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Veřejné zasedání   č. 3/ 2011 

 
        Dne 4.3.2011 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   

 

Veřejné schůzi předsedal starosta obecního úřadu pan. 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 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 zasedání 

p.Jaromíra Kocába a pí.Marii Čechovou 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

Starosta přenesl návrh programu veřejného zasedání č.3/2011 obecního 

zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění. 

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

 

1.  Zahájení 

2.  Projednání rozpočtu obce na rok 2011 

3.  Projednání finančního příspěvku na LSPP v Ivančicích 

4.  Projednání darů 

      -   pro Český svaz včelařů –ZO Ivančice 

      -   nově narozených občanů obce 

5.  Prohlášení Rozhledny V.M.na Hlíně kulturní památkou místního významu 

6.  Projednání rozpočtového opatření z roku 2010 

 

 

7.  Různé informace z činnosti obecního úřadu 

     -   obecní budova č.p.49 
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     -   informace o sčítání obyvatel 

     -   údržba veřejné zeleně 

     -    rozhledna Řezáč 

- koupě pozemků 

- mechanizace na péči o vzhled obce 

8.Diskuse 

9.Usnesení a závěr 

 

ad.2 

Starosta seznámil přítomné členy s návrhem rozpočtu obce na rok 2011. 

Konstatoval, že rozpočet je navržen vyrovnaný, příjmovou část tvoří především 

daňové příjmy a výdajová část je sestavena podle akcí, které zastupitelstvo 

v letošním roce v jednotlivých oblastech plánuje. Rozpočet je naplánován na 

jednotlivé paragrafy a jeho přesné znění je přílohou zápisu. 

Přítomní zastupitelé neměli připomínek. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011, 

který je přílohou zápisu. 

Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

ad.3 

  Starosta informoval přítomné o situaci v oblasti zabezpečení Lékařské služby 

první pomoci pro obyvatele obce. Jihomoravský kraj přestává finančně v plné 

výši podporovat službu LSPP v Ivančicích a na její zabezpečení v plné míře 

chybí jeden milion korun. Starosta Ivančic svolal jednání na kterém bylo 

dohodnuto, že obce v okolí, které tuto službu využívají přispějí na její provoz. 

Potřebné finance budou hrazeny dle počtu obyvatel obce. Pro naši obec je to 10 

141,- Kč, což je 24,- Kč za obyvatele a rok. Starosta seznámil přítomné členy 

zastupitelstva se zněním smlouvy o příspěvku na zabezpečení LSPP s Městem 

Ivančice. 

Přítomní zastupitelé ve všeobecné diskusi souhlasili s poskytnutím příspěvku a 

uzavřením smlouvy. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o příspěvku na 

zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2011 s Městem Ivančice. 

Příspěvek činí 10 147,-Kč. 

Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

ad.4 

Český svaz včelařů v Ivančicích plánuje oslavy založení 100 let.Chtějí tuto 

užitečnou činnost propagovat a proto žádají okolní obce o finanční příspěvek na 

tuto propagaci.Zastupitelé se dohodli na částce 5 000,-Kč, kterou obec uhradí na 

základě smlouvy o reklamním plnění spolku Českého svazu včelařů Ivančice  za 

umístění reklamy o naší obci na této akci. 
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Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o reklamě se 

Základní organizací Českého svazu včelařů Ivančice“. Reklamní plnění ve výši 

5 000,-Kč při oslavách 100 let od založení spolku v Ivančicích. 

Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

V další části tohoto bodu programu starosta předložil zastupitelstvu návrh na 

podporu nově narozených občanů obce. Je to forma jak podpořit rozvoj obce o 

mladé rodiny. Místostarostka obce pí.Vašulínová uvedla, že se bude připravovat 

určitá forma obřadu vítání občánků, kde by byl tento dar a další pozornosti 

rodině předány. Starosta navrhl poskytnout příspěvek ve výši 1 500,- Kč pro 

narozené dítě. Zastupitelé ve všeobecné diskusi s tímto návrhem souhlasili.  

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 1 500,-Kč každému nově narozenému občanovi obce. 

Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

ad.5 

 Starosta obce hovořil o Rozhledně Vladimíra Menšíka na Hlíně, o jejím 

významu pro obec a o její historii. Rozhledna na Hlíně postavená v roce 1910 

byla jedna z nejstarších na Jižní Moravě a když byla v roce 1938 zbouraná její 

historický význam neodmyslitelně patří k obci Hlína. Nově postavená rozhledna 

a v roce 2007 slavnostně otevřená svým významem navázala na dávnou tradici. 

Je velmi turisticky vyhledávaným objektem o čem svědčí do dnešního dne  

47 000 evidovaných návštěvníků. Pro svou polohu se v okolí stala velmi 

vyhledávanou atrakcí a dle návštěvní knihy ji navštěvují turisté z celé republiky 

i za zahraničí. Pro obec Hlína se tak stala velmi významnou místní památkou. 

Z těchto důvodů starosta navrhl prohlásit Rozhlednu V.M. na Hlíně „Kulturní 

památkou místního významu“ a vyzval přítomné zastupitele i hosty k diskusi na 

toto téma. Ve všeobecné diskusi přítomní s návrhem souhlasili. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje prohlášení „Rozhledny 

Vladimíra Menšíka na Hlíně“ umístěné na pozemcích par.číslo 463/2,463/3 

v k.ú.Hlína u Ivančic „Kulturní památkou místního významu“ ode dne 

4.3.2011. 

Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

ad.6 

  Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.8 z konce roku 

2010, které je na přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 112 000,-Kč na výměnu 

střešní krytiny na škole, úhrada neinvestičních nákladů za školní docházku 

v obci Neslovice ve výši 125 000,-Kč a další, přesné znění je přílohou zápisu. 

Zastupitelé neměli připomínek. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2010 

Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

ad.7 
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- Obecní budova č.p.49 – v letošním roce bychom chtěli v této budově řešit 

vlhké zdivo odizolováním a sanací, dále podlahu ve třídě, která je 

zborcená a vlhká a venkovní omítky fasády. Za tímto účelem obec 

požádala o dotaci z rozpočtu JMK a bude vypsáno výběrové řízení na 

zhotovitele. Uvažujeme také o výměně starých dveří vedoucích na dvůr. 

 

- Místostarostka obce pí. Vašulínová informovala o blížícím se termínu 

sčítání obyvatel a záležitostech s tímto spojených  

 

 

- Místostarosta obce p.ing.Pacholík informoval přítomné o provedené 

kontrole a revizi stavu stromů, které jsou v majetku obce. Dle posouzení 

je nutné provést sanační, omlazovací a odlehčovací řezy a současně 

předložil zastupitelům návrh smluovy o dílo s odbornou firmou pana 

Pavlíka na provedení těchto prací. Zastupitelé neměli připomínek. 

 

          Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o dílo  

          s Janem Pavlíkem, Řeznovice 145 na údržbu veřejné zeleně“ v obci  

          v ceně 58 000,-Kč. 

          Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

 

- Starosta informoval připravené dohodě o koupi pozemků v místní části Na 

Paloučkách, jejíž záměr schválilo zastupitelstvo v loňském roce. Uvedl, že 

je připravena dohoda s více majiteli pozemků, která navrhuje výkupní 

cenu 30,-Kč za m2. Tyto pozemky se nachází v okolí požární nádrže a 

zastupitelstvo má v plánu na nich vybudovat místo pro sportovní aktivity 

zejména v zimních měsících. Zastupitelé s cenou za metr čtverečný 

souhlasili a neměli dalších připomínek. 

          Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků od   

          více majitelů v k.ú Hlína, místní části Na Paloučkách v ceně 30,-Kč za  

          m2. 

          Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

- Starosta informoval přítomné o vývoji situaci při správním řízení o  

     povolení výstavby rozhledny pana Řezáče. Uvedl, že pan Řezáč požádal o 

     povolení vyjímky ze stavebního zákona, která by umožňovala rozhlednu  

     v navrhovaném místě postavit a obec Hlína se z rozhodnutí zastupitelstva  

     proti udělení této vyjímky odvolala.  

- Místostarosta  obce p. Pacholík hovořil v tomto bodě o nutnosti zakoupení  

     mechanizačních prostředků na údržbu veřejných prostranství v obci. Jedná  

     se o zakoupení nějakého malotraktoru s vlekem a s možností přidávání na  

     něj různých dalších zařízení jako je sekačka na trávu, posypový vozík,  

     sněhová radlice, atd. Byl proveden internetový průzkum nabídky v tomto  
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     oboru a doporučuje zastupitelstvu schválit nákup. Zastupitelé po 

     všeobecné diskusi souhlasili 

          Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup mechanizačních  

         prostředků na údržbu veřejných prostranství v obci v ceně do 160 000,-Kč. 

          Hlasování:          Pro návrh…9…  Proti návrhu…0…      Zdrželi se:…0… 

 

 ad.8   Diskuse: 

 

Host zasedání :  pí.Vodáková Dana 

-  pochválila obec za nákup nových posypových nádob 

Host zasedání :  pí.Pulgretová Milana 

-  vznesla dotaz, zda probíhá jednání o koupi pozemku kde se hraje divadlo 

Odpověď starosta : 

-  majitelem pozemku je věc předem projednána a přislíbeno řešení 

Místostarostaka obce: pí.Vašulínová Jana 

-  informovala, že úspěšně proběhly akce Mladé hody a Masopust a na   

   26.3.2011 se připravuje tradiční akce košt slivovice s cimbálovou muzikou 

 

Host zasedání :  p.  Dostalý Martin 

-  se ptal , zda se plánuje výstavba kulturního domu za obecním úřadem 

Odpověď starosta : 

-  odpověděl, že z důvodu velkého finančního zatížení se o stavbě zatím  

    neuvažuje. 

 

Usnesení veřejného zasedání č.3/2011 zastupitelstva obce 

konaného dne 4.3.2011 
 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Jaromíra Kocába a pí. Marii Čechovou 

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

 

2. Rozpočet obce na rok 2011, který je přílohou zápisu 

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

 

3. Smlouvu o příspěvku na Zajišťování lékařské služby první pomoci  v roce 

2011 s Městem Ivančice. Příspěvek činí 10 147,- Kč. 

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

 

4. Smlouvu o reklamě se Základní organizací Českého svazu včelařů 

Ivančice. Reklamní plnění ve výši 5 000,-Kč při oslavách 100 let od 

založení spolku v Ivančicích. 

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 
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5. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,-Kč každému nově 

narozenému občanovi obce  

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

 

6. Prohlášení Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně umístěné na 

pozemcích par.číslo 463/2, 463/3 v k.ú. Hlína u Ivančic „Kulturní 

památkou místního významu“ ode dne 4.3.2011  

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

 

7. Smlouvu o dílo s Janem Pavlíkem, Řeznovice 145 na údržbu veřejné 

zeleně v obci v ceně 58 000,-Kč. 

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

 

8. Výkup pozemků od více majitelů v k.ú Hlína, místní části Na Paloučkách  

      v ceně 30,-Kč za m2 

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

    

9. Nákup mechanizačních prostředků na údržbu veřejných prostranství  

     v obci v ceně do 160 000,-Kč. 

          Výsledek hlasování:    Pro ...9.....       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 

 

Starosta ukončil zasedání ve 20.35 hodin. 

 

 

 

 

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

 Ověřili:   Marie ČECHOVÁ                       ………………………………..  
 

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

 

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

                       

           

 

 

Přílohy zápisu:   -  prezenční listina zasedání  

                      -  rozpočet obce na rok 2011  

                      -  rozpočtové opatření č.8/2010                                       


