Veřejné zasedání č. 2/ 2010
Dne 17.12.2010 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.Hošek Tomáš,
p.Kocáb Jaromír, pí.Hlavoňová Anna, pí.Čechová Marie, 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
Jaromíra Kocába a paní Marii Čechovou. Starosta dal o těchto návrzích
hlasovat. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze
zasedání pana Jaromíra Kocába a paní Marii Čechovou.
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání č.2/2010 obecního
zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění.
Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Projednání rozpočtového výhledu obce
3. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2011
4. Projednání smlouvy o převodu projektové dokumentace
5. Projednání smlouvy o věcném břemenu
6. Projednání dodatku smlouvy o odvozu odpadů
7. Projednání úhrady neinvestičních nákladů za školní docházku
8. Projednání smlouvy o dílo-topení v obecní budově
9. Projednání nákupu pozemků v okolí požární nádrže
10. Projednání rozpočtových opatření
11.Různé informace z činnosti obecního úřadu
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- obecní budova č.p.49
- odpis pohledávky
- činnost Mikroregionu Ivančicka-vedení,regiontour,kalendáře,zeleň
- zimní údržba obce
- SVK Ivančice-vedení,akce,vodné
- kulturní akce v prosinci
12.Diskuse
13.Usnesení a závěr

ad.2
- starosta seznámil přítomné členy s navrhovaným rozpočtovým výhledem obce
na rok 2011-2013. V komentáři uvedl, že obec by měla v následujících letech
investovat především do odkanalizování obce. Dále potom pokračovat
v investicích do oprav obecních budov, komunikací a chodníků a v neposlední
řadě také do realizace terénních a stavebních úprav okolo rozhledny. Přítomní
zastupitelé souhlasili s předloženým návrhem.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce na
roky 2011 až 2013, který je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
ad.3
- starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového provizoria na rok 2011,
které bude platit do schválení rozpočtu. Návrh je kopií loňského rozpočtu a
obecní úřad může v každém měsíci použít pouze jednu dvanáctinu navrhované
částky. Přítomní zastupitelé v diskusi souhlasili s navrhovaným rozpočtovým
provizoriem.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2011, které je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
ad.4
- starosta informoval zastupitelstvo o žádosti SvaK Ivančicka o uzavření
smlouvy na bezúplatný převod dokumentace k přívodnímu řádu vodovodu
k vodojemu v Neslovicích. Svazek v době kdy se budoval vodovod na Hlínu
nechal vypracovat a také zaplatil projekt na generální opravu tohoto řádu a
protože oprava byla součástí celé akce vodovod Hlína, patří tato dokumentace
obci Hlína. Svazek proto nabízí bezúplatně převod této dokumentace obci Hlína
v účetní hodnotě 99 750,-Kč. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce přívodního řádu
Neslovice“ se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice v hodnotě 99 750,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
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ad.5
- starosta předložil zastupitelstvu žádost společnosti E.ON s.r.o. o uzavření
smlouvy o zřízení práva věcného břemene na obecním pozemku p.č. 5/1 pro
vybudování přípojky elektřiny pro nově postavený rodinný dům č.p.21. Právo
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení práva
odpovídající věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce,a.s. se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
ad.6
- starosta informoval že společnost SITA CZ, která v obci zabezpečuje svoz a
likvidaci odpadů předložila dodatek smlouvy, který stanoví ceny za jednotlivé
úkony. Ceny jsou stejné jako v předchozím roce. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje přílohu č.1 ke smlouvě o
odběru,svozu a odstranění odpadu se společností SITA CZ a.s.- identifikační list
obce na rok 2011
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
ad.7
- starosta předložil zastupitelstvu vyúčtování neinvestičních nákladů obce
Neslovice za žáky z obce Hlína, kteří navštěvovali základní a mateřskou školu
ve školním roce 2009/2010. Zde je uvedena část nákladů, kterou je obec povinna
uhradit dle zákona a částka jako příspěvek na zlepšení služeb, které škola dětem
poskytuje nad rámec svých povinností ve výši 56 000,-Kč. Zastupitelé po
diskusi rozhodli krátit příspěvek o 10 000,- Kč. Vzhledem k finančním
možnostem rozpočtu obce. Celkem obec zaplatí částku ve výši 125 000 Kč.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních
nákladů za žáky , kteří navštěvují ZŠ Neslovice,ve prospěch Obce Neslovice ve
výši 125 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
ad.8
- starosta v tomto bodě hovořil o situaci v obecní budově č.p.49 – bývalá škola která nastala při plánované opravě střechy a kterou zastupitelstvo projednalo již
na předchozích pracovních zasedáních. Jedná se o havarijní stav komínů, které
vyžadují generální opravu. Zastupitelstvo rozhodlo, že komíny budou
odstraněny a v budově se provede montáž elektrického vytápění. Obecní úřad
zajistil poptávku na realizaci akce a doporučil zastupitelstvu uzavřít smlouvu o
dílo s firmou pana Vladislava Vašulína, B.Martinů 46, Brno v ceně 96 000,-Kč.
Zastupitelé neměli diskusní připomínky.
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Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na
vybudování elektrického vytápění v obecní budově č.p.49 s firmou Vladislav
Vašulín, Bohuslava Martinů 46, Brno, v ceně 95 730,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
ad.9
Starosta informoval zastupitelstvo, že proběhla jednání s majiteli pozemků
v místní části Na Paloučkách, které má obec zájem koupit. Záměr nákupu
pozemků schvalovalo zastupitelstvo v roce 2009. Na těchto jednáních došlo ke
shodě mezi obecním úřadem a majiteli pozemků na výkupní ceně 30 Kč za metr
čtvereční a obec ponese též náklady za vypracování smluv a následné finanční
odvody. Obec tak získá do svého vlastnictví plochu, kterou hodlá využít na
přírodní sportoviště pro děti, mládež i dospělé, zejména v zimních měsících.
Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků v k.ú.Hlína,
místní část Na Paloučkách v ceně 30,-Kč za m2 od více majitelů.
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…

ad.10
Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.5,6 a
7. Jedná se úpravu rozpočtu na příjmové části přijetím dotace na akci sčítání
obyvatel a příjem finančního daru za ocenění účasti v soutěži Vesnice roku 2010
v JMK. Ve výdajové části potom navýšení paragrafu 3326 vzhledem
k dokončení akce výstavba kolumbária na místním hřbitově. Vše bylo dopředu
projednáno s předsedou finančního výboru p. Hoškem Milanem. Přesné znění je
přílohou tohoto zápisu. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5,6, 7,
která jsou přílohou tohoto zápisu
Výsledek hlasování:
Pro:…9…
Proti:…0...
Zdrželi se:…0…
ad. 11
- Informace obecní budově č.p.49: probíhá výměna střešní krytiny a práce
se zdržely z důvodu velmi špatného stavu vazby a hniloby trámů. Po
konzultaci s firmou, která práci provádí, se přistoupilo ke zpevnění
starých trámů dřevěnými příložkami, které zabezpečí zpevnění celé
vazby. Ne malý vliv na postup prací má také nepříznivé počasí pro tyto
práce. Na vybudování elektrického vytápění se pracuje. Na tyto akce
získala obec dotaci z rozpočtu JMK ve výši 112 000,-Kč.
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- Starosta předložil zastupitelstvu návrh na odpis pohledávky ve výši
35 403,30 Kč, kterou má obec u společnosti SELF od roku 2008 a která
byla vyměřena za prodlení z placení nájemného za užívání rozhledny.
Společnost SELF tuto pohledávku odmítá uhradit a dle porady
s právníkem obce by náklady na její vymáhání byly poměrně vysoké a
také doba trvání sporu velmi dlouhá. Proto doporučil odpis této
pohledávky z účetnictví obce. Přítomní zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky
společnosti SELF servis.spol.s.r.o. ve výši 35 403,30 Kč
Výsledek hlasování: Pro:…9… Proti:…0... Zdrželi se:…0…
- Informace o Mikroregionu Ivančicka : v prosinci proběhlo vyúčtování
akce „Zeleň pro Mikroregion“, která proběhla za finanční podpory
skupiny ČEZ a v naší obci bylo v rámci této akce vysazeno 7 nových
stromů, lip, podél cesty do Neslovic. Mikroregion se připravuje na
pravidelnou účast na veletrhu cestovního ruchu REGION TOUR v Brně a
požádal obce o dodání propagačních předmětů. Naši obec zde
reprezentuje především rozhledna, ale také další jako časopis Hlínské
rozhledy, divadlo v přírodě a další činnost spolků.
- Zimní údržba komunikací : jedná se o dlouhodobý problém se zajištěním
posypávání chodníků a některých komunikací. O tuto práci není mezi
občany zájem a tak část obce sype SÚS Rosice a na zbývající část bude
zakoupen posypový vůz. Byly také zakoupeny posypové nádoby, 12 kusů
v ceně 65 000,-Kč, a které budou umístěny různě po obci.
- Informace ze SvaK Ivančicka : na minulé valné hromadě byla schválena
cena vodného a stočného na rok 2011. Připravuje se velmi velká akce na
odkanalizování Ivančicka za podpory finančních prostředků EÚ, která se
má rozběhnout v polovině roku 2011. V naší obci bude odkanalizování
řešeno předběžně v letech 2013 – 2015.
- Akce na obci v prosinci : tak jako každý rok proběhly tradiční akce
pořádané obecním úřadem před závěrem roku. Starosta poděkoval
organizátorům za jejich práci.
DISKUSE:
Host zasedání : p.Vodák Ladislav
- hovořil o tom, že by bylo by dobré, aby se rozvezly nádoby na posyp, které
byly zakoupeny
Odpověď starosta :
- je objednán dovoz písku a nádoby budou rozvezeny a současně naplněny
v nejbližší době
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Host zasedání : pi. Konečná Marie
- vznesla dotaz , zda obec plánuje opravu a prodloužení dešťové kanalizace
v části obce Křenová
Odpověď starosta :
- ano tato akce bude předložena zastupitelstvu v plánu na příští rok.
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 17.12.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Jaromíra Kocába a pí. Marii Čechovou
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
2. Rozpočtový výhled obce na roky 2011 až 2013, který je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
3. Rozpočtové provizorium na rok 2011, které je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro ...9.... Proti ...0...
Zdrželi se ...0....
4. Smlouvu o bezúplatném převodu projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce přívodního řadu Neslovice“ se Svazkem vodovodů a
kanalizací Ivančice v hodnotě
99 750,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
5. Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu se společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
6. Přílohu č.1 ke smlouvě o odběru, svozu a odstranění odpadu se
společností SITA CZ a.s. – identifikační list obce na rok 2011
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
7. Úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují ZŠ Neslovice, ve
prospěch Obce Neslovice ve výši 125 000,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
8. Smlouvu o dílo na vybudování elektrického vytápění v obecní budově
č.p.49 s firmou Vladislav Vašulín, Bohuslava Martinů 46, Brno, v ceně 95
730,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
9. Rozpočtové opatření č.5,6,7 , která jsou přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
10.Výkup pozemků v kú Hlína v ceně 30,- Kč/m2 od více vlastníků
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
11.Odepsání pohledávky u společnosti SELF servis.spol.s.r.o ve výši 34
403,30 Kč
Výsledek hlasování:
Pro ...9... Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
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Starosta ukončil zasedání ve 20.35 hodin.
Zapsal : Robert DUDA

………………………………..

Ověřili: Marie ČECHOVÁ

………………………………..

Jaromír KOCÁB

…………………………………

Starosta: Miloš DOSTALÝ

………………………………...

Přílohy zápisu:
- prezenční listina zasedání
- rozpočtový výhled obce na roky 2011 - 2013
- rozpočtové provizorium na rok 2011
- rozpočtové opatření č.7
-
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