Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013
zastupitelstva obce Hlína
ze dne 25.4.2013

Dne 25.4.2013 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu
veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína.
Přítomni zastupitelé :
p.Dostalý Miloš, ing.Pacholík Miroslav, p.Kocáb Jaromír, pí.Mgr.Hlavoňová
Anna, pí.Čechová Marie, p.Duda Robert, p.Hošek Tomáš
p.Hošek Milan – příchod v 19.10 hodin
Omluveni: pí.Vašulínová Jana
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.
Jaromíra Kocába a paní Annu Hlavoňovou. Starosta dal o návrhu hlasovat. Oba
navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu zasedání
p. Jaromíra Kocába a pí. Annu Hlavoňovou
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
19.10 hod - na zasedání se dostavil zastupitel p.Hošek Milan
Starosta předložil zastupitelům návrh programu zasedání a požádal přítomné o
návrhy na doplnění. Žádné návrhy nebyly a tak dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo program v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání účetní závěrky obce
Projednání záměru výměny pozemků
Projednání výběrového řízení na přestavbu automobilu
Projednání úhrady neinvestičních nákladů za školní docházku
Projednání rozpočtových opatření
1

7. Různé informace z obecního úřadu
- studie o odkanalizování obce
- úklid veřejných prostranství
- pojištění majetku obce
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Ad.2
- Starosta seznámil přítomné členy s účetní závěrkou obce za rok 2012, kterou
má obecní zastupitelstvo projednat a schválit nově dle zákona od letošního roku.
Postupně seznámil zastupitele s rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohami.
Přítomní zastupitelé neměli připomínky.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku za rok 2012
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
Ad.3
- obecní úřad obdržel žádost od pana Brandstattera o pomoc při řešení
nebezpečné situace spočívající v sesouvání svahu za jeho domem. Sesouvající
svah se nachází na obecním pozemku a pan Brandstatter žádá obec o prodej
části tohoto pozemku za účelem výstavby opěrného zdiva na zpevnění. Jedná se
o 60 m2. Starosta informoval zastupitele, že žadatel vlastní pozemky, na kterých
se nachází obecní studna, dále potom vodárna bývalého družstva a dále
pozemek, který zasahuje částí do obecní cesty. Vše v lokalitě Na paloučkách.
Z těchto důvodů navrhl a doporučil zastupitelstvu dojednat s žadatelem výměnu
obecního pozemku p.č. 454 o rozloze 296 m2, za pozemky p.č. 450/2, 156/32,
441/2 a zbývající část výměry bude doplněna oddělením části pozemku 446/1,
který se nachází také v lokalitě Na Paloučkách. S vlastníkem pozemků bylo
navrhované řešení projednáno a souhlasí s ním. Starosta uvedl, že tím by se
vyřešila další nesrovnalost ve vlastnictví pozemků, na kterých se nachází obecní
komunikace. Zastupitelé neměli k návrhu připomínek a s výměnou souhlasili.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr výměny pozemků
v k.ú.Hlína p.č. 454 ve vlastnictví obce Hlína za pozemky v k.ú. Hlína p.č.
450/2, 156/32, 441/2 a část pozemku 446/1 oddělenou geometrickým plánem ve
vlastnictví Pavla Brandstattera.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
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Ad.4
-Ing. Pacholík, místostarosta obce, informoval přítomné zastupitele o zakoupení
nákladního automobilu RENAULT Trafic pro potřeby požární ochrany obce a
především pro zásahovou jednotku obce, tak jak již dříve bylo projednáno a
schváleno. Tento automobil je třeba přestavět na požární zásahový automobil,
aby mohl sloužit svému účelu. Obecní úřad proto vypsal dle směrnice o
zadávání veřejných zakázek výběrové řízení na zhotovitele a dodavatele této
přestavby. Vyzváno k podání nabídky bylo 5 společností, které podnikají
v tomto oboru a výzva zveřejněna. Obec obdržela 5 nabídek a výběrová komise
ve složení ing.Pacholík Miroslav, Dostalý Miloš a Havlík Zdeněk provedla
hodnocení a výběr nejvýhodnější nabídky. Závěr komise a současně doporučení
zastupitelstvu je uzavřít smlouvu o dílo se společností MKZ spol. s.r.o., se
sídlem Vídeňská 100, 619 00 Brno, která podala nejvýhodnější nabídku v ceně
227 229,- Kč. Místostarosta obce dále hovořil o financování této akce. Obec
požádala o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti požární ochrany,
dále se projednává možnost získání finančního daru od SDH Hlína a zbývající
část bude uhrazena z rozpočtu obce. Výše dotace ani daru zatím není známa,vše
je v jednání.
V nastalé všeobecné diskusi zastupitelé s výše uvedeným souhlasili a proběhlo
hlasování.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení
výběrové komise pověřit přestavbou nákladního automobilu značky RENAULT
pro požární účely „MKZ“spol.s r.o.,se sídlem Vídeňská 100,619 00 Brno
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
Dále Ing. Pacholík seznámil přítomné členy se smlouvou o dílo se společností
„MKZ“ spol. s.r.o., se sídlem Vídeňská 100, 619 00 Brno. Tato smlouva
obsahuje všechny důležité informace o přestavbě auta, termíny dodání atd.
Konzultace bude provádět za obec ing.Pacholík a v technických věcech p.
Havlík Zdeněk.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o dílo č.050413 se
společností „MKZ“ spol. s r.o.“, se sídlem Vídeňská 100, 619 00 Brno na
přestavbu nákladního automobilu značky RENAULT-Trafic ve vlastnictví obce
na požární zásahový automobil v ceně 227 299,-Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0

Ad.5
Starosta informoval zastupitele o žádosti Obce Zastávka o úhradu
neinvestičních nákladů za školní docházku. Jedná se o jednoho žáka s trvalým
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pobytem v obci Hlína, který navštěvuje ZŠ TGM v Zastávce a náklady činí dle
vyúčtování, které bylo doloženo 4 700,- Kč. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních
nákladů na žáka ve prospěch obce Zastávka ve výši 4 700,-Kč
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0

Ad.6
Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č. 1 a 2.
Jde o navýšení výdajové části rozpočtu v paragrafech v záležitostech, které
nebyly rozpočtem předpokládané. Jednalo se o nákup auta pro požární účely.
Příjem dotace na volby prezidenta republiky, údržba komunikací atd. Přesné
znění v příloze zápisu. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1 a
č.2, přesné znění je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
Ad.7 Různé:
a) Starosta informoval přítomné o organizačních změnách ve struktuře Svazku
vodovodů a kanalizací Ivačicka, kterého je obec členem. Valnou hromadou byl
schválen nový organizační řád, který svazek dělí na dvě samostatné divize a to
divizi Ivančickou a divizi Rosickou. Každá z divizí má své vedení a své finanční
prostředky. Činnost divizí řídí předsednictvo svazku. Obec Hlína je přiřazena
k divizi Ivančické, která sídlí v areálu nově rekonstruované čističky
v Ivančicích. Další informací je, že svazek nechal zpracovat studii, která řeší
odkanalizování obce Hlína a Ivančic v části Střibský mlýn. Projektanti mají za
úkol posoudit zda je výhodnější pro obec Hlína vybudovat vlastní čističku nebo
se napojit na čističku v Ivančicích. Podle prvních předběžných informací bude
výhodnější napojení na čističku v Ivančicích. S kompletním výsledkem studie
budeme seznámeni na příští schůzce svazku.
b) Starosta hovořil o potížích se zabezpečením údržby veřejných prostranství,
zejména se sečením vzrostlé trávy. Do konce loňského roku tuto práci velmi
svědomitě a kvalitně vykonával pan Ladislav Vodák, za což mu patří
poděkování a který nemá zájem již dále v této činnosti pokračovat. Obec Hlína
zveřejnila výzvu pro zájemce o tuto práci a zatím se nikdo nepřihlásil. Údržba
však probíhat musí a tak se zřejmě budeme muset obrátit na společnosti, které
v tomto oboru podnikají.
c) Starosta informoval přítomné, že na základě výběrového řízení na pojistitele
obecního majetku, které proběhlo na podzim loňského roku, v souladu se
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smlouvou obec podala výpověď z pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s.
ke dni 15.6.2013. V následujícím období zastupitelstvo projedná došlé nabídky a
vybere nového pojistitele majetku za výhodnějších podmínek.

DISKUSE:
Host zasedání: pí. Eichnerová Marie
- vznesla dotaz na provádění pedikúry v zasedací místnosti obecního úřadu,
která podle ní skončila z důvodu finančních požadavků obce na pronájem
místnosti a nevhodným chováním představitelů obce k pracovnicí, která tyto
služby provádí.
Odpověď starosta:
- toto nařčení odmítl a dodal, že se jedná o soukromé podnikání, na které se
vztahuje návštěvní řád zasedací místnosti obecního úřadu a ve kterém jsou
stanoveny poplatky za pronájem této místnosti. Po celou dobu byla snaha
prominout poplatek a docílit tak levnější službu pro občany obce.
S provozovatelkou služby však domluva možná nebyla a navíc paní požadovala,
aby bylo více zájemců, což není v našich silách zajistit a paní přestala do obce
zajíždět. Obec ale má zájem svým občanům tuto službu zajistit a tak se budeme
někoho snažit najít.
Host zasedání: pí. Eichnerová Marie
- upozornila na parkující auta na chodníku na Kozích horkách, které brání
průchodu.
Odpověď starosta:
- starosta odpověděl, že se tím obec bude zabývat a zajistí dodržování
dopravních předpisů v oblasti parkování.
Host zasedání: pí. Hlavoňová Eva
- vznesla dotaz zda obec při plánování odkanalizování uvažuje o kořenové
čističce, u které je provoz levnější než u jiných typů.
Odpověď starosta:
- otázku jakým způsobem bude řešeno odkanalizování obce přenecháváme na
odbornících a projektantech, nejsme v těchto věcech tak znalí, abychom o tom
mohli rozhodovat.
Host zasedání: p. Sliacký Jozef
- hovořil o tom, že SDH Hlína zakoupil novou garáž pro účely uskladnění
potřeb a rekvizit divadelního kroužku a tato garáž bude dle domluvy umístěna
obecním pozemku – sběrném dvoře. Vznesl dotaz zda bude uzavřena nějaká
smlouva, která stanoví podmínky užívání pozemku a další pravidla.
- dále hovořil, že z jeho pohledu jsou velmi vysoké náklady v rozpočtové
položce činnost místní správy a domnívá se, že není nutné takové náklady
vydávat a že je nutné více šetřit.
Odpověď starosta:
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- otázku umístění garáže hasičů na obecním pozemku nebude nutné řešit
smlouvou o pronájmu pozemku a domnívá se, že postačí stanovit pravidla pro
vydávání klíčů a umožnění přístupu na sběrný dvůr
- v otázce vysokých nákladů v paragrafu činnost místní správy se domnívá, že
již není mnoho prostoru pro šetření a přislíbil připravit rozbor jednotlivých částí
na příští veřejné zasedání a předložit k posouzení zastupitelstvu
Zastupitel obce: p.Hošek Milan
- hovořil o tom, obává se, že po vybudování kanalizace vzhledem ke
vzrůstajícím cenám stočného nebude z řad občanů obce zájem o připojení domu
na obecní rozvod
- dále hovořil o tom, že by bylo dobré posoudit, zda by obec nemohla využít
k provádění úklidu veřejných prostranství a také pro jiné práce, nabídku úřadu
práce na příspěvek k zaměstnání občana vedeného v evidenci nezaměstnaných.
Odpověď starosta:
- obecní úřad již prováděl dotaz na úřadu práce a podmínky pro vytvoření
pracovního místa pro nezaměstnaného jsou poměrně přísné a náročné a naše
obec bohužel tyto nesplňuje.
Další dotazy ani diskusní připomínky nebyly, starosta poděkoval za účast a
zasedání ve 20.55 hodin ukončil.

Zapsal :

Robert DUDA

………………………………..

Ověřili:

Anna HLAVOŇOVÁ Mgr.

………………………………..

Jaromír KOCÁB

…………………………………

Starosta obce : Miloš DOSTALÝ

…………………………………

Přílohy zápisu: - prezenční listina zasedání
- rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.13/2012 zastupitelstva obce Hlína
konaného dne 25.4. 2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Kocába Jaromíra a pí. Annu Hlavoňovou
Výsledek hlasování:
Pro …7…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
2. Účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
3. Záměr výměny pozemku v k.ú. Hlína p.č. 454 ve vlastnictví obce Hlína
za pozemky v k.ú. Hlína p.č. 450/2, 156/32, 441/2 a část pozemku 446/1
oddělenou geometrickým plánem ve vlastnictví Pavla Brandstattera
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
4. Na základě doporučení výběrové komise pověřit přestavbou nákladního
automobilu značky RENAULT pro požární účely “MKZ“ spol. s r.o., se
sídlem Vídeňská 100, 619 00 Brno
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
5. Smlouvu o dílo č. 050413 se společností “MKZ“ spol. s r.o., se sídlem
Vídeňská 100, 619 00 Brno na přestavbu nákladního automobilu značky
RENAULT – Trafic ve vlastnictví obce na požární zásahový automobil
v ceně 227 299, - Kč s DPH
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
6. Úhradu neinvestičních nákladů na žáka ve prospěch obce Zastávka ve
výši 4 700,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
7. Rozpočtové opatření č. 1 a 2, přesné znění je přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …8…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
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