Zápis z veřejného zasedání č. 9/ 2012
obecního zastupitelstva obce Hlína
ze dne 27.7.2012
Dne 27.7.2012 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu
veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína.
Přítomni zastupitelé :
-p.Dostalý Miloš, p. Ing.Pacholík Miroslav, p.Tomáš Hošek, pí.Mgr.Hlavoňová
Anna, pí.Čechová Marie, p.Duda Robert, p.Hošek Milan.
Omluveni: p.Kocáb Jaromír, pí.Jana Vašulínová
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 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: 7
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil zastupitelstvu návrh programu veřejného zasedání č.7/2012 a
požádal přítomné členy o jeho doplnění.
Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Projednání úpravy „Dokumentu strategického rozvoje obce“
3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
4. Projednání rozpočtových opatření č. 4 a 5
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
ad.2
Místostrosta obce ing. Miroslav Pacholík seznámil přítomné zastupitele
s navrhovanými změnami Dokumentu strategického rozvoje obce, které
spočívají v důkladnějším řešení jednotlivých částí dokumentu, které vychází ze
schváleného územního plánu obce a doplnění o mapovou část. V následné
krátké diskusi neměli zastupitelé žádné připomínky a starosta navrhl znění
usnesení.
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Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje navrženou změnu a
doplnění „Dokumentu strategického rozvoje obce Hlína“
Výsledek hlasování:
Pro: …7
Proti: …0
Zdrželi se: …0
ad.3
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na obecním pozemku p.č. 5/1. Na tomto
pozemku společnost E.ON a.s., hodlá vybudovat přípojku nízkého napětí pro
nemovitost pana Richarda Nesvačila. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč. Ve vyhlášené diskusi zastupitelé neměli
připomínek a starosta navrhl znění usnesení.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, která řeší
vybudování přípojky NN na obecním pozemku p.č.5/1 za jednorázovou úplatu
ve výši 500,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: …7
Proti: …0
Zdrželi se: …0
ad.4
Starosta obce seznámil zastupitele s navrhovanými změnami rozpočtu, které
jsou spojeny s navrácením dotace z rozpočtu JMK a úhradu neinvestičních
nákladů za žáka, který navštěvuje ZŠ v Zastávce u Brna. Přesné znění
rozpočtových opatření je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 4 a 5,
která jsou přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro: …7
Proti: …0
Zdrželi se: …0
ad.5
V tomto bodě starosta informoval přítomné zastupitele a hosty o výsledku
výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti obce Hlína, které obecní
úřad zadal společnosti ZPF Makléř z Břeclavi. Další rozbor tohoto výběrového
řízení provede zastupitelstvo na svém příštím pracovním zasedání. Dále poskytl
informace o průběhu předávání materiálů do archivu v Rajhradě a další následné
povolené skartaci písemných materiálů obecního úřadu.
ad.6
Host zasedání: p.Vašulín Jaroslav
Ve svém diskusním příspěvků vznesl několik dotazů a připomínek:
- i přes jeho dřívější upozornění je stále neprovozní obecní rozhlas u č.p.64
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- nově vysázené stromy – lípy – vlivem nepříznivého počasí schnou, navrhuje
je občas zalévat s využitím obecního traktoru na dovoz vody
- upozornil na nevhodně prováděnou rezervaci míst při divadelních
představeních v přírodě, každý má přijít tak, aby když má zájem představení
shlédnout si ta výhodná místa obsadil sám a i když ví, že obec není
pořadatelem této akce, žádá o působení v tomto směru na pořadatele
- upozornil na nepořádek na rozhledně a v jejím okolí a ptá se zda by nebylo
možné zaměstnat uklizečku nebo jak vůbec je úklid na rozhledně
organizován a dále ho zajímá jak vysoká je návštěvnost rozhledny při
otevření ve všední dny vzhledem k nákladům na zabezpečení obsluhy, kdy
má dojem, že některé dny je tam pro nízkou návštěvnost obsluha zbytečná
Odpověď starosta:
Oprava rozhlasu byla požadována, avšak není zatím realizována, bude
urgovat. Schnoucí lípy jsou bohužel výsledkem nepříznivých podmínek a je
těžké posoudit zda by zalévání pomohlo a protože výsadba byla realizována
Mikroregionem Ivančicka upozorníme je na tento stav v rámci dané záruční
lhůty. Rezervaci míst při divadelním představení je záležitostí pořadatelů a obec
v této záležitosti nemá žádný vliv. Úklid na rozhledně je prováděn průběžně
obsluhou rozhledny, zaměstnat uklízečku nemá význam a otázka návštěvnosti ve
všední dny nelze řešit nebo hodnotit podle jednoho dne, ale jako celý časový
úsek otevření, kdy v loňském roce se obci tato varianta vzhledem k získaným
finančním prostředkům vyplatila. Do výkazu obsluhy jednotlivých dnů je možné
na obecním úřadě nahlédnout.
Host zasedání: p. Čech František
Vznesl dotaz, kdo zabezpečuje doplnění zboží prodávaného na rozhledně.
Odpověď starosta:
Tyto záležitosti řeší s pověřením pan Petr Matoušek.
Zastupitel obce : p. Milan Hošek
Ve svém příspěvku hovořil o stížnostech a nespokojenosti občanů na firmu,
která zabezpečuje zábavné atrakce v obci při pořádání hodů a vznesl dotaz, zda
by nebylo možné tuto firmu vyměnit
Odpověď starosta:
Obec má smluvně zajištěné pouťové atrakce a pokud je nespokojenost je
možné tuto smlouvu vypovědět a pokusit se získat někoho jiného.
Další diskusní příspěvky nebyly a starosta po vyčerpání programu veřejné
zasedání v 19.50 hodin ukončil.
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.9/2012 zastupitelstva obce Hlína
konaného dne 27. 5. 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu zasedání p.Tomáše Hoška a pí. Annu Hlavoňovou
Výsledek hlasování:
Pro …7
Proti …0
Zdrželi se …0
2. Provedenou změnu a úpravu „Dokumentu strategického rozvoje obce
Hlína“
Výsledek hlasování:
Pro …7
Proti …0
Zdrželi se …0
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České
Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, která řeší vybudování přípojky NN na
obecním pozemku p.č.5/1 za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro …7
Proti …0
Zdrželi se …0
4. Rozpočtová opatření č. 4 a 5, která jsou přílohou zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …7
Proti …0
Zdrželi se …0

Zapsal : Robert DUDA

………………………………..

Ověřili: Anna HLAVOŇOVÁ

………………………………..

Tomáš HOŠEK

…………………………………

Starosta: Miloš DOSTALÝ

…………………………………

Přílohy zápisu: - prezenční listina zasedání
- rozpočtové opatření č. 4 a 5
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