Veřejné zasedání č. 4/ 2011
Dne 13.5.2011 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.Kocáb Jaromír,
pí.Hlavoňová Anna, pí.Čechová Marie, p.Duda Robert, p.Hošek Milan –
příchod v 19.10 hod.
Omluveni: p.Hošek Tomáš
Hosté :

dle prezenční listiny

Veřejné schůzi předsedal starosta obce pan. Miloš Dostalý, dále jen starosta.
Starosta zahájil veřejné zasedání, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
Úvodem určil zapisovatelem pana Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu
pana Jaromíra Kocába a paní Annu Hlavoňovou. 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.Annu Hlavoňovou
Hlasování:
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání č.4/2011 obecního
zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění.
Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění:
Zahájení
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
Projednání finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska
Projednání dohody o zabezpečení školní docházky
Projednání dodatku smlouvy o vkladu majetku do hospodaření SVaK
Ivančicka
6. Projednání smlouvy o zastupování při podání žádosti o dotace
z evropských fondů
7. Projednání rozpočtového opatření
8. Různé informace z činnosti obecního úřadu
-obecní budova č.p.49
-údržba zeleně
1.
2.
3.
4.
5.
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-informace z Mikroregionu Ivančicka
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Na zasedání se dostavil zastupitel pan Milan Hošek – čas 19.10 hod.
ad.2
Starosta seznámil přítomné zastupitele i hosty s hospodařením obce v roce 2010
i se zněním závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření pracovníky
kontrolního odboru Jihomoravského krajského úřadu. Součástí závěrečného
účtu obce je také inventarizace majetku. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Závěrečný účet obce za rok
2010“ bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.3
Hasební okrsek Dolní Kounice požádal obec o finanční dar ve výši 300,-Kč. na
uspořádání soutěže mladých hasičů. Při všeobecné diskusi byla navrženo zvýšit
částku na 500,- Kč.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 500,-Kč
pro Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska, okrsek č.4 Dolní Kounice na
uspořádání soutěže mladých hasičů.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.4
V tomto bodě starosta obce seznámil zastupitele se zněním dohody o úhradě
neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školy v Ivančicích, ve
školním roce 2010/2011. Dohoda se uzavírá s Městem Ivančice na zabezpečení
školní docházky dětí z obce Hlína od 6 do 9 třídy.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o úhradě
neinvestičních nákladů“ s Městem Ivančice za žáky z obce Hlína ve školním
roce 2010/2011.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.5
Starosta obce předložil zastupitelům znění dodatku ke Smlouvě o vkladu
majetku do hospodaření Svazku V.K. Ivančicka. Tento dodatek řeší zejména
doplnění čl.III o povinnost Svazku zajistit k majetku vloženému do hospodaření
i „Plán financování obnovy“ dle platných zákonů.
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Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek č.2 ke „Smlouvě o
vkladu majetku“do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka ze dne
6.10.2004.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.6
V tomto bodě zastupitelé projednávali otázku vybudování okolí rozhledny.
Z diskuse vyplynulo, že obec není schopna finančně tuto akci zabezpečit a proto
byly osloveny agentury zabývající se získáváním dotací z různých programů a
fondů. Na pracovních zasedáních byly nabídky posouzeny a starosta předložil
zastupitelům smlouvu o dílo s realitní kanceláří ing. Tomáše Rupricha , která za
úplatu bude sledovat vypsané programy a připraví veškeré podklady pro podání
žádosti o dotaci. Při podávání žádostí je jednou z podmínek také registrace na
webovém Portálu farmáře a zde zastupitelé zmocnili zastupováním obce starostu
p. Miloše Dostalého.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č.2011058
s dotační a realitní kanceláří Ing.Tomáše Rupricha, Československé armády
954/7, Hradec Králové na poradenskou činnost při přípravě zpracování a podání
žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje pověření starosty obce Miloše
Dostalého k podpisu plné moci na pověření zástupce obce k registraci a převzetí
přístupového hesla na Portál farmáře.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.7
Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č.1 a 2, jedná se o
přesun financí mezi paragrafy.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1 a 2,
které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.8 – informace o dění v obci
- probíhá oprava budovy č.p.49, zde bude provedeno odizolování zdiva a
zhotovení izolace a zateplení podlahy, oprava fasády a zhotovení nové
podrovnávky. Na tuto akci obec získala dotaci z rozpočtu JMK ve výši
90 000,- Kč.
- obec zakoupila malotraktor tovární výroby v ceně 120 000,- Kč, pro lepší
soběstačnost při údržbě a práci na veřejném prostranství. Součástí byla
také radlice na odhrnování sněhu a bude ještě zakoupena vlečka.
- společnost pana Pavlíka provedla údržbu stromů v obci
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- starosta informoval přítomné o dění v Mikroregionu Ivančicka

ad.9

Diskuse:

Místostarostka obce: pí.Vašulínová Jana
- hovořila o připravované akci u rozhledny, kterou obec organizuje při
příležitosti Mezinárodního dne dětí , program zabezpečí Středisko volného času
Ivančice akcí nazvanou Pohádkový les
Zastupitel obce: p.Hošek Milan
- hovořil o tom, že je třeba co nejdříve stanovit podmínky pro využívání nově
vybudovaného kolumbária na místním hřbitově
Host zasedání: p.Sliacký Jozef
- upozornil zastupitele, že na obci pod kostelem u domu č.p.10 vytéká voda a
domnívá se, že může být ucpaná kanalizace
- dále upozornil na stále se zvětšující se díru na komunikaci uprostřed návsi,
která již ohrožuje projíždějící vozidla
- a hovořil o nutnosti řešení přivedení elektřiny do areálu lesního divadla
v souvislosti s blížící se premiérou divadelního představení
Odpověď starosta:
- poděkoval za upozornění na nedostatky na obci, přislíbil řešení a k otázce
přivedení elektřiny k divadlu konstatoval, že bude řešeno až pokud se podaří
získat pozemek u divadla do vlastnictví obce, v současné době je bohužel nutné
stále používat mobilní připojení
Host zasedání: p.Vašulín Jaroslav
- upozornil zastupitele, že nově instalované informační tabule na rozhledně by
bylo dobré také občas umýt a vyčistit od nečistot
Odpověď starosta:
- přislíbil nápravu a hovořil o tom, že obsluha provozu rozhledny bude mít
povinnost každý víkend čištění provádět
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.4/2011 zastupitelstva obce
konaného dne 13.5.2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Jaromíra Kocába. a pí Annu Hlavoňovou.
Výsledek hlasování:
Pro ...7...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
2. Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad
Výsledek hlasování:
Pro ...8...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
3. Finanční dar ve výši 500,-Kč pro Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,
okrsek č.4 Dolní Kounice na uspořádání soutěže mladých hasičů.
Výsledek hlasování:
Pro ...8...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
4. Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz školy ZŠ TGM
Ivančice za žáky z obce Hlína ve školním roce 2010/2011 s Městem
Ivančice
Výsledek hlasování:
Pro ...8...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
5. Dodatek č.2 ke „Smlouvě o vkladu majetku“ do hospodaření Svazku V a
K Ivančicka ze dne 6.10.2004
Výsledek hlasování:
Pro ...8...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
6. Smlouvu o dílo č.2011058 s dotační a realitní kanceláří Ing.Tomáše
Rupricha, Československé armády 954/7, Hradec Králové na poradenskou
činnost při přípravě zpracování a podání žádosti o dotaci
Výsledek hlasování:
Pro ...8...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
7. Pověření starosty obce Miloše Dostalého k podpisu plné moci na pověření
zástupce obce k registraci a převzetí přístupového hesla na Portál farmáře
Výsledek hlasování:
Pro ...8...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
8. Rozpočtové opatření č.1 a 2, které je přílohou tohoto zápisu
Výsledek hlasování:
Pro ...8...
Proti ...0...
Zdrželi se ...0...
Zasedání ukončeno v 20.25 hod.
Zapsal : Robert DUDA

………………………………..

Ověřili: Anna HLAVOŇOVÁ

………………………………..

Jaromír KOCÁB

…………………………………

Starosta: Miloš DOSTALÝ

………………………………...

Přílohy zápisu: - prezenční listina zasedání
- rozpočtové opatření č.2
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