97 000 Kč), splátka
rozhledny a další kolem ní ( 710 000 Kč). Z ostatních výdajů bych pro
zajímavost uvedl např. elek. energie 138 000 Kč, odvoz odpadů z obce 210 000
Kč, náklady na zabezpečení školní docházky dětí z obce (172 000 Kč), požární
ochrana 109 000 Kč a tak dále. Úplné a přesné znění hospodaření obce bude
zveřejněno v závěrečném účtu obce za rok 2009, do kterého může každý
z občanů pokud bude mít zájem nahlédnout v úředních hodinách obecního
úřadu.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření
obce za rok 2009
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

ad.3
-Starosta seznámil přítomné členy s plánovaným rozpočtem obce na rok 2010.
Rozpočet obce byl připravován zastupitelstvem na pracovních zasedáních a tak
starosta pouze konstatoval, že rozpočet na příjmové straně je navržen podle
2

příjmů v roce 2009 a některých paragrafech dle doporučení ponížen. Výdajová
část rozpočtu řeší finance potřebné na zabezpečení chodu obce a drobné
investiční akce na zlepšování vzhledu obce, zabezpečení technické
infrastruktury a další. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh usnesení: obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2010 dle
přílohy tohoto zápisu
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

ad.4
-Starosta seznámil přítomné členy se zněním směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Tato směrnice řeší postup obecního úřadu při zadávání
veřejných zakázek tak, aby používání finančních prostředků obce bylo co
nejúčelnější, průhledné a hospodárné. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh usnesení: obecní zastupitelstvo schvaluje „Směrnici číslo 9/2010“ o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

ad.5
-Starosta seznámil přítomné členy se návrhem směrnice č.8 o archivaci a spisové
službě na obecním úřadě. Tato směrnice řeší postup pracovníků obecního úřadu
při práci s úředními dokumenty, došlou a odeslanou poštou, používání razítek a
archivací určených dokumentů. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh usnesení: obecní zastupitelstvo schvaluje „Směrnici číslo 8/2010“ o
archivaci a spisové službě na obecním úřadě
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

ad.6
-Místostarosta obce ing. Pacholík seznámil přítomné členy s žádostí pana
Martina Dostalého bytem Hlína č.p.122 o připojení svého rod. domku na obecní
vodovod a umístění vodovodní šachty na obecním pozemku. Zastupitelé po
seznámení s dokumentací o vybudování a umístění této vodovodní šachty
souhlasí se stavbou na obecním pozemku.
Návrh usnesení: obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provést
stavbu“ na obecním pozemku s p.Martinem Dostalým bytem Hlína č.p.122 za
účelem vybudování vodovodní přípojky a umístění vodoměrné šachty na
obecním pozemku.
Hlasování:
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 1
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ad.7
V bodě různé starosta informoval přítomné:
- o činnosti Mikroregionu Ivančicka. V letošním roce je naplánováno
financování výsadby zeleně v členských obcích. V naší obci se jedná o
výsadba sedmi lip na obecním pozemku podél komunikace 395/2 směrem
k rozhledně, tato akce bude pokryta z prostředků JMK a ČEZ.
V měsíci lednu proběhl na brněnském výstavišti Regiontour 2010, kterého
jsme se jako součást Mikroregionu Ivančicka zúčastnili a nutno
konstatovat, že náklady na zajištění této akce jsou každým rokem vyšší a
neúměrně stoupají a tak stojí za úvahu, zda se dále této akce účastnit.
- bylo vydáno stavební povolení na úpravu okolí kolem rozhledny
spočívající ve výstavbě sociálního zařízení a krytého posezení se stánkem
na občerstvení. V současné době obecní úřad zjišťuje možnosti získání
dotace z některého fondu evropské unie v oblasti turistického ruchu.
- na základě žádosti obecního úřadu provedlo Ministerstvo kultury ČR
registraci časopisu Hlínské rozhledy a vydalo registrační číslo tohoto
čtvrtletníku. Stanovilo také podmínky archivace. Vzhledem k tomu, že
tento časopis se těší stále větší oblibě u občanů, rozhodlo zastupitelstvo o
zlepšení kvality tisku a barevné úvodní stránce. Každé vydání obsahuje
200 ks a náklady jsou kolem 5 000,- Kč, podle počtu stran.
- obecní úřad přihlásil webové stránky obce do soutěže o Zlatý erb
pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V krajském kole soutěže
obec obsadila 13. místo z 16 přihlášených. Dle hodnotící komise obecní
stránky splňují vše požadované dle zákona, ale nejsou na takové technické
výši jakou měli ostatní přihlášení.
- obecní zastupitelstvo na svém pracovním zasedání projednalo hodnocení
zájmové činnosti v obci a konstatovalo, že je nutné poděkovat všem, kteří
se o tuto činnost zasluhují velké poděkování. Na návrh pí. Vašulínové
budeme ještě rozšiřovat kulturní dění v obci o besedy seniorů a ostatních
občanů se zajímavými lidmi, sportovci umělci, odborníky apod. Tato
činnost má i nadále velkou podporu v obecním zastupitelstvu.
ad.8
- v diskusi nebyl žádný příspěvek
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Usnesení veřejného zasedání obecního zastupitelstva č.16/2010
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Petra Matouška a pí. Janu
Vašulínovou
Pro návrh: …8…

Proti návrhu: …0…

Zdržel se: …0…

2. Rozpočet obce na rok 2010 dle přílohy tohoto zápisu
Pro návrh: …8…

Proti návrhu: …0…

Zdržel se: …0…

3. Směrnici číslo 9/2010 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Pro návrh: …8…

Proti návrhu: …0…

Zdržel se: …0…

4. Směrnici číslo 8/2010 o archivaci a spisové službě
Pro návrh: …8…

Proti návrhu: …0…

Zdržel se: …0…

5. Smlouvu o právu provést stavbu na obecním pozemku s p. Martinem
Dostalým, bytem Hlína č.p.122 za účelem vybudování vodovodní
přípojky a umístění vodoměrné šachty na obecním pozemku p.č. 5/1
Pro návrh: …7…

Proti návrhu: …0…

Zdržel se: …1…

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
6. Zprávu o hospodaření obce v roce 2009, kterou přednesl starosta obce
Pro návrh: …8…

Proti návrhu: …0…

Zdržel se: …0…

Zasedání ukončeno v 20.15 hod.
Zapsal : Robert DUDA

………………………………..

Ověřili: Petr MATOUŠEK

………………………………..

Jana VAŠULÍNOVÁ

…………………………………

Starosta: Miloš DOSTALÝ

………………………………...

Místostarosta: Ing. Miroslav PACHOLÍK ………………………………
Přílohy zápisu: - prezenční listina zasedání
- rozpočet obce na rok 2010
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Rozpočet obce Hlína na rok 2010
Rozpočtové příjmy
Položk.

Parag.

Textové znění, komentář

Finan. částka

0

1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti

600 000

0

1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti

100 000

0

1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit. Výnosů

0

1121 Daň z příjmu práv. osob

0

1211 Daň z přidané hodnoty

0

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

0

1341 Poplatek ze psů

4 000

0

1361 Správní poplatek

1 000

0

1511 Daň z nemovitostí

160 000

0

4112 Dotace ze st.rozpočtu na výkon st. Správy

144 400

50 000
650 000
1 300 000
120 000

1032

Příjmy z pronájmu pozemků

1 500

3722

Odvoz komunálních odpadů

10 000

3725

Využívání a zneškodňování odpadů

6171

Činnost místní správy - pronájmy

3326

Příjmy z poskytování služeb

6310

Příjmy z finančních operací - úroky

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000
10 000
100 000

Příjmy celkem

10 100
1 000

3 267 000
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Rozpočtové výdaje

2212

Silnice

50 000

2219

Ostatní záležitosti poz.komunikací - chodníky

50 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

100 000

2310

Pitná voda

100 000

2321

Čištění odpadních vod a kanalizace

100 000

3314

Činnosti knihovnické

20 000

3319

Ostatní záležitosti kultiry

30 000

3326

Obnova hod.míst. Kultury - památky, rozhledna

3341

Místní rozhlas

3399

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

20 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

20 000

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů - popelnice, kontejner

3723

Sběr a odvoz ost. Odpadů - plasty, sklo

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512

Požární ochrana

6112

Zastupitelstva obcí

400 000

6171

Činnost místní správy

700 000

6409

Ostatní činnost jinak neurčená

457 000

400 000
5 000

250 000
50 000
100 000
15 000
140 000
80 000
100 000
80 000

Výdaje celkem

3 267 000

Schváleno na veřejném zasedání č.16/2010 - bod usnesení č. 2
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