Obec Hlína
Zastupitelstvo obce Hlína
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 13/2016,
konaného dne 24.6.2016, od 19:30 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin
starostou obce Milošem Dostalým („dále jako „starosta“).
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hlína zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 17.6.2016 do 24.6.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna
je nadpoloviční většina všech sedmi členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
Hosté : dle prezenční listiny

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu David Chaloupku a Marii Čechovou a zapisovatelem Tomáše
Hoška. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu Davida Chaloupku a Marii Čechovou a
zapisovatelem Tomáše Hoška.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.13/2016 v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům, žádné příspěvky
nebyly vzneseny a přistoupilo se k hlasování o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění:
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1. Zahájení
2. Projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2015
3. Projednání Smlouvy č.05651538 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
4. Projednání smlouvy o vypracování projektové dokumentace domovních
kanalizačních přípojek
5. Různé informace z činnosti obecního úřadu
-

Projednání žádosti o vysvětlení

-

Stanovy SVaK Ivančicka

6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Bod 2 – Projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem hospodaření za rok 2015. Obsahuje přehled
příjmů a výdajů, zprávu o přezkoumání hospodaření a inventarizační zpráva. Ve stručnosti bylo
řečeno, do čeho obec v roce 2015 investovala, jaké byly příjmy a výdaje obce v tomto roce, na co byly
čerpány dotace a jaký byl zůstatek na účtu ke konci roku 2015. Ve zprávě o přezkoumání hospodaření
obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 3 – Projednání Smlouvy č.05651538 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Místostarosta Ing. Miroslav Pacholík přečetl ve stručnosti hlavní body smlouvy o poskytnutí dotace.
Jedná se o dotaci na akci Sadové úpravy u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně ve výši 166.060
Kč. Ve smlouvě byly vypsány uznatelné a neuznatelné náklady a podmínky realizace celého díla.
Zastupitel Tomáš Hošek :
Nakonec bude dotace nižší oproti původně vypočítané výši dotace na tuto akci?
Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :
Původní rozpočet byl dle projektu částku 387.922 Kč bez DPH, z toho by obec získala dotaci ve výši
80% z této částky, tedy cca 309.000 Kč, kdyby to proběhlo dle tabulkových cen. Ve výběrovém řízení
se našla firma, která to realizuje za nižší cenu 313.895 Kč bez DPH. V této částce jsou i neuznatelné
náklady, kterými je mobiliář.
Host zasedání R. Č. :
Dotázal se, kdy se mu vrátí odcizená zemina. Bylo odebráno více, než bylo původně domluveno.
Chtěl informaci, kdy bude zemina navrácena zpět.
Odpověď starosta :
Přislíbil, že zemina bude navrácena v následujícím týdnu.
Host zasedání M. Š. :
Když se dělá úprava, tahala se tam již voda?
Odpověď starosta :

2

Voda bude vedena v místech, kde ještě úpravy neprobíhaly, tedy v levé části. Levá strana se jen
srovnala a nechala zatravnit a srovnat. Probíhá postupný nátěr rozhledny, ještě se bude obkládat sokl
kamenným obkladem. Začátkem července se bude osazovat mobiliář a realizace se dokončí. Uvažuje
se o instalaci závlahového systému.
Host zasedání J. S. :
Myslí si, že si zastupitelé berou velký kus zbytečností. Na dědině bude suchá tráva a na rozhledně
bude krásně zelená. Sociální zařízení je zbytečné, stačí suchý záchod. Bude potřeba sociální zařízení
udržovat a před zimou zazimovat. Vyspádování terénu je špatné, terén je křivý a se sekačkou bude
složité posekat trávu. Při bouřce bude všechna voda u vchodu. Realizační firma se bude o zeleň ještě
nějakou dobu starat?
Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :
Ve smlouvě je, že realizační firma musí zajistit ještě následnou údržbu zeleně.
Zastupitel Milan Hošek :
Pokud by mělo u rozhledny vzniknout občerstvení, tak bude nutné vybudovat i sociální zařízení.
Z hygienických důvodů by se tam stánek nemohl provozovat, bude to sice starost, ale představoval by
si tam sociální zázemí trochu na úrovni, než mobilní WC.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky č. 05651538 na akci „Sadové úpravy u rozhledny Vl. Menšíka na Hlíně ve
výši 166.060,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Místostarosta dále hovořil o nutnosti prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodu
vybudování závlahového systému a změně počtu vysázených keřů. Obě záležitosti jsou již v řešení a
místostarosta doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek smlouvy č.1 se společností KAVYL spol.
s r.o.
Starosta obce seznámil zastupitele se zněním dodatku č.1. Žádné připomínky nebyly a proběhlo
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci „Sadové úpravy u Rozhledny
V.Menšíka na Hlíně“ spočívající v prodloužení termínu dokončení akce a změně počtu vysázených
keřů.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Bod 4 – Projednání smlouvy o vypracování projektové dokumentace
Společnost AGPOL s.r.o. nabídla obci možnost projektování soukromých kanalizačních přípojek pro
rodinné domy v obci. Cena jedné projektové dokumentace bude 3.000 Kč. V ceně bude polohopisné a
výškopisné napojení jednotlivých nemovitostí, zakreslení do katastrální mapy s výpisy vlastníků,
inženýrská činnost spočívající ve vypracování dokumentace pro vyřízení územního souhlasu,
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vyjádření správců inženýrských sítí a podání žádosti k vyřízení územního souhlasu na Stavebním
úřadě v Ivančicích. Žádosti budou podávány hromadně, je to předjednáno na stavebním úřadě. Obec
uzavře se společností AGPOL s.r.o. smlouvu na inženýrskou činnost na soukromé kanalizační
přípojky. Následně zájemci o tuto dokumentaci sepíší s obcí závaznou objednávku na tuto
dokumentaci a zavážou se k následné úhradě této dokumentace po jejím vypracování. Občanům
obce odpadne zdlouhavé papírování, běhání po úřadech a ušetří se čas na shánění projektové
společnosti. Výhodou navíc bude, že společnost AGPOL s.r.o. bude projektovat i veřejnou kanalizaci,
proto se nemůže stát, že by byly jednotlivé přípojky projektovány ve špatné výškové úrovni. Firma
bude znát dobře místní podmínky, čímž toto riziko odpadne.
Host zasedání M.Š. :
Žádosti se budou podávat na obci? Pokud někdo bude obcházet domy, tak jen tak někomu neotevře.
Odpověď starosta :
Občané obce budou předem informování nějakým způsobem.
Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :
Občanům budou rozdány do schránek jednotlivé plánky. Žádosti bude možné podat na obecním
úřadě nebo přímo společnosti. V pláncích by měl být kontakt na společnost, tak je bude možné
kontaktovat nebo se získá naopak kontakt od zájemců a firma je bude předem kontaktovat s dotazem
na konkrétní termín osobní schůzky.
Host zasedání M. Š. :
Projektová dokumentace se již bude vypracovávat a přitom není vyřešený pozemek na čističku. Není
to předčasné?
Odpověď starosta :
Žádost o vymazání zástavy je na katastru a následně se sepíše smlouva. Horší variantou je, že se
v současné době nepovoluje kanalizace v komunikaci. Dle dostupných informací by úprava tohoto
zákona měla být projednávána v září v poslanecké sněmovně. Byl zaslán dopis hejtmanovi vytvořený
Svazkem, zda by s touto situací nešlo něco dělat a udělit souhlas s vybudováním kanalizace
v komunikaci ve správě kraje, ale prozatím nepřišla žádná odpověď.
Host zasedání R. Č. :
Jak je to s územním plánek, je nějaký pokrok? Bez nového územního plánu se kanalizace nemůže
realizovat.
Odpověď starosta :
Prozatím se nic nezměnilo. Ing. Arch. Jenčková je již zdravotně v pořádku a předala žádost na
stavební úřad paní Ing. Skálové. Nyní se bude čekat na vyhlášení veřejného projednávání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o dílo č.2726/030 se společností AGPOL s.r.o.,
Jungmanova 153/12, Olomouc na vypracování projektové dokumentace soukromých částí
kanalizačních přípojek v rámci akce odkanalizování a výstavba nové ČOV.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod 5 – Různé z činnosti obecního úřadu
Projednání žádosti o vysvětlení
Obecní úřad obdržel žádost o vysvětlení a zjednání nápravy adresovaný zastupitelstvu obce, ve
kterém pisatel žádá o vysvětlení textu znění v zápise z veřejného zasedání č.8/2015 ze dne
13.11.2015, bod č.8. Starosta seznámil zastupitele s úplným zněním dopisu. Konstatoval, že žádost je
oprávněná a navrhl opravit znění uvedeného bodu zápisu. Opravený text navrhuje ve znění :
„ Některé příspěvky jsou podnětné a takové bych si představoval, proto se bráním zrušení diskuse.“
Zastupitelé s navrženým řešením souhlasili a neměli připomínek. Proběhlo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje změnu znění zápisu veřejného zasedání zastupitelstva č. 8/2015
ze dne 13.11.2015, bod jednání č. 8 – různé z činnosti OÚ. Nové znění : „Některé příspěvky jsou
podnětné a takové bych si představoval a proto se bráním zrušení diskuse “.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Stanovy SVaK Ivančicka
Starosta obce uvedl všechny akce, které se plánují realizovat v jednotlivých členských obcích Svazku
a v jaké jsou fázi realizace. Nyní se řeší nové stanovy. Přerozdělování počtu hlasů zůstává při starém,
mění se pouze struktura a způsob převádění majetku obcí na svazek, Obci bylo doporučeno, aby se
na veřejném zasedání schválilo, kdo obec může na valných hromadách zastupovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje delegování jako zástupce obce na jednáních valné hromady
Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice, IČ: 49458892,
starostu a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Protože zastupitelstvu nepřísluší schvalovat nové stanovy Svazku, tak musí zastupitelé rozhodnout,
jak má pověřený zástupce obce hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje pověření starosty obce, aby na řádné valné hromadě Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice hlasoval pro schválení nového znění stanov Svazku v souladu
s předloženým návrhem a s případnými formálními změnami navrženými v rozpravě.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1

David Chaloupka
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Bod 6 – Diskuse
Host zasedání M. Š.:
Internetové stránky jsou nepřehledný. Bylo slíbeno, že se budou ještě upravovat. Chybí tam
informace. Chybí tam události, vyvěšená veřejná zasedání, jsou zde mylně uvedeny firmy v obci.
Odpověď starosta :
Do roku 2009 se o stránky starala paní Veselá, která do nich vkládala stále nové informace. Nikdo jiný
se zatím nenašel, kdo by se toho v takové míře ujal.
Host zasedání I. V. :
Teoreticky bych mohl plnit internetové stránky, ale jsem zde nový a nové informace se ke mě
dostávají se zpožděním.
Host zasedání R. Č. :
Má za to, že tvůrce nových internetových stránek pouze kopíroval starý obsah, že nedošlo k žádnému
zásadnímu upgradu.
Odpověď starosta :
Nyní by se na stránky obce měly přidat pohledy z webových kamer umístěných na rozhledně. Někomu
se tyto stránky líbí.
Host zasedání I. V. :
Stránky jsou technicky paskvil, ale vizuálně nejsou tak špatné.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20:57 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání veřejného zasedání
Zápis byl vyhotoven dne: 7.7.2016

Zapisovatel:

Tomáš HOŠEK

..........................................................

Ověřovatelé:

David CHALOUPKA

………………………………………

Marie ČECHOVÁ

………………………………………

Miloš DOSTALÝ

………………………………………

Starosta:
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.13/2016 zastupitelstva obce Hlína
konaného dne 24. 6. 2016
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Davida Chaloupku a pí. Marii Čechovou
Výsledek hlasování: Pro …7…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
2. Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad
Výsledek hlasování: Pro …7… Proti …0…

Zdrželi se …0…

3. Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky č. 05651538 na akci „Sadové úpravy u rozhledny Vl. Menšíka na Hlíně
ve výši 166 060,- Kč
Výsledek hlasování: Pro …7… Proti …0… Zdrželi se …0…
4. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci „Sadové úpravy u rozhledny
V.Menšíka na Hlíně“, spočívajícím v prodloužení termínu dokončení akce
a změně počtu vysázených keřů
Výsledek hlasování:
Pro …7… Proti …0…
Zdrželi se …0…
5. Smlouvu o dílo č.2726/030 se společností AGPOL s.r.o. , Jungmanova 153/12,
Olomouc na vypracování projektové dokumentace soukromých částí kanalizačních
přípojek v rámci akce odkanalizování a výstavba nové ČOV
Výsledek hlasování: Pro …7…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
6. Změnu znění zápisu veřejného zasedání zastupitelstva č. 8/2015 ze dne 13.11.2015
bod jednání č.8 – různé z činnosti OÚ.
Nové znění: „Některé příspěvky jsou podnětné a takové bych si představoval a proto
se bráním zrušení diskuse.“
Výsledek hlasování: Pro …7…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
8. Delegování jako zástupce obce na jednáních valné hromady Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice se sídlem Kounická 1598/78, 66491
Ivančice, IČ 49458892, starostu a místostarosty
Výsledek hlasování: Pro …7…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
9. Znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice se sídlem Kounická
1598/78, 664 91 Ivančice, IČ: 49458892, podle předloženého návrhu
a pověřuje starostu, aby na řádné valné hromadě Svazku vodovodů a
kanalizací Ivančice hlasoval pro schválení nového znění stanov Svazku
v souladu s předloženým návrhem a s případnými formálními změnami
navrženými v rozpravě.
Výsledek hlasování:
Pro …6…
Proti …0…
Zdrželi se …1…
Chaloupka David
Hlína dne : 7.7.2016
..………………………………
Miloš Dostalý – starosta obce
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