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Veřejné zasedání   č. 5/ 2011 

 
        Dne 17.8.2011 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.Duda Robert  a 

p.Hošek Milan  

Omluveni:   0 

 

Hosté :       dle prezenční listiny – počet 14   

 

Veřejné schůzi předsedal starosta obce  pan Miloš Dostalý, dále jen starosta. Starosta 

zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva , tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Úvodem určil zapisovatele pana Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu pana 

Tomáše Hoška a paní Annu Hlavoňovou. Starosta dal o návrhu hlasovat. Oba navržení 

ověřovatelé zápisu byli schváleni. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu zasedání 

p.Tomáše Hoška a pí.Annu Hlavoňovou 

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

 
 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh programu veřejného zasedání č.5/2011 a požádal 

přítomné členy o jeho doplnění.  

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

1.Zahájení 

2.Projednání smlouvy o přijetí dotace z JMK 

3.Projednání dodatku smlouvy o financování systému IDS JMK  

4.Projednání smlouvy o věcném břemenu na obecním pozemku a smluv o právu  

    provést stavbu  

5.Projednání cenové nabídky na projekt prodloužení vodovodu 

6.Projednání rozpočtového opatření 

7.Různé informace z činnosti obecního úřadu 

             -zabezpečení LSPP 

             -odkanalizování obce a informace ze SVaK Ivančicka 

             -odkup pozemků pod drůbežárnou 

             -podlaha a izolace knihovna 

             -magnety rozhledny 
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             -konání závodů  

             -vlek za traktor 

   8. Diskuze 

   9. Usnesení a závěr 

 

Ad.2 

-  Obec na počátku roku požádala o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK, která 

bude využita při pokračování oprav obecní budovy č.p.49. V letošním roce proběhne 

izolace zdiva, sanace venkovních omítek a výměna podlahy ve společenské místnosti 

této budovy. Zastupitelé JMK na svém zasedání schválili účelovou dotaci pro obec 

Hlína ve výši 90 000,- Kč a starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou na 

poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Zastupitelé s podmínkami smlouvy souhlasili a 

smlouvu schválili. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje 

venkova. 

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

 

 

ad.3 

- V tomto bodě starosta hovořil o Integrované dopravě JMK a jejím rozsahu do naší 

obce. Informoval zastupitele, že JMK zaslal dodatek smlouvy, kterou obec uzavřela a 

který řeší smluvní podmínky pro případ ukončení platnosti smlouvy. Ostatní části 

smlouvy, rozsah spojů nebo poplatek se nemění a zůstávají stále stejné. Zastupitelé 

neměli připomínek a dodatek smlouvy schválili. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o zajištění 

financování systému IDS JMK, uzavřené s Jihomoravským krajem. 

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

 
 

ad.4 

-  Starosta informoval zastupitelstvo, že společnost EO.N plánuje provést rekonstrukci 

přípojky nízkého napětí pro rodinný dům č.p. 90 z důvodu nevyhovujícího stavu. Nově 

budovaná přípojka bude vedena pod povrchem částečně po pozemcích ve vlastnictví 

obce Hlína a společnost EO.N zaslala smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného 

břemene za jednorázovou úplatu. Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy a 

zastupitelé po diskusi neměli připomínek a smlouvu schválili. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě na 

zřízení věcného břemene“ vyplývajícího z umístění energetické přípojky na pozemku 

ve vlastnictví obce p.č. 450/1 a 456/1 v k.ú. Hlína se společností E.ON Distribuce a.s. 

se sídlem v Českých Budějovicích. 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 
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ad.5 

-  V tomto bodě starosta hovořil o plánované akci na prodloužení vodovodu a dešťové 

kanalizace v části obce zvané Křenová. Byl učiněn internetový průzkum společností 

zabývajících se touto tématikou a oslovena společnost AQUA PROCORN, která zaslala 

cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace a zastupování obce při 

vyřizování stavebního povolení v hodnotě 139 000,- Kč. Termín dodání stavebního 

povolení smlouva stanoví na konec listopadu 2011. Zastupitelé po diskusi neměli 

připomínek a cenovou nabídku schválili. 

 Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku společnosti 

AQUA PROCON, se sídlem Palackého 12, Brno  na vypracování projektové 

dokumentace na prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace v obci,ve výši 139 560,-

Kč. 

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

 

 

ad.6 

-Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č. 3 a 4 jehož přesné znění 

je přílohou zápisu 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3 a 4, které je 

přílohou tohoto zápisu. 

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

 

 

ad.7 – různé  

- starosta informoval přítomné o nové koncepci lékařské služby první pomoci, 

které je nově soustředěna do Úrazové nemocnice Brno a pro občany obce Hlína 

je stále v provozu LSPP v nemocnici v Ivančicích ve všední den od 17 do 22 a ve 

dnech klidu od 8 do 20 hodin. V Ivančicích je zřízena LSPP za finančního 

přispění JMK a zatím bez spolufinancování okolních obcí.    

- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicka zahájil práce na odkanalizování Ivančic, 

Oslavan a okolních obcí, jejíž součástí je i vybudování nové čistírny odpadních 

vod. Druhou akcí potom je generální oprava přívodního potrubí vodovodu pro 

Rosickou oblast. Obě akce v hodnotě téměř miliardy korun jsou částečně 

financovány z fondů Evropské unie. Obec Hlína, která zatím do tohoto projektu 

zařazena není, pracuje na rozhodnutí jakým způsobem budou odpadní vody 

odváděny. Stále jsou možné dvě varianty a to vlastní čistírna a nebo odvod do 

Ivančic. Svazek VK Ivančicka proto v této chvíli zadal vypracování studie, která 

z uvedených variant je pro obec výhodnější. 

- Obec obdržela nabídku ke koupi pozemků pod bývalou drůbežárnou a v jejím 

okolí, které vlastní společnost MADREV s.r.o. společně s Pozemkovým fondem 

ČR v celkové hodnotě 17 000,- Kč. Zastupitelé o této nabídce diskutovali a 

v závěru se přiklonili k záměry nabízené pozemky v uvedené hodnotě koupit.  
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Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu pozemků p.č. 

126/1, 127/1, 127/2, 128/1 a 129/10 v k.ú Hlína 

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

 

- probíhají práce na obecní budově č.p.48 a starosta předložil zastupitelům nabídky 

a smlouvy o dílo na provedení izolace zdiva, rekonstrukci podlahy, opravu 

omítky a její nátěr.  Obci se nepodařilo získat na práce jediného dodavatele a tak 

různé práce budou provádět tři různé společnosti. Izolace HW-PANTY spol.s.r.o, 

podlahu BETOSTAV Ivančice a venkovní omítky Výpomocné a hospodářské 

družstvo Hlína. Zastupitelé neměli připomínek a nabídky a smlouvy z dodavateli 

schválili. 

 Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku společnosti HW-

PANTY spol. s.r.o. se sídlem ve Veverských Knínicích na provedení izolace zdiva 

na budově č.p. 49 v ceně 65 000,- Kč 

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

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo se společností 

BETOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o. se sídlem v Uličce 4, Ivančice na rekonstrukci 

podlahy ve společenské místnosti obecní budovy č.p.49 v ceně 111 374,- Kč 

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

 

 Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku společnosti 

Hospodářské a výpomocné družstvo Hlína, se sídlem Hlína 104, na opravu a nátěr 

venkovních omítek na obecní budově č. 49 v ceně 89 000,- Kč. 

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

 

- obecní úřad navštívil zástupce firmy FINESA, která se zabývá výrobou a 

distribucí propagačních předmětů turisticky zajímavých míst a nabídla vyrobit 

kovové štítky – Magnetky- s motivem rozhledny. Starosta seznámil zastupitele se 

zněním navržené smlouvy a zastupitelé po krátké diskusi souhlasili a schválili. 

     Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o prodeji se    

     společností FINESA, ing.Evžen Peleška se sídlem Krčínova 700, Borovany, která  

     vyrobí  reklamní předměty – magnetky - rozhledny a obec je bude prodávat 

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

 

- reklamní společnost DARUMA, její zástupci nabídli obci Hlína možnost 

zúčastnit se projektu města Brna, který spočívá ve zřízení informačního a 

orientačního sytému turisticky zajímavých míst města Brna a jeho okolí. Jedná se 

o moderní komunikační systém s napojením na mobilní síť a společnost nabídla 

za 15 000,- Kč ročně prezentaci obce na 5-ti informačních panelech. Zastupitelé 

s nabídkou souhlasili a smlouvu schválili 

      Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o prezentaci obce  

      v informačním systému města Brna se společností DARUMA spol. s.r.o. se  

      sídlem Zelinářská 10, Plzeň v ceně 15 000,- Kč za rok 
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           Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

- starosta informoval přítomné o tom, že obec zakoupila vlek za malotraktor od 

firmy Traktor servis Ořechov v ceně 34 000,-Kč 

- starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o právu provést stavbu na 

obecním pozemku p.č. 5/1 na vybudování vodovodní přípojky do rodinného 

domku č.p. 27, který vlastní p. Lenka Pátková. Zastupitelé neměli připomínek a 

smlouvu schválili. 

      Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu provést  

      stavbu“ na obecním pozemku p.č.5/1 za účelem vybudování vodovodní přípojky  

      s Lenkou Pátkovou 

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

 

 

 

ad.8   Diskuse 

 

Zastupitel obce p.Tomáš Hošek:  

- hovořil o potřebě co nejdříve vyklidit prostory v obecní budově č.p. 49, aby mohly být   

   zahájeny plánované práce. Vyzval přítomné aby byli nápomocni. 

 Host zasedání p. Modriján František: 

- vznesl dotaz na to , zda by obec mohla umístit na konci ulice Křenová nádobu na 

   posypový materiál k zimní údržbě komunikací 

Odpověď starosta: 

- obec počítá s přidáním posypových nádob, budou objednány a včas rozmístěny 

Host zasedání pí.Dana Vodáková: 

- veřejně poděkovala panu Liboru Čechovi, který v obci provozuje zámečnickou dílnu, 

za jeho včasnou, rychlou a vstřícnou práci pro obec Hlína  

 

 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20.35 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Výpis usnesení veřejného zasedání č.5/2011 zastupitelstva obce Hlína 
konaného dne 17.8.2011 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Tomáše Hoška a pí. Annu Hlavoňovou 

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

2. Znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

v roce 2011 v rámci  Programu rozvoje venkova 

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

3. Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, uzavřené 

s Jihomoravským krajem 

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

4. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene vyplývajícího 

z umístění energetické přípojky na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 450/1a 456/1 

v k.ú Hlína se společností  E.ON Distribuce a.s. se sídlem v Českých 

Budějovicích 

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

5. Cenovou nabídku společnosti AQUA PROCON na vypracování projektové 

dokumentace na prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace v obci, ve výši 139 

560,-Kč 

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

6. Rozpočtové opatření č.3 a 4 , které je přílohou tohoto zápisu 

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

7.     Záměr nákupu pozemků od firmy MADREV  p.č. 126/1, 127/1, 127/2, 128/1 a  

      129/10 v k.ú Hlína v ceně 16 060,- Kč. 

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

8.  Nabídku společnosti HW-PANTY spol. s.r.o. se sídlem ve Veverských 

Knínicích na provedení izolace zdiva v knihovně v ceně 60 000,-Kč 

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

9.  Smlouvu o dílo se společností BETOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o. se sídlem 

v Uličce 4, Ivančice na rekonstrukci podlahy ve společenské místnosti obecní 

budovy č.p.49 v ceně 111 374,- Kč 

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

10.   Nabídku společnosti Hospodářské a výpomocné družstvo Hlína, se sídle Hlína   

104, na opravu a nátěr venkovních omítek na obecní budově č. 49 v ceně 89 000,- 

Kč. 

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

11.   Smlouvu o prodeji se společností FINESA, ing.Evžen Peleška, se sídlem 

Krčínova 700, Borovany, která vyrobí  reklamní předměty rozhledny a obec je 

bude prodávat 

      Výsledek hlasování:            Pro ...9...       Proti ...0...       Zdrželi se ...0... 
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12.   Smlouvu o prezentaci obce v informačním systému města Brna se společností 

DARUMA spol. s.r.o. se sídlem Zelinářská 10, Plzeň v ceně 15 000,- Kč za rok 

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

13. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu“ na obecním  

      pozemku p.č.5/1 za účelem vybudování vodovodní přípojky s Lenkou Pátkovou  

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

 

 

 

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

 Ověřili:   Anna  HLAVOŇOVÁ                ………………………………..  
 

                Tomáš  HOŠEK                           ………………………………… 

 

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

                       

           

 

 

Přílohy zápisu:   -  prezenční listina zasedání  

                      -  rozpočtové opatření č.3 a 4/2011                                        


