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Veřejné zasedání   č. 17/ 2010 

 
        Dne 15.6.2010 se v 19.30 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu 

veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. 

 

 

Přítomni zastupitelé :  

-p.Dostalý Miloš,  pí.Vašulínová Jana,  p.Sliacký Jozef, p.Kocáb Jaromír, 

p.Matoušek Petr, p.Hošek Milan, p.Duda Robert 

 

Omluveni:   ing.Pacholík Miroslav 

 

Hosté :       dle prezenční listiny   

 

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 

Milana Hoška a pana Jaromíra Kocába. Starosta dal o těchto návrzích hlasovat. 

Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze 

zasedání p. Milana Hoška a p. Jaromíra Kocába.   

Hlasování:          Pro návrh:  7         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

 

Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání č.17/2010 obecního 

zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění. 
 

Návrh programu zasedání: 

 

1.Zahájení 

2.Projednání závěrečného účtu obce za rok 2009 

3.Projednání dohody o zabezpečení školní docházky 

4.Projednání pronájmu obecního pozemku 

5.Projednání finančního daru 

6.Projednání rozpočtových opatření 

7.Různé informace z činnosti obecního úřadu 

   -soutěž vesnice roku-hodnocení 

   -hasiči nákup elektrocentrály a hadic, závody, zásahy 

   -rozhledna-den dětí, cyklozávod, tabulky, návštěvnost 
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   -úprava hřbitovní zdi 

   -oprava střechy na obecní budově 

8.Diskuse 

9.Usnesení a závěr 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje navržený program veřejného 

zasedání. 

Hlasování:          Pro návrh:  7         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

 

ad.2 

Starosta seznámil přítomné členy se Závěrečným účtem 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. A na co byly finance použity? Jak 

jste jistě všichni postřehli 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 Vás pokud bude mít zájem 

nahlédnout v úředních hodinách obecního úřadu. 

Při inventarizaci nebyly shledány žádné vážné nedostatky. 

 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Závěrečný účet hospodaření 

obce za rok 2009“ bez výhrad 

Hlasování:          Pro návrh:  7         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

ad.3 
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Obec Hlína nemá zřízenou základní školu pro děti z obce zabezpečuje povinou 

školní docházku prostřednictvím dohod s okolními obcemi. Jedná se o obce 

Neslovice, Zastávka u Brna a město Ivančice. Starosta předložil dohodu o 

úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují ZŠ TGM v Ivančicích 

s městem Ivančice. Jedná se o 8 žáků. Dále předložil žádost obce Zastávka u 

Brna o úhradu nákladů za jednoho žáka, který plní povinnou školní docházku 

v ZŠ TGM Zastávka. K oběma dokumentům zastupitelé neměli připomínek.  

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o úhradě 

neinvestičních nákladů“ za žáky, kteří navštěvují základní školu v Ivančicích ve 

školním roce 2009/2010 s městem Ivančice 

Hlasování:          Pro návrh: 7               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 0 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních 

nákladů za žáka z obce Hlína,který navštěvuje ZŠ T.G.Masaryka Zastávka 

v roce 2009 ve výši 4100Kč ve prospěch obce Zastávka,okres Brno-venkov  

Hlasování:          Pro návrh: 7               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 0 

 

ad.4 

Paní Eichnerová žádá obecní zastupitelstvo o pronájem části obecního pozemku 

před jejím domem p.č. 342/1, v k.ú. Hlína o výměře 24 m2. V žádosti uvádí, že 

by zde zřídila a udržovala jedno parkovací místo a zahrádku. Vše má zájem 

ohraničit rozebíratelným oplocením. Zastupitelé v diskusi konstatovali, že 

pozemek je možno pronajmout a navrhli bezplatný pronájem, s povinností 

pozemek řádně udržovat. 

 Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o dlouhodobém 

bezplatném pronájmu“ části obecního pozemku p.č.342/1 o výměře 24m2 před 

domem č.p.98 s p.Marií Eichnerovou, bytem Hlína č.p.98 

Hlasování:          Pro návrh: 7               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 0 

 

ad.5 

Společenská organizace Sokol Neslovice žádá obec o poskytnutí finančního 

příspěvku na zabezpečení každoroční charitativní akce „Běh naděje“. Tato akce 

se koná po celé republice a její výtěžek je věnován na podporu výzkumu nemoci 

rakovina. Zastupitelé v diskusi navrhli příspěvek ve výši 2 000,-Kč, který bude 

použit na organizační zabezpečení akce. 

 

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru 

Tělocvičné jednotě SOKOL Neslovice ve výši 2000Kč na běžné výdaje spojené 

se zabezpečením humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny-Běhu naděje. 

Hlasování:          Pro návrh: 7               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 0 

 

ad.6 

Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č.1 , č.2 a č.3. 
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Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu o dotaci na zabezpečení voleb do 

Poslanecké sněmovny a navrácení části peněz za nedodanou autobusovou 

čekárnu, Ve výdajové části je navýšení o částku na zabezpečení voleb a další 

drobné přesuny a navýšení jednotlivých paragrafů. Vše dle přílohy zápisu. 

 

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1, 2 a 3 

dle přílohy tohoto zápisu 

Hlasování:          Pro návrh: 7               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 0 

 

ad.7 

- starosta obce informoval o účasti obce v krajském kole soutěže vesnice 

roku 2010. V závěrečném hodnocení byla obec hodnotitelskou komisí 

oceněna diplomem za „Příkladný společenský život v obci“. 

- oblast požární ochrany – v obci proběhla soutěž požárních družstev velmi 

dobrým hodnocením, hasiči pomáhali při odstraňování následků 

nepříznivého počasí, probíhá příprava divadelního představení v přírodě. 

Činnost SDH je na dobré úrovni a starosta doporučil zastupitelstvu 

podpořit organizaci nákupem potřebného vybavení. Navrhl zakoupit pro 

potřeby zásahové jednotky obce elektrocentrálu, využití při výjezdech a 

novou sadu požárních hadic pro využití při soutěžích a zásazích. 

Zastupitelé neměli připomínek. 

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup elektrocentrály pro 

potřeby Zásahové jednotky obce Hlína, v hodnotě 22 000Kč. 

Hlasování:          Pro návrh: 7               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 0 

 

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup sady požárních hadic 

pro potřeby Zásahové jednotky obce Hlína, v hodnotě 17 500Kč. 

Hlasování:          Pro návrh: 7               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 0 

 

- starosta informoval o dění kole rozhledny. Proběhl zde závod na kolech , 

který měl start v Ivančicích a cíl na rozhledně, dále potom tradiční den 

dětí u rozhledny, který organizačně zabezpečovali ženy z Babince pod 

vedením pí. Jany Vašulínové a který měl velmi dobrou úroveň. Máme 

připravené stavební povolení na úpravu okolí rozhledny a v současné 

době se zjišťují možnosti získání dotace na akci z evropských fondů. Dále 

se připravují informační cedule pro návštěvníky rozhledny s popisem 

výhledových míst. 

- Starosta informoval zastupitelstvo o stále se množících žádostech občanů 

o vybudování místa pro ukládání uren na místním hřbitově. Tato 

záležitost již byla konzultována s odborníky v oboru a je ji možné řešit 

stavební úpravou hřbitovní zdi. Po všeobecné diskusi zastupitelstvo tento 

návrh přijalo. 
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Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr výstavby kolumbária 

na místním hřbitově a vypsání výběrového řízení na realizaci akce. 

Hlasování:          Pro návrh: 6               Proti návrhu: 0               Zdržel se: 1 

 

         -  starosta informoval o vypsání výběrového řízení na opravu střechy, 

spočívající ve výměně krytiny, dosazení parofolie a výměně okapů na obecní 

budově č.p. 49 

 

 

DISKUSE: 

Host zasedání :   p.Vašulín Jaroslav 

-poblahopřál obecnímu zastupitelstvu k získání ocenění, které obdrželi v soutěži 

„Vesnice roku 2010“. 

 Zhodnotil všechny kladné akce, které proběhly v obci, ale také přednesl kritiku, 

že stromy, které se vykácely nejsou nahrazeny novými. Dále občané nebyli včas 

informováni o soutěži Vesnice roku, nejsou urovnány travnaté plochy, je 

nepořádek na obci, který podle něho není problém odstranit. K těmto všem 

připomínkám dodal fotografie nedostatků. 

Odpověď starosta:  hovořil o tom, že účast v soutěži není jenom o pořádku na 

obci, ten je samozřejmě také důležitý, ale hodnocen je komplexní pohled na dění 

v obci. Úklid na obci je neustálý problém v podobě získat nějakého zaměstnance 

na tuto práci. Bohužel se nám to zatím nedaří. 

 

ZÁVĚR: 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.50 hod. ukončil. 
 

 

 

Usnesení veřejného zasedání obecního  

zastupitelstva č.17 konaného dne 15.6.2010 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Milana Hoška   a p.  Jaromíra Kocába 

            Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

2. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad 

           Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

3. Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují 

základní školy v Ivančicích ve školním roce 2009/2010 s městem Ivančice 

       Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 
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4. Úhradu neinvestičních nákladů za žáka z obce Hlína, který navštěvuje ZŠ 

TGM Zastávka v roce 2009 ve výši 4 100,-Kč ve prospěch obce Zastávka, 

okr.Brno-venkov  

       Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

5. Smlouvu o dlouhodobém bezplatném pronájmu části obecního pozemku 

p.č. 342/1 o výměře 24 m2 před domem č.p.98 s p. Marií Eichnerovou , 

bytem Hlína č.p.98 

       Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

6. Poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě SOKOL Neslovice ve výši 

2 000,- Kč na běžné výdaje spojené se zabezpečením humanitární akce na 

podporu výzkumu rakoviny – Běhu naděje 

      Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

7. Rozpočtové opatření č. 1, 2  a 3 dle přílohy tohoto zápisu 

      Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

8. Nákup elektrocentrály pro potřeby Zásahové jednotky obce Hlína, 

v hodnotě 22 000,-Kč 

       Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

  

9. Nákup sady požárních hadic pro potřeby Zásahové jednotky obce Hlína, 

v hodnotě 17 500,-Kč 

       Pro návrh:  …7…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

10. Záměr výstavby kolumbária na místním hřbitově a vypsání výběrového 

řízení na realizaci akce 

      Pro návrh:  …6…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …1… 

 

  Zapsal :   Robert DUDA                            ………………………………..    
 

 Ověřili:   Milan HOŠEK                             ………………………………..  
 

                Jaromír KOCÁB                          ………………………………… 
 

 Starosta:  Miloš DOSTALÝ                        ………………………………... 
 

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

Přílohy zápisu:   -  prezenční listina zasedání 

                           -  rozpočtová opatření č.1, č.2, č.3 
 


