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Veřejné zasedání   č. 18/ 2010 

 
        Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu 

veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. 

 

 

Přítomni zastupitelé :  

-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 :       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 Petra Matouška. 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. Petra Matouška.   

Hlasování:          Pro návrh:  8         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

 

Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání č.18/2010 obecního 

zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění. 
 

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

 

1. Zahájení 

2. Projednání smlouvy o dílo na obecní budově č.p.49-knihovna 

3. Projednání smlouvy o dílo na vybudování kolumbária na hřbitově 

4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě – právo věcného břemene 

5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  

6. Projednání smlouvy o poskytnutí daru 

7. Projednání rozpočtových opatření 

8. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

        -    soutěž Vesnice roku-hodnocení 

        -    volby do zastupitelstva obce 
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        -    zimní údržba 

        -    místo na kontejnery 

- garáže na úpravu terénu 

- oprava obecní komunikace 

        -    vodovod 

9.   Diskuse 

10. Usnesení a závěr 

Hlasování:          Pro návrh:  8         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

 

ad.2 

Starosta informoval zastupitelstvo, že proběhlo výběrové řízení na akci výměna 

střešní krytiny na obecní budově č.p.49. Při tomto řízení obecní úřad oslovil tři 

společnosti, komise vybírala ze dvou nabídek, z toho jednu vyřadila pro 

nesplnění zadávacích kriterií. Vše probíhalo v souladu se směrnicí, kterou má 

obec vydanou. Zakázku získa firma pana Radka Badina z Prštic, Hlavní 80. 

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o dílo. Celková cena díla včetně DPH 

činí 345 000Kč, termín uskutečnění říjen 2010. Na tuto akci získala obec dotaci 

z rozpočtu JMK ve výši 112 000Kč. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou pana 

Radka Badina, Prštice, Hlavní 80 na výměnu střešní krytiny a další práce s tím 

spojené na obecní budově č.p.49. Cena díla je 345 000,-Kč včetně DPH. 

Hlasování:      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

 

ad.3 

V tomto bodě starosta informoval zastupitelstvo o výběrovém řízení na výstavbu 

kolumbária na místním hřbitově. Obecní úřad zaslal výzvu k účasti v soutěži 

třem společnostem z nichž jedna společnost výzvu nepřijala a jedna se ze 

soutěže pro nedostatek volných kapacit omluvila. V řádném termínu byly na 

úřad doručeny dvě nabídky z nichž komise při hodnocení jednu nabídku pro 

nesplnění zadávacích podmínek vyřadila. Výběrové řízení vyhrála nabídka 

firmy Kamenictví Aleš Hájek. Starosta seznámil přítomné členy se smlouvou o 

dílo. Celková cena díla včetně DPH činí 418 800,- Kč, termín uskutečnění září 

až listopad 2010.  

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Aleš 

Hájek Kamenictví, Drdy 68, 641 00 Brno na vybudování kolumbária na místním 

hřbitově v ceně 418 000,-Kč včetně DPH. 

Hlasování:      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

 



 3 

ad.4 

 Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s., 

České Budějovice. Jedná se o vybudování přípojky nízkého napětí pro nově 

stavěný rodinný dům p. Šťastného, ke kterému povede tato přípojka přes obecní 

pozemek p.č. 181, zapsaný na listu vlastnictví 10001 v k.ú.Hlína. Průběh a 

rozsah věcného břemene stanový geometrický plán po skončení akce. Jde o 

inženýrské sítě a zde je jednorázové finanční vyrovnání v hodnotě 1 000,- Kč. 

Zastupitelé neměli připomínek. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON 

Distribuce a.s., České Budějovice na část obecního pozemku p.č. 181, k.ú. Hlína 

za účelem umístění kabelové přípojky nízkého napětí pro rodinný dům p. 

Šťastného. 

Hlasování:      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

 

ad.5 

 Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje. Obec požádala na začátku roku JMK o 

poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na výměnu střešní krytiny a 

s tím spojené další práce na obecní budově č.p. 49. Zastupitelstvo JMK na svém 

zasedání obci dotaci přidělilo ve výši 112 000,- Kč. Smlouva o poskytnutí 

dotace řeší záležitosti s tímto spojené. Zastupitelé po seznámení neměli 

připomínek. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu JMK ve výši 112 000,- Kč na akci „Výměna střešní krytiny na obecní 

budově č.p.49“ a obec dotaci přijímá. 

Hlasování:      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

 

ad.6 

 V tomto bodě jednání starosta předložil zastupitelstvu k projednání smlouvu o 

poskytnutí finanční daru ve výši 10 000,- Kč s nadačním fondem Dobrá volba. 

Nadační fond Dobrá volba založil ve svém senátním obvodě na podporu 

společenského života v obcích senátor Parlamentu ČR pan MUDr.Tomáš 

Julínek. Tato smlouva je účelově vázaná na podporu ochotnického divadla 

v přírodě a obec musí prokázat jak tyto finance využila. Zastupitelé po diskusi 

konstatovali, že předpokládané využití bude po dohodě s členy ochotnického 

kroužky v oblasti zabezpečení ozvučení představení.  

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu o 

poskytnutí finanční hotovosti ve výši 10 000,-Kč od Nadačního fondu Dobrá 
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volba se sídlem Solniční5/7/9,Brno 602 00 na provoz a činnost lesního divadla 

na Hlíně. Obec dar přijímá. 

Hlasování:      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

 

ad.7 

Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č.4. Zde se jedná o 

přijetí finančního daru, úhradu nákladů za školní docházku, finanční dar TJ 

Neslovice, finanční dar Mikroregionu za reklamní plnění při divadle v přírodě a 

další záležitosti, které nebyly součástí rozpočtu obce. Chybějící finanční částky 

byly použity z paragrafu ostatní což je plánovaná rezerva. Podrobný rozpis je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4 dle 

přílohy tohoto zápisu. 

Hlasování:      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

 

ad.8 

Různé: 

 

- Soutěž „Vesnice roku 2010“ - obec se zúčastnila krajského kola soutěže 

ve kterém získala ocenění „Diplom za příkladný kulturní a společenský 

život v obci“. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 

schválilo dar obcím oceněným v krajském kole soutěže a naše obec obdrží 

na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí daru finanční částku ve výši 55 

000,- Kč. Zastupitelé konstatovali, že dar obec přijímá a tyto prostředky 

budou použity na podporu společenského života v obci ve formě 

technického zabezpečení ozvučení různých akcí, které se v obci pořádají. 

Starosta dal hlasovat o uzavření smlouvy a přijetí daru. 

          Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí  

          daru z rozpočtu JMK ve výši 55 000,- Kč za ocenění v krajském kole  

          soutěže Vesnice roku 2010. Obec dar přijímá. 

          Hlasování:   Pro návrh:  …8…    Proti návrhu: …0…    Zdržel se:…0… 

 

- Volby do zastupitelstva obce – se uskuteční  15-16 října 2010 a současně 

budou v naší obci probíhat i volby do Senátu Parlamentu ČR. Starosta si 

postěžoval, že o práci v obecním zastupitelstvu není zájem. Je přihlášeno 

10 kandidátů a občané z nich budou 9 vybírat. Sídlo volebního okrsku je 

tradičně na obecním úřadě v zasedací místnosti. 

 

- Zimní údržba komunikací  - zastupitelstvo na svém pracovním zasedání 

tuto záležitost projednalo a doporučilo zadat poptávku na nákup nádob na 
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posypový materiál. Obecní úřad tak učinil a předkládá ke schválení nákup 

posypových nádob o velikosti 220 l v počtu 12 ks a ceně 65 000,- Kč, 

které budou umístěny různě po obci. 

          Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 12 ks  

          posypových nádob v ceně 65 000,-Kč 

          Hlasování:   Pro návrh:  …8…    Proti návrhu: …0…    Zdržel se:…0… 

 

- Plocha pro kontejnery na odpad – obecní zastupitelstvo se rozhodlo řešit 

důstojněji a účelněji umístění kontejnerů na svoz tříděného odpadu, které 

jsou před domem č.p. 120, úpravou terénu a vybudováním zpevněné 

plochy vše v ceně do 50 000,-Kč. Obecní úřad zajistil poptávku a práce 

provede Hospodářské a výpomocné družstvo Hlína 

     Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu terénu a 

      vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad před  

     domem č.p.120 v ceně do 50 000,-Kč 

     Hlasování:   Pro návrh:  …8…    Proti návrhu: …0…    Zdržel se:…0… 

 

- Plechové garáže – zastupitelé obce dále řešili potíže s umístěním a 

skladováním obecního majetku, kterého stále přibývá ( stany, stoly, 

lavice, sekačky a další) a pověřili obecní úřad podáním návrhů. Plechové 

garáže budou umístěny v odpadním dvoře.  Místostarosta obce ing. 

Pacholík předložil zastupitelstvu návrh na zakoupení dvou kusů 

montovaných plechových garáží, které vytipoval internetovou poptávkou 

v ceně do 55 000,- Kč. Zastupitelé po diskusi doporučili návrh schválit. 

     Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup dvou kusů  

     montovaných plechových garáží v ceně do 55 000,-Kč 

     Hlasování:   Pro návrh:  …8…    Proti návrhu: …0…    Zdržel se:…0… 

 

 

-  Poškozená komunikace na Paloučky  - vlivem nepřízně počasí a velmi 

silných dešťů došlo k poškození a velké erozi terénu kolem nově 

vybudované komunikace k rybníku na Paloučkách. Zastupitelé po diskusi 

rozhodli provést odvodnění komunikace vybudováním kanálové vpusti a 

zhruba 50 m dešťové kanalizace a osazení komunikace v délce 80 m 

obrubníky, které zamezí odtoku vody do přilehlých polí. Obecní úřad 

zajistil nabídku společnosti MIKO Neslovice v ceně 160 000,-Kč, kterou 

doporučil zastupitelstvu ke schválení 

      Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu obecní  

      komunikace na Paloučky společností MIKO Neslovice v ceně do 

      160 000,-Kč 

      Hlasování:   Pro návrh:  …8…    Proti návrhu: …0…    Zdržel se:…0… 
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- Veřejný vodovod – obecní úřad obdržel od Vodárenské společnosti Brno-

jih, která vodovodní síť provozuje, upozornění na končící lhůtu záruční 

doby na dílo Vodovod Hlína se seznamem závad zjištěných při kontrole. 

Obecní úřad proto dle smlouvy o dílo uplatnil reklamaci na zjištěné 

závady u společnosti Outulný, která vodovod budovala. V současné době 

již dochází k odstraňování některých nedostatků. 

 

  

 

ad.9 

    DISKUSE: 

Host zasedání:  ing. Bořil Lubomír 

- poznamenal, že je špatně slyšet hlášení místního rozhlasu, bylo by dobré 

hlášení vyvěsit na obecní nástěnce 

- umístit na nástěnku platební kalendář, aby lidé byli včas informování o 

platbách poplatků dle veřejných vyhlášek 

- požaduje zlepšit komunikaci mezi obecním zastupitelstvem a občany 

Odpověď:   starosta obce 

Slyšitelnost místního rozhlasu – neustálý problém, kdy na obecní úřad přichází 

dva druhy stížností – jednak velká hlasitost, která ruší a jednak slabá 

slyšitelnost, těžko v tomto reagovat. Jinak hlášení je na webových stránkách 

obce a znovu se pokusíme zavést zasílání zájemcům elektronickou poštou. 

Informaci o poplatcích vyvěsíme na obecní nástěnce. 

Host zasedání:  Vodáková Dana 

- bylo by dobré umístit po obci více květinové výroby např. kolem kostela, 

hřbitova, autobusové zastávky atd. 

Odpověď:   starosta obce 

Dobrá připomínka pro práci nového zastupitelstva obce. 

Host zasedání:  Konečný Rostislav 

- dotaz na výběrové řízení opravy střechy školy, proč byla vyřazena nabídka 

jeho společnosti 

Odpověď:   starosta obce 

První výběrové řízení bylo z důvodu špatného zadáni zrušeno, a druhé výběrové 

řízení proběhlo podle platné směrnice obce a nabídka byla vyřazena z důvodu 

nesplnění termínu podání ( podána o 10 dnů po termínu ) 

 

Zastupitelka obce: Vašulinová Jana 

- informovala přítomné, že tak jako každý rok proběhne 3.října u rozhledny 

Podzimní létání draků pro děti i ostatní zájemce.  

 

Další příspěvky nebyly a starosta diskusi ukončil. 
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ad.10 

Usnesení a závěr 
 

Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Hlína  

č.18/2010 ze dne 15.9.2010 

 

 

               Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Matouška Petra a p. Hoška Milana          

Pro návrh:  …8…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

2. Smlouvu o dílo s firmou pana Radka Badina, Prštice, Hlavní 80  na 

výměnu střešní krytiny a další práce s tím spojené na obecní budově č.p. 

49. Cena díla je 345 000,- Kč včetně DPH 

          Pro návrh:  …8…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

3. Smlouvu o dílo s firmou Aleš Hájek Kamenictví, Drdy 68, 641 00 Brno 

na vybudování kolumbária na místním hřbitově v ceně 418 000,- Kč 

včetně DPH 

          Pro návrh:  …8…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu se společností E.ON Distribuce a.s., České Budějovice na část 

obecního pozemku p.č. 181, k.ú. Hlína za účelem umístění kabelové 

přípojky nízkého napětí pro rodinný dům p. Šťastného. 

     Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 112 000,- Kč na 

akci „Výměna střešní krytiny na obecní budově č.p.49“ a obec dotaci 

přijímá. 

     Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

      

6. Darovací smlouvu o poskytnutí finanční hotovosti ve výši 10 000,- Kč od 

Nadačního fondu Dobrá volba se sídlem Solniční 5/7/9, Brno 602 00 na 

provoz a činnost lesního divadla na Hlíně. Obec dar příjímá. 

          Pro návrh:  …8…             Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …0… 

 

7. Rozpočtové opatření č.4 dle přílohy tohoto zápisu. 

     Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

8. Smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu JMK ve výši 55 000,- Kč za   

     ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010. Obec dar přijímá. 

     Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 
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9. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 12 ks posypových nádob v ceně  

     65 000,-Kč 

     Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

10. Úpravu terénu a vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný  

      odpad před  domem č.p.120 v ceně do 50 000,-Kč 

      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

11.  Nákup dvou kusů montovaných plechových garáží v ceně do 55 000,-Kč 

      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

12. Opravu obecní  komunikace na Paloučky společností MIKO Neslovice  

     v ceně do 160 000,-Kč 

     Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

  Závěrem starosta všem poděkoval za účast na veřejném zasedání.  

Zasedání ukončeno ve 20.55 hodin. 

Zapsal p. Robert Duda            Ověřili: p.Hošek Milan……………….. 

                                                              p.Kocáb Jaromír……………...      

 

 

Přílohy zápisu: -   prezenční listina zasedání 

- rozpočtové opatření č.4 

 

 

 

 

 

  

 

     


