Zápis z veřejného zasedání č. 11/ 2012
zastupitelstva obce Hlína
ze dne 12.12.2012

Dne 12.12.2012 se v 18.00 hodin 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.Mgr.Hlavoňová Anna, pí.Čechová Marie, p.Duda Robert, p.Hošek
Milan – příchod 18.05 hod., p.Hošek Tomáš - příchod 18.10 hod.
Omluveni: 0
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.
Dostavil se zastupitel Milan Hošek – 18.05 hodin.
Úvodem určil zapisovatele pana Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu paní
Marii Čechovou a paní Annu Hlavoňovou. Starosta dal o návrhu hlasovat. Oba
navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu zasedání
pí.Marii Čechovou a pí. Annu Hlavoňovou
Hlasování:

Pro návrh: 8

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Dostavil se zastupitel Tomáš Hošek – 18.10 hodin.
Starosta předložil zastupitelům návrh programu zasedání a požádal přítomné o
návrhy na doplnění. Žádné návrhy nebyly a tak dal hlasovat.
Hlasování:

Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0
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Zdržel se: 0

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Projednání obecně závazné vyhlášky o odpadech
Projednání rozpočtu obce na rok 2013
Projednání rozpočtového výhledu obce
Projednání aktualizace požárního řádu obce a zásahová jednotka
Projednání smlouvy o věcném břemenu
Projednání rozpočtových opatření
Různé
- informace ze SVaK Ivančicka
- informace o činnosti Mikroregionu Ivančicka
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Hlasování:

Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Ad.2
- místostarosta obce ing.Pacholík seznámil přítomné s navrhovaným zněním
vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na
pracovních zasedáních byla projednána novelizace zákona a navrženy změny
této vyhlášky. Jedná se o dvě zásadní změny a to je určení poplatníků a
stanovení výše poplatku. Osvobození od poplatku jsou navrhovaní všichni, kdo
v obci mají hlášen trvalý pobyt, ale fakticky se na území obce nezdržují a dále je
navrhována úleva na poplatku pro děti do 18 let ve výši 200 Kč. Výše poplatku
má dle zákona vycházet z nákladů, které obec vynaložila na svoz odpadů
v předchozím kalendářním roce. Přesné znění výpočtu nákladů tvoří přílohu
vyhlášky a bude nutné každý rok tuto aktualizovat. Na základě těchto výpočtů je
navržen pro rok 2013 poplatek ve výši 500 Kč za osobu a nemovitost / rok.
Starosta poděkoval za seznámení a vyzval přítomné k připomínkám a návrhům.
Zastupitel obce: Robert Duda
- nesouhlasil s osvobozením od poplatku osob, které se v obci nezdržují,
protože stejně produkují odpad někde jinde v republice a nic za to neplatí
Místostarosta obce: ing. Miroslav Pacholík
- ve svém příspěvku hovořil o nákladech a výši poplatku, nesouhlasil
s navrhovanou výší, náklady se stále zvyšují a bylo by lepší nyní poplatek
mírně zvýšit, abychom v příštím roce nemuseli tento poplatek výrazně zvýšit,
což by bylo pro občany lepší
Další diskusní příspěvky nebyly a starosta navrhnul hlasování.
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Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování:
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 2
Zdržel se: 0
Ing.Pacholík Mir.
Duda Robert
Ad.3
starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet byl připravován na pracovních zasedáních a je vyrovnaný. Tedy
příjmy a výdaje jsou stejné. Příjmy tvoří především daně a to ve výši 90%,
zbývající část jsou prostředky z pronájmů, provozu rozhledny a dotace. Celkový
příjem tedy činí 2 783 300 Kč. Výdaje jsou rozloženy do jednotlivých paragrafů
rozpočtové skladby dle potřeby a plánu pro rok 2013. Nejvyšší část nákladů je
určena na prodloužení dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Křenová –
700 000,- Kč, dále potom činnost místní správy, což je chod obce – 700 000,Kč, oprava sochy Panny Marie – 200 000,- Kč a další. Přesné znění je přílohou
zápisu. Starosta vyzval přítomné k diskusi na toto téma. Žádné připomínky ani
návrhy nebyly a proběhlo hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2013,
který je přílohou zápisu
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Ad.4
- v dalším bodě programu starosta předložil zastupitelstvu návrh
rozpočtového výhledu obce na roky 2014 – 2016. Také tento návrh byl
připravován na pracovních zasedání. V tomto návrhu se stanovuje, jaké
předpokládáme příjmy a do kterých oblastí bude obec v následujících letech
investovat své prostředky. V naší obci se jedná převážně o investice na přípravu
a realizaci odkanalizování obce, pokračování v úpravách prostředí kolem
rozhledny, budování a opravy místních komunikací. Také k tomuto tématu
nebyly žádné připomínky a proběhlo hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce
na roky 2014-2016, který je přílohou zápisu
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

Ad.5
- v tomto bodě programu starosta předložil zastupitelům aktualizovaný požární
řád obce, který na základě požadavků upravil autorizovaný požární technik pan
Frýza. Mimo jiné byl pozměněn jmenný seznam členů zásahové jednotky obce.
V letošním roce ze zdravotních důvodů ukončili členství v jednotce pánové
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Duda Robert st. a Kocáb Jaromír, novými členy se stali Ondřej Havlík, Martin
César a Tomáš Sedlák. Velitelem jednotky jmenoval starosta pana Zdenka
Havlíka a velitelem družstva se stal Martin Dostalý. Všichni výše jmenovaní
doložili zdravotní způsobilost a velitelé mají patřičné proškolení pro výkon
svých funkcí. Dále informoval o činnosti zásahové jednotky obce, probíhá
pravidelná příprava , byly vzneseny požadavky na materiální prostředky jako
jsou světlomety, výkonné čerpadlo, žebříky apod. Na tyto prostředky podá obec
žádost o dotaci z rozpočtu JMK. Hovořilo se také o nutnosti pořízení nového
požárního vozidla pro potřeby jednotky, které by nahradilo již dosluhující Avii
30. Na nové vozidlo bohužel obec nemá prostředky a bylo navrženo zakoupení
již používaného vozidla v ceně do 250 000,-Kč. Jednalo by se o menší dodávku,
která bude vybrána internetovým průzkumem. Starosta vyzval k diskusi
k tomuto tématu. Žádná nebyla a proběhlo hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje nové členy zásahové
jednotky obce – Tomáš Sedlák, Hlína č.p.90, Martin César, Hlína č.p. 13 a
Ondřej Havlík, Hlína č.p. 87 a aktualizovaný požární řád obce
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje zakoupení již používaného
automobilu pro potřeby požární ochrany v ceně do 250 000,- Kč
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

Ad.6
- společnost E.ON bude provádět dle schváleného projektu rekonstrukci
přípojky elektřiny k rodinnému domu č.p. 90. K této rekonstrukci požaduje
využít pozemky ve vlastnictví obce p.č. 450/1 a 456/1, zapsaných na listu
vlastnictví č. 10001. Starosta předložil návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene na obecním pozemku za jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč . Ve
vyhlášené diskusi neměli zastupitelé připomínky a proběhlo hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu
č.014130003472/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se
společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Ad.7
-Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením obce č.9. Jedná se o
přesun plánovaných prostředků mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby
, způsobené úhradou neinvestičních nákladů za žáky ve školách, zaplacení
zálohy na plánovanou opravu sochy sv.Panny Marie a další. Přesné znění je
přílohou zápisu. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.9, které
je přílohou zápisu
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
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Ad.8 RŮZNÉ
- starosta informoval o průběhu valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančicka, která proběhla 4. prosince. Projednávalo se hodnocení akce
odkanalizování Ivančic a okolí za přispění finančních prostředků z fondů
Evropské unie, cena vodného a stočného na rok 2013, hodnocení další činnosti
svazku a změny stanov svazku spočívající ve změně sídla svazku a kompetencí
předsednictva svazku.
- místostarosta obce ing.Pacholík informoval o činnosti Mikroregionu
Ivančicka, kterého je obec členem. V současné době se projednávají podmínky a
možnosti vstupu Mikroregionu do Místní akční skupiny s názvem Brána
brněnska, která sdružuje obce v okolí Brna. Dále probíhá příprava na účast a
prezentaci Mikroregionu na brněnském výstavišti na akci Regiontour 2013 a
byly vydány kalendáře na rok 2013. Z dotace společnosti ČEZ byl zakoupen
skákací hrad pro děti, který na požádání mohou využívat všechny členské obce a
dále 2 kusy skákacích trampolín pro každou členskou obec.
- starosta obce hovořil o velmi dobré činnosti zájmových kroužků pro děti , které
v obci působí. Poděkoval vedoucím kroužků za jejich činnost a navrhl
zastupitelstvu podpořit tuto práci finanční odměnou. Návrh podpořili všichni
zastupitelé
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční odměny pro vedoucí
zájmových kroužků pro děti ve výši 100,- Kč za hodinu.
Hlasování:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

Ad.9 DISKUSE
Místostarostka obce p.Jana Vašulínová:
- hovořila o proběhlé akci „Průvod andělů“ a vánoční koncert v kostele
sv.Kunhuty, zhodnotila organizaci a účast a dále informovala o přípravě dalších
společenských akcí v následujícím období. Jedná se nově organizovanou
Tříkrálovou sbírku pod patronací Rajhradské diecéze a o koncert pěveckého
souboru Blahoslava Hajna, který proběhne 5.ledna v kostele sv.Kunhuty. Sbírka
se uskuteční 6.ledna, kdy koledníci v doprovodu pověřených osob budou
procházet obcí.
Host zasedání: p.Sliacký Jozef
- vznesl dotaz zda proběhne každoroční akce vánoční zpívání u kostela a zda
obec již získala zpět peníze za autobusovou čekárnu, kterou firma po svém
úpadku obci po zaplacení nedodala. Déle konstatoval, že pří schvalování
rozpočtu očekával, že proběhne hodnocení roku minulého, což neproběhlo a tak
se ptá na důvod proč není zpráva o hospodaření obce za uplynulý rok.

5

Odpověď starosta:
- vánoční zpívání u kostela předpokládá že proběhne, pokud se p. Sliacky
postará o organizaci, otázka čekárny – zatím vráceno 15 000,-Kč ze 40 000,-Kč
a otázka hodnocení uplynulého roku konstatoval, že zatím není uzavřené
hospodaření obce a zpráva o činnosti tedy bude podána na následujícím
veřejném zasedání zastupitelstva.
Příspěvek starosta:
- informoval, že v sobotu 15.12. proběhne na obecním úřadě vítání nově
narozených občánků obce – organizačně zabezpečuje p. Vašulínová a
p.Nosková, v současné době probíhá příprava na zabezpečení volby prezidenta –
sestavena volební komise, zabezpečeno tel. spojení atd. a v měsíci prosinci
ukončil činnost při úklidu veřejných prostranství v obci p.Vodák Ladislav.
Starosta poděkoval p.Vodákovi za práci pro naši obec a současně oznámil, že
tuto práci bude na základě smlouvy provádět p. Podlipný Milan.
Závěrem starosta všem poděkoval za účast na veřejném zasedání.
Zasedání ukončeno ve 19.25 hodin.

Zapsal : Robert DUDA

………………………………..

Ověřili: Anna HLAVOŇOVÁ Mgr.

………………………………..

Marie ČECHOVÁ

…………………………………

Starosta obce: Miloš DOSTALÝ

…………………………………

Přílohy zápisu :
- prezenční listina zasedání
- rozpočet obce na rok 2013
- rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2016
- rozpočtové opatření č. 9
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.11/2012 zastupitelstva obce Hlína
konaného dne 12.12. 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu zasedání pí. Annu Hlavoňovou a pí. Marii Čechovou
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
2. Program veřejného zasedání č.11/2012
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…

Zdrželi se …0…

3. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Výsledek hlasování:
Pro …7…
Proti …2…
Zdrželi se …0…
4. Rozpočet obce na rok 2013, který je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …9…
Proti …0…

Zdrželi se …0…

5. Rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2016, který je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …9…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
6. Nové členy zásahové jednotky obce – Tomáše Sedláka, Ondřeje Havlíka,
Martina Césara a schvaluje aktualizovaný požární řád
Výsledek hlasování:
Pro …9…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
7. Zakoupení automobilu pro potřeby požární ochrany v ceně do 250 000,Kč
Výsledek hlasování:
Pro …9…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
8. Smlouvu č 014130003472/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých
Budějovicích
Výsledek hlasování:
Pro …9…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
9. Rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …9…
Proti …0…

Zdrželi se …0…

Starosta obce Miloš Dostalý …………………
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