Zápis z veřejného zasedání č. 10/ 2012
zastupitelstva obce Hlína
ze dne 2.11.2012

Dne 2.11.2012 se v 19.30 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu
veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína.
Přítomni zastupitelé :
-p.Dostalý Miloš, p. ing.Pacholík Miroslav, p.Kocáb Jaromír, pí.Mgr.Hlavoňová
Anna, p.Duda Robert, p.Hošek Milan, p.Hošek Tomáš a pí.Vašulínová Jana,
Omluveni: pí.Čechová Marie
Hosté :

dle prezenční listiny

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 p.
Tomáše Hoška a p. Jaromíra Kocába. Starosta dal o návrhu hlasovat. Oba
navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu zasedání
p.Tomáše Hoška a p. Jaromíra Kocába
Hlasování:

Pro návrh: 8

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Starosta předložil zastupitelstvu návrh programu veřejného zasedání č.10/2012 a
požádal přítomné členy o jeho doplnění. Návrhy ani připomínky nebyly a
zastupitelstvo schválilo program v následujícím znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání obecně závazné vyhlášky o odpadech
Projednání smlouvy na dotaci se SZIF
Projednání smlouvy o dílo na opravu sochy
Projednání úhrady neinvestičních nákladů za školní docházku
Projednání rozpočtových opatření
Různé

- informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce
- informace o činnosti Mikroregionu Ivančicka
- kontrola požární ochrany
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
ad.2
- místostarosta obce ing.Pacholík seznámil přítomné s vypracovaným návrhem
znění Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která byla vypracována na základě novelizace zákona o odpadech.
Novelizace přináší některé změny při stanovování okruhu poplatníků a výše
poplatku.
K tomuto tématu proběhla velice dlouhá a rušná diskuse, ve které se zastupitelé
nemohli shodnout na výši poplatku a na okruhu poplatníků, kteří by poplatky za
domovní odpad měli platit. Největší neshoda panovala u možnosti prominutí
placení poplatků u některých navrhovaných osob. Jelikož průběh diskuse se
neblížil konci a vedení obce nebylo schopné na některé dotazy zastupitelů
odpovědět starosta navrhl, aby tento bod byl odložen na příští veřejné zasedání.
Navrhl svolat mimořádné pracovní zasedání, na kterém bude vše znovu
důkladně projednáno.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje odložení projednání Obecně
závazné vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.3
- starosta obce informoval zastupitele o průběhu a organizačních záležitostech
žádosti o finanční podporu při restaurování sochy Panny Marie, která je ve
vlastnictví obce. Proběhla kontrola žádosti obce na Státním zemědělském
intervenčním fondu, která neshledala žádné nedostatky a obec byla vyzvána
k uzavření dohody o poskytnutí dotace. Starosta seznámil přítomné se zněním
dohody o poskytnutí dotace. Tato dohoda řeší postupy, podmínky a výši dotace,
která činí 183 375,-Kč, což je 87% celkových nákladů. Zastupitelé neměli
připomínek a starosta přednesl návrh usnesení.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR“ se Státním zemědělským intervenčním
fondem na restaurování sochy Panny Marie v obci Hlína ve výši 183 375,- Kč.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

Dále starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběru dodavatele
restaurátorských prací. Obecní úřad na základě směrnice o zadávání veřejných
zakázek vyzval k podání nabídky tři subjekty, které se touto činností zabývají,
nabídky následně vedení obce vyhodnotilo a doporučuje zastupitelstvu pověřit
na základě smlouvy o dílo firmu MgA. Bohdana Jeřábka k provedení
restaurátorských prací v ceně 197 776,-Kč. Zastupitelé k uvedenému neměli
připomínek a proběhlo hlasování.
Návrh hlasování:
Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele
restaurování sochy Panny Marie v obci Hlína
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
ad.4
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy o dílo s MgA. Bohdanem
Jeřábkem na restaurování sochy Panny Marie. Tato smlouva kromě základních
záležitostí také řeší podmínky za jakých bude restaurování prováděno. Vyjádření
odboru památkové péče a rozhodnutí MěÚ Ivančice, odboru regionálního
rozvoje je přílohou této smlouvy. Cena za provedenou práci je 196 776,- Kč.
Zastupitelé neměli připomínek a proběhlo hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o dílo“ s MgA.
Bohdanem Jeřábkem, Brno, Tábor 48D, na restaurování sochy Panny Marie
v obci Hlína v ceně 196 776,-Kč.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

ad.5
Starosta předložil zastupitelstvu vyúčtování neinvestičních nákladů za školní
docházku žáků v základní a mateřské škole v Neslovicích. Základní školu a
mateřskou školku navštěvuje 10 dětí z obce, příspěvek je určen na zabezpečení
chodu těchto škol a stravování. Zastupitelé po krátké diskusi neměli k úhradě
připomínek a proběhlo hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních
nákladů za žáky , kteří navštěvují základní a mateřskou školu v Neslovicích ve
výši 82 461,-Kč ve prospěch obce Neslovice.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

ad.6
Starosta obce seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č. 6, 7 a 8.
Jedná se například o přijetí navrácené dotace z rozpočtu JMK, dotace na
zabezpečení voleb, úhradu neinvestičních nákladů za školní docházku a další.
Přesné znění je přílohou zápisu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a tak proběhlo
hlasování.

Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 6, 7 a
8, která jsou přílohou zápisu.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

ad.7
- starosta obce seznámil zastupitele a přítomné hosty se zněním závěrečné
zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Kontrola proběhla dne
25.10.2012, kontrolováno bylo hospodaření obce za 9 měsíců, prováděli ji
pracovníci krajského úřadu a obec byla upozorněna na drobné nedostatky, které
je třeba do konce roku napravit. Závěr zprávy zněl, že nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky, které by měli vliv na hospodaření obce. K diskusi se nikdo
nepřihlásil a starosta navrhl znění usnesení.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce
o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
- dále starosta informoval o tématické požární kontrole, kterou v obci dne
8.10.2012 provedli pracovníci záchranného sboru Jihomoravského kraje a která
se týkala požární ochrany a konkrétně záležitostí spojených se zásahovou
jednotkou obce. Kontrole byl přítomen i velitel zásahové jednotky obce Hlína
pan Zdeněk Havlík. Ve zprávě se konstatuje, že jsou nedostatky v odborné
přípravě členů jednotky, není stanoven plán přípravy, nejsou vedeny evidenční
karty materiálu a není předepsané oprávnění k obsluze motorové pily. Obec ve
spolupráci se členy zásahové jednotky má uloženo odstranit zjištěné nedostatky
do konce listopadu. Starosta informoval zastupitele, že se již podnikají kroky
k zjednání nápravy. Zastupitelé neměli připomínek a tak bylo navrženo
hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce
o průběhu a výsledku tématické kontroly dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně.
Hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
- starosta seznámil přítomné s činností Mikroregionu Ivančicka. Na říjnové
valné hromadě se projednávala účast Mikroregionu na veletrhu Regiontour
2013, schválilo se vydání stolních kalendářů a především se hovořilo o navázání
spolupráce s místní akční skupinou Brněnská brána, která sdružuje obce,
společenské i podnikatelské subjekty v okolí Brna a svou činností vytváří
podmínky pro čerpání dotací z evropských fondů, propagaci a rozvoj regionu.

Diskuse:
Host zasedání: pí.Vodáková Dana
Ve svém příspěvku informovala přítomné, že letní výzdoba květin na obci je
uskladněna a poklizena, a při této příležitosti si postěžovala na organizátory
divadelních představení v přírodě, kteří tyto květiny použily na výzdobu a již je
nevrátili zpět na místa. Díky tomu jsou květiny značně poškozené a
znehodnocené. Za těchto podmínek potom o ně nemá zájem pečovat. Také
informovala, že v příštím roce již nebude poklízet autobusovou čekárnu a její
okolí.
Odpověď starosta:
Vzniklou situaci projedná zastupitelstvo na svém pracovním zasedání.
Místostarosta obce: ing. Pacholík Miroslav
Připomněl, že stále ještě není uklizen prostor, kde se divadla v přírodě hrají a
požaduje upozornit pořadatele, aby tak neprodleně učinili.
Zastupitel obce: p. Kocáb Jaromír
Hovořil o tom zda je vhodné svolávat veřejné zasedání na tak pozdní dobu jako
dnes. Začátek v 19.30 hodin je nevhodný a proto i účast veřejnosti je malá,
navrhuje začátek v 18.00 hodin.
Další diskusní příspěvky nebyly, starosta poděkoval za účast a zasedání ve 21.25
hodin ukončil.
Výpis usnesení veřejného zasedání č.10/2012 zastupitelstva obce Hlína
konaného dne 2.11. 2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Kocába Jaromíra. a pí. Hoška Tomáše
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
2. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
3. Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem na restaurování sochy Panny Marie
v obci Hlína
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…

4. Výběr dodavatele restaurování sochy Panny Marie v obci Hlína
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
5. Smlouvu o dílo s MgA. Bohdanem Jeřábkem, Brno, Tábor 48D, na
restaurování sochy Panny Marie v obci Hlína v ceně 196 776,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
6. Úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují základní a
mateřskou školu v Neslovicích ve výši 82 461,- Kč ve prospěch obce
Neslovice.
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
7. Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8, která jsou přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
8. Informaci starosty obce o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012
Výsledek hlasování:

Pro …8…

Proti …0…

Zdrželi se …0…

9. Informaci starosty obce o průběhu a výsledku tématické kontroly
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
Výsledek hlasování:

Zapsal : Robert DUDA
Ověřili: Jaromír KOCÁB
Tomáš HOŠEK
Starosta: Miloš DOSTALÝ

Pro …8…

Proti …0…

Zdrželi se …0…

……………………………………
…………………………
…………………………
..…………………………………

Přílohy zápisu: - prezenční listina zasedání
- rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8

