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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 8/2015, 

konaného dne 13.11.2015, od 18:30 hodin. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.30 

hodin starostou obce Milošem Dostalým („dále jako „starosta“). 

Na úvod starosta upozornil přítomné o tom, že jelikož jsou zasedání dlouhá, obsáhlá a těžce se 

zpracovává zápis, tak bude nově ze zasedání pořizován zvukový záznam.. 

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 6.11.2015 do 14.11.2015. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 

přítomno je šest členů ze sedmičlenného zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven je zastupitel David Chaloupka. 

 

Hosté : dle prezenční listiny 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Milana Hoška a Marii Čechovou, zapisovatelem určil 

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 Milana Hoška a Marii Čechovou. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti          0       Zdrželi se         0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 

Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.8/2015 v 

souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Nově byl přidán bod projednání pravidel 
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poskytnutí dotace z rozpočtu obce a projednání záměru získání pozemku. Zastupitelé 

souhlasili s přidáním těchto bodů do programu. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné 

další 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        6  Proti        0         Zdrželi se          0 

Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění:  

 

1. Zahájení 

2. Projednání pravidel o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

3. Projednání smlouvy o přijetí daru – oprava střechy kostela 

4. Projednání nákupu pozemku – čistírna odpadních vod 

5. Projednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

a) farnost Neslovice – oprava střechy kostela 

b) Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích – dobrovolnická služba 

c) Oprava střechy kostela v obci Hlína – nová smlouva 

6. Projednání záměru získání pozemku  

7. Projednání rozpočtových opatření č. 6, 7, 8 

8. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- Územní plán 

- Mikroregion Ivančicka 

- SVaK Ivančicka 

- Chodník kolem komunikace 395/2 

- Okolí rozhledny 

- Pravidla diskuze na webových stránkách obce 

9. Diskuze 

10. Usnesení a závěr 

 

Bod 2 – Projednání pravidel poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

 

Pravidla byla vytvořena na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech územních 

celků, která vstoupila v platnost 1.7.2015. Starosta obce přečetl navrhovaná pravidla. Tyto 

budou v případě schválení k nahlédnutí na stránkách obce. Zastupitelé se v diskuzi shodli na 

poskytnutí dotací v maximální výši 150 tisíc korun za kalendářní rok a na maximální výši 

jednotlivé dotace ve výši 100 tisíc korun. Maximální výše poskytnutých dotací se schvalují na 
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rok 2015 a 2016. Pokud se výše dotací z rozpočtu obce na rok 2017 bude měnit, bude potřeba 

schválit dodatek, který tuto částku upraví. Žádosti bude možné podávat do konce října. 

Dotace se netýká poskytnutí již schváleného příspěvku obci Neslovice na vybudování školky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Hlína. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se         0  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod 3 – Projednání smlouvy o přijetí daru 

 

Společnost MADREV s.r.o. nabídla obci poskytnout finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč na 

opravu střechy kostela v obci. Zastupitelé projevili souhlas s přijetím a předáním příspěvku 

Farnosti Neslovice, proto se mohlo přejít k hlasování. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, přijetí 

příspěvku do rozpočtu obce od společnosti MADREV s.r.o. a předání příspěvku Farnosti 

Neslovice na opravu střechy kostela sv. Kunhuty na Hlíně ve výši 30.000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti           0      Zdrželi se          0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Bod 4 – Projednání nákupu pozemku – čistírna odpadních vod 

 

Nyní se připravuje projekt na odkanalizování obce Hlína, kde se přistoupilo k variantě 

s odkanalizováním na vlastní čistírnu odpadních vod v obci. Na tuto čistírnu byly vyhlédnuty 

odborníky dva pozemky patřící společnosti MADREV s.r.o.  Společnost MADREV s.r.o. se 

nebrání prodeji pozemků. O výši ceny se bude ještě jednat. Na projektu se již pracuje a bude 

potřeba, aby pozemky byly ve vlastnictví obce.  

Host zasedání Jana Čechová: 

Je možné nahlédnout do studie proveditelnosti odkanalizování obce? 

Odpověď starosta :  

Máme k dispozici dvě studie, jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Host zasedání Jan Vodák : 

Bude mít obec k těmto pozemkům přístup? 
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Odpověď starosta :  

Pozemek je vedle obecní komunikace, přístup k němu bude. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 399 o výměře 1778 m2 a 

p.č. 400 o výměře 1837 m2, oba k.ú. Hlína u Ivančic od společnosti MADREV s.r.o. za účelem 

vybudování čistírny odpadních vod na těchto pozemcích v ceně do 30,- Kč za m2. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti          0       Zdrželi se          0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Bod 5 – Projednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

 

a) Farnost Neslovice – oprava střechy kostela 

Smlouva se týká předání příspěvku ve výši 30.000 Kč poskytnutého od společnosti 

MADREV s.r.o., kterou obec předá Farnosti Neslovice na opravu střechy kostela.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku získaného od 

společnosti MADREV s.r.o. Římskokatolické církvi, Farnosti Neslovice ve výši 30.000 Kč na 

opravu střechy kostela sv. Kunhuty na Hlíně. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti          0       Zdrželi se          0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

b) Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích – dobrovolnická služba 

Zástupci Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích požádali obec o zvážení poskytnutí příspěvku na 

rozvoj dobrovolnické služby v LDN Ivančice. Dobrovolníci komunikují s pacienty, prochází 

se s nimi, poskytují jim potřebnou péči, kterou nejsou schopni časově zvládat zaměstnanci 

LDN. Chtějí tímto pomoci těm nejpotřebnějším nemocným lidem s pocitem samoty a také 

často s vidinou blížícího se konce života. Tento projekt podpořili i další obce z okolí. 

Zastupitelé se jednotně shodli na příspěvku ve výši 10.000 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Sboru Jednoty 

bratrské v Ivančicích ve výši 10.000 Kč na projekt Rozvoj dobrovolnické služby v Nemocnici 

Ivančice.  

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti          0       Zdrželi se          0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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c) Oprava střechy kostela – nová smlouva 

Obec byla upozorněna auditory při kontrole hospodaření na novelu zákona č. 250 o 

poskytování finančních příspěvků z rozpočtů obcí, která vstoupila v platnost. Smlouva 

uzavřená v srpnu s Římskokatolickou církví na opravu střechy kostela je v rozporu s novelou 

zákona, smlouva se musí vypovědět a musí se uzavřít nová smlouva splňující nová kritéria 

obsažená v novele zákona č. 250. Starosta obce přečetl znění smlouvy. Peníze se vracet 

nemusí, pouze se podepíše nová smlouva, jedná se pouze o administrativní záležitost.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické církvi, 

Farnosti Neslovice, na opravu střechy kostela sv. Kunhuty na Hlíně ve výši 100.000 Kč 

v souladu se schválenými pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce.  

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti          0       Zdrželi se          0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Bod 6 – Projednání záměru získání pozemku 

 

 Na obecním úřadě proběhla schůzka se zástupci Římskokatolické církve. Řešil se převod 

pozemku pod místním hřbitovem. Brněnské arcibiskupství převod pozemku na obec 

nepodporuje a nabízí smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou. Bude nutné o tomto pozemku 

jednat, aby nedocházelo k problémům s investováním do různých oprav hřbitova. Účelem 

tohoto bodu jednání je schválení záměru získání pozemku do vlastnictví obce, ať už 

bezúplatného převodu, smlouvou o výpůjčce nebo prodejem pozemku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje záměr získání do vlastnictví obce pozemek p.č.2 o výměře 

485 m2 v k.ú. Hlína u Ivančic od Římskokatolické církve za účelem provozování hřbitova 

v obci Hlína.  

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti          0       Zdrželi se          0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

Bod 7 – Projednání rozpočtových opatření  

 

Rozpočtové opatření č. 6 se týká přijetí a předání příspěvku ve výši 20.000 Kč od společnosti 

WOOD and PAPER s.r.o. Farnosti Neslovice a poskytnutí příspěvku obcí ve výši 20.000 Kč 

Farnosti Neslovice na opravu střechy kostela v obci. Rozpočtové opatření č. 7 se týká 
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především navýšení příspěvku na knihovnu a přeposlání příspěvku na školku v Neslovicích. 

Rozpočtové opatření č. 8 se týká dorovnání paragrafů a přijetí a přeposlání příspěvku ve výši 

30.000 Kč od společnosti MADREV s.r.o.  Farnosti Neslovice na opravu střechy kostela. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6,7,8 ve znění přílohy 

zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti          0       Zdrželi se          0 

 

Bod 8 – Různé z činnosti obecního úřadu 

Územní plán 

Územní plán je nyní podle vyjádření paní Ing. Skálové ve stádiu zpracování připomínek. 

Předpokládá, že veřejné projednávání bude v počátku měsíce prosince na obecním úřadě. 

Bylo vzneseno šest připomínek, zabývali jsme se jimi. Pěti bylo vyhověno.  

Mikroregion Ivančicka 

Na zasedání valné hromady Mikroregionu Ivančicka byly připraveny nové stanovy 

Mikroregionu. Upravují výši příspěvku na 20 Kč na občana a rok. Příspěvek je navýšen kvůli 

zřízení postu projektového manažera Mikroregionu, který bude mít za úkol získávat dotace 

pro jednotlivé obce a pomáhat s jejich administrací. Většina obcí bere tyto stanovy na vědomí. 

Mikroregion připravuje stolní kalendáře, obec je zakoupí a bude je distribuovat zdarma 

obyvatelům obce. Byl proveden průzkum o zájem občanů o kompostéry, nyní se vyhodnocuje 

tento průzkum a bude provedeno výběrové řízení a poptávka na tyto kompostéry. Byly zde 

předneseny informace o dokončování cyklostezky z Oslavan do Ivančic a zvažuje se o 

pokračování cyklostezky z Ivančic do Dolních Kounic. Z příspěvku společnosti ČEZ bude 

obci Hlína přidělena částka ve výši 30.000 Kč. Tato částka bude poskytnuta na organizaci 

divadelních představení a materiálně technické zabezpečení divadelního kroužku. V letošním 

roce  to byl nákup mikrofonů a obec uhradila z těchto peněz pronájem a vyčištění mobilních 

WC. 

SVaK Ivančicka – kanalizace, předání majetku 

Začíná se rozbíhat řešení odkanalizování obce Hlína. Proběhlo výběrové řízení na projektanta, 

vyhrála společnost GEOPOL Olomouc, která nabídla vyhotovení projektu za 900.000 Kč. 

Smlouvu a veškerou administraci vede Svazek. Proběhlo již první sezení s projektanty. Byli 

seznámeni s návrhem vertikální kořenové čistírny odpadních vod, s jejímž návrhem by neměli 

mít problém a na tuto čistírnu by měla být dle informací z ministerstva možnost získat dotace. 

Projekt pro územní rozhodnutí by měl být hotový do konce února 2016, za další tři měsíce by 



 

 
7 

měl být hotový projekt pro stavební povolení, do konce srpna 2016 by mělo být vydáno 

stavební povolení na realizaci akce. Starosta již s projektanty prošel celou obec.  

 Svazek řeší návrh stanov, kde se to zadrhlo na vkládání majetku do majetku Svazku a na 

přerozdělení hlasů jednotlivým obcím v rámci Svazku. Obec musí do konce tohoto roku 

převést dle smlouvy o smlouvě budoucí předat do Svazku vodojem v Neslovicích a přívodní 

řád do obce.  

Chodník kolem komunikace 395/2 

Akce je již slibována několik let. V květnu proběhla schůzka v obci s ředitelem SÚS pro 

divizi Brno - jih  panem Krejčím. Byla s ním probrána podmínka vybudování chodníku kolem 

hlavní silnice a také byla probrána možnost realizace průtahu obcí v závislosti na budování 

kanalizace v obci. Chodník by měl být po pravé straně podél zahrádek směrem do Kounic. Od 

hospody po požární nádrž a Ondráškovi by problém být neměl, dál bude nutné jednat i 

s majiteli pozemku. Na základě internetového průzkumu byla vybrána společnost, která tento 

chodník bude projektovat. Smlouva se připravuje, bude schvalována na dalším veřejném 

zasedání. Cena je domluvena předběžně na 60 tisíc korun. Stavební povolení by mohlo být 

v dubnu příštího roku. Dále se zjistí možnosti s pokračováním chodníku od Praxových nahoru 

směrem k rozhledně.  

Okolí rozhledny 

Nezávazně se obci dostala informace o schválení dotace na vybudování zeleně kolem 

rozhledny. Jakmile dojde oficiální potvrzení o schválení dotace, tak by se příští rok na jaře 

mohlo začít na základě výběrového řízení s realizací tohoto projektu. Celkové náklady by 

měly 487.000 Kč včetně DPH a dotace by měla být ve výši 293.000 Kč. Jedná se o zatravnění 

pravé půlky a osazení stromy, montáží herních prvků, vše bude oploceno palisádami.  Proběhl 

nátěr rozhledny z vnější strany. 

Pravidla diskuze na webových stránkách obce 

Starosta obce řekl, že byl u toho, když se webové stránky tvořily, když se připravovaly a 

rozbíhaly. Původně měla diskuze fungovat k tomu, aby každý vyjádřil svůj názor jak 

negativní, tak pozitivní. Počítalo se s tím, že příspěvky budou i anonymní. V poslední době se 

objevili příspěvky, které odporují pravidlům diskuze. Starosta obce není proto, aby se 

příspěvky mazaly nebo aby diskuze nebyla žádná, To by bylo gesto, že se bojíme názorů 

ostatních. Nevhodné příspěvky, které jsou často úplně mimo, nepůsobí  dobře a nevrhají  na  

obec dobré světlo, pokud tuto diskuzi navštíví cizí návštěvník a příspěvky mu mohou být nic 

neříkající. Zastupitelé toto již projednávali, kde se kolem tohoto tématu strhla bouřlivá 

diskuze a není v tomto ohledu jednotná. Starosta navrhnul zařadit v diskuzi schvalování 
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příspěvků. Stanovil by se administrátor, který posoudí vhodnost daného příspěvku. Předal 

slovo dalším k vyjádření. 

Slova se chopila místostarostka Jana Vašulínová, která si myslí, že hlavní zásadou této 

diskuze je dodržovat pravidla diskuze, proto tyto pravidla přečetla přítomným. Tyto pravidla 

visí od prvopočátku na našich stránkách. V poslední době se na diskuzi řešili věci nevhodným 

způsobem, které na tuto diskuzi vůbec nepatří.  

Host zasedání Miluška Šnyrchová: 

Přišla na zasedání hlavně kvůli dvěma bodům. Prvním je diskuze na stránkách obce a druhým 

osvětlení kostela. Domnívá se, že diskusní příspěvek by měl být podnětný, pokud není, tak je 

zbytečný. Tyto příspěvky ji uráží a myslí si, že by měly z obecních stránek zmizet. Pokud má 

někdo připomínku, tak od toho je veřejné zasedání, kde se může vyjádřit. Pokud chci něco 

vyjádřit, tak si za tím stojím, pokud se chci za někoho schovávat, tak se nemám vůbec 

projevovat. Za některé příspěvky se jako obyvatel obce stydí, myslí si, že tam není ani jeden 

podnětný příspěvek a spousta lidí je posílá anonymně. Obec by se měla soustředit na svých 

stránkách na doplňování aktuálního dění. Je pro, aby se diskusní příspěvky z obecních stránek 

zrušily, protože málokterá obec již toto má. 

Dále uvedla, že již několikrát četla ve zpravodaji, že se bude dělat odpad v Křenové a nic se 

nedělo. Nyní se dozvěděla, že se projektuje kanalizace v celé obci, tak se mohlo říct lidem, že 

se toto projektuje a prodloužení kanalizace v Křenové se odkládá a spojí se to s touto akcí. 

Takové informace by měli být pro lidi.  

Ještě jí trápí osvětlení u hřbitova. Nesvítí lampa naproti hřbitovu a dvě lampičky, které toto 

světlo měly nahradit, tak jedna nesvítí a druhá je zaplněna do poloviny vodou. Pokud chci jít 

v noci zapálit svíčku na hřbitov, tak se tam bojím, protože je tam tma. Navrhuje, jestli by 

nestálo za to buď zprovoznit obě lampičky, které dle jejího názoru hřbitov stejně celý 

neosvětlí nebo zprovoznit velkou lampu naproti hřbitovu. 

Odpověď starosta :  

V první řadě opravíme ty lampičky. Zjistíme, jestli by bylo možné zprovoznit lampu naproti 

hřbitovu. Osvětlení je stále v řešení a bude se řešit v celé obci. Co se týká kanalizace, tak je to 

přesně tak, jak paní Šnyrchová uváděla, pouze informace nevyšla ven. 

 

Host zasedání Jana Čechová: 

Je stejného názoru ohledně diskuze jako paní Šnyrchová, taková diskuze patří na zájmová 

fóra a ne na stránky obce. Kdo chce škodit, tak si pravidla číst nebude, je to pro ni nic 

neříkající diskuze. 

Zastupitel Milan Hošek :  
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S diskuzí problém nemá, nevhodné příspěvky ignoruje, názor na ně zazněl a rozumný člověk 

si na ně názor udělá sám. Sprostá slova tam nezaznívají a nějaký podnět pro zastupitele z toho 

také vyjde. 

Odpověď starosta :  

Některý příspěvek byly podnětné,a takové bych si představoval a proto se bráním zrušení 

diskuze .  

Textové znění zápisu opraveno na základě rozhodnutí zastupitelstva obce na veřejném 

zasedání č.13/2016 ze dne 24.6.2016, usnesení bod č. 7. 

Host zasedání Miluška Šnyrchová : 

Příspěvky by neměly být pod smyšlenými jmény, tyto příspěvky by se měly mazat. Málokdo 

se podepíše. 

Host zasedání Radek Čech : 

Když se někdo podepíše jako Miloš Dostalý, tak kdo to zjistí, jestli to psal on nebo já.  

Host zasedání Tomáš Poul : 

Než nějakou cenzuru, tak je lepší to úplně zrušit. Buď tam nechat vše a raději vtipně 

odpovědět, než cenzurovat. 

Host zasedání Ivo Velčovský : 

Ty diskuze jdou na každou stránku zvlášť. Nesouhlasí aby diskuze byla na první stránce. Cizí 

lidi tento kontext nepochopí. Proč nenechat diskuzi pod divadlem nebo pod hašičem a 

vytvořit nějaký článek přímo na diskuzi. Když si bude chtít člověk rýpnout, tak už to nebude 

na té hlavní stránce, ale bude si muset tu diskuzi cíleně vyhledat. 

Starosta obce spolu s místostarostkou Janou Vašulínovou a zastupitelkou Marií Čechovou 

řekli, že je to dobrý nápad.  

Host zasedání Jaroslav Kocáb : 

Na sportovních stránkách je také spousta příspěvků, kde je u nich napsáno, že byly nevhodné, 

proto nebyly zveřejněny.  

Místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Teoreticky se na diskuzi může dostat příspěvek, který bude odporovat zákonu České 

republiky, pak z toho může mít problémy i obec. Někdo tam může dát přesměrování na 

nevhodné stránky a obec za to bude zodpovědná. Proto by to mělo jít přes nějaké schvalování. 

Bude to cenzura, ale u těchto příspěvků nehrozí nebezpečí z prodlení. Jednou za určitý čas se 

může sejít například tříčlenná komise a tyto příspěvky posoudit. 

Odpověď starosta :  

Nejsme schopni se někdy sejít jednou, když je potřeba, natož pak dvakrát týdně.   

Host zasedání Josef Sliacký :  
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Jeden člověk určitě ne, tři možná, ale nejlepší by to bylo zrušit úplně.   

Další příspěvek měl ohledně osvětlení. Osvětlení hřbitova se vyřešilo dvěma lampičkami, 

uvažovalo se i o osvětlení kostela, které neprošlo. Nebylo by někdy od věci, aby si někdo 

prošel obec v noci. U Dudů je světlo ve stromě v listí, světlo tady je na nic, neosvětluje.  

Host  zasedání Jan Vodák :  

Na Paloučkách jedno světlo problikává a druhé nesvítí.  

Odpověď starosta :  

Dnes proběhla oprava světel v obci, tak neví, jak to tam vypadá. Pan Pavlík projde stromy 

v obci a udělá prořezávku.  

Vzhledem k tomu, že proběhla bouřlivá diskuze a zastupitelé nejsou jednotní ve věci pravidel 

diskuze na obecních stránkách a chce zvážit i četné připomínky od přítomných občanů, tak 

hlasování k tomuto bodu programu neproběhlo.  

 

Bod 7 – Diskuze 

 

Host  zasedání Jan Vodák :  

Byl v polovině září s místostarostou Ing. Miroslavem Pacholíkem u rozhledny a upozornil ho 

na nepořádek kolem rozhledny, stojí tam polorozpadlá buňka a je tam vysypaný odpad 

z čištění komunikace v obci. Je tam zapuštěná skruž, která je zde nebezpečná, může dojít ke 

zranění. Doufá, že to přednesl zastupitelům. Naposledy, když jel okolo, tak byla převrácená 

záchodová budka. Zjistil stav, jaký tam je okolo rozhledny a po skončení minulého 

zastupitelstva jej poprosil, aby tam šel s ním. Kdo za to odpovídá? Obec. Když se vydal na 

rozhlednu a šel po schodech, tak zjistil, že schody nebyly uklizeny, vitríny byly zaprášené a 

navrchu byly výkaly od ptáků. Co s tím obec hodlá dělat, dával rozhledně maximálně dva 

roky, přiznal, že se mýlil, ročně rozhlednu navštíví přes deset tisíc lidí, proto by se měly 

vynaložit prostředky na údržbu okolí rozhledny. 

Odpověď starosta :  

Potvrdil, že za stav rozhledny a jejího okolí nese zodpovědnost obec. Generální úklid zde byl 

dělaný na jaře. Vitríny nejsou vzduchotěsné, a proto se v nich drží prach. Úklid se nedá 

praktikovat každý den, ale jednou za čas by se dělat měl. Úklid se dělá ve spolupráci se 

společností MADREV, kde si Petr Matoušek půjčuje průmyslový vysavač a generální úklid 

probíhá na jaře. V průběhu sezony se to nedělá.  

Host  zasedání Jan Vodák :  

Bouda by se měla odvést a přibyla tam druhá bouda, kde jejímu majiteli již pronájem skončil. 
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Před rokem také upozornil na to, že by se hodilo pořídit koše na exkrementy od psů, tak 

pořízení trvalo deset měsíců, v srpnu se to namontovalo nevhodně do vjezdu a nyní je umístěn 

ve sběrném dvoře, tam nám není moc platný. Navíc spousta jeho známých ho upozornila na 

nepořádek kolem rozhledny. Ten nepořádek tam opravdu je. 

Odpověď starosta :  

Jeho na nepořádek z řad jeho známých nikdo neupozornil, byli většinou spokojeni. 

Prodávající vstupného poklízí nepořádek okolo rozhledny, nemůže ale čekat a zvedat 

jednotlivé papírky. 

Host  zasedání Jan Vodák :  

V době, kdy tam byl s místostarostou Ing. Miroslavem Pacholíkem, tak tam byl větší pořádek 

včetně toaletních papírů, toto tvrzení chtěl od něj potvrdit.  

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Potvrdil tvrzení pana Vodáka, že v době jejich návštěvy byl na místě nepořádek včetně 

poházených toaletních papírů a oznámil mu, že toto je již odstraněno. Lidé si za buňku v době 

zavření rozhledny a zároveň WC občas jdou udělat potřebu a zanechají tam nepořádek. 

Host zasedání Tomáš Poul : 

Největší problém je v tom, že je tam přístup. V noci je zde slyšet ruch a lidé zde dělají 

nepořádek. Myslí si, že je to z důvodu, že zde není umístěna závora a je tam bouda, která je 

tam k ničemu a lidé si za ni chodí dělat potřebu. 

Odpověď starosta :  

Tato situace by se mohla vyřešit současně s akcí úpravy okolí rozhledny s výsadbou  zeleně a 

hracími prvky, při které by se zde mohla umístit i závora. 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Toto jsme již řešili, že se tam bude muset umístit nějaký sloupek uzamykatelný, závora je 

rychle zničitelná. 

Host  zasedání Jan Vodák :  

Obec koupila vodovodní zařízení. Schválilo se, že se udělají smlouvy a žádnou zatím 

nedostal. Nyní nemá smlouvu komu vypovědět. Společnost provozující vodovod předtím mu 

oznámila, že končí a od 1. července to má ve vlastnictví obec Hlína. Co brání obci k uzavření 

nové smlouvy? Proč ještě nebyla svolána schůzka s uživateli dle původní domluvy? 

Odpověď starosta :  

Oznámil mu, že smlouva s původním provozovatelem přechází na nového nabyvatele a může 

tedy smlouvu vypovědět obci. K uzavření smlouvy brání to, že se musí obec sejít a domluvit 

se současnými uživateli a stanovit si podmínky užívání. Nyní se vodovodní řád mapuje, bude 

svolána schůzka s uživateli a poté bude dořešena smlouva. 
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Host  zasedání Jan Vodák :  

Z únoru je poslední zápis z veřejné schůze zveřejněny na stránkách obce. Další zápisy zde 

nejsou, proč to trvá tak dlouho? Myslí si, že minimálně týden před dalším veřejným 

zasedáním by tento zápis měl být zveřejněn, abychom věděli, o čem jsme se bavili a co se 

splnilo a co ne. 

Odpověď starosta :  

Není to tam, protože to tam nikdo nedal z časových důvodů. Uznal chybu a přislíbil, že se 

vynasnažíme to tam do 30 dní od veřejné schůze tento zápis zveřejnit. 

Host  zasedání Robert Duda st. :  

Připadne mu, že firma vyrábějící vrata na hasičku měla vrata vyrobeny dva roky dopředu a 

pak je namontovala u nás. Na pravé straně jsou dvě šíny a ještě mezera pro potkány, je to 

hanba firmy, co to dělala, autem se tam nedá vjet.  

Host zasedání Tomáš Poul : 

Vrata vyráběl LOMAX. Po pravé straně jsou opravdu dvě šíny a ještě mezera, jak někdo toto 

mohl schválit? Vypadá to, jako by jim pohořela zakázka a nainstalovali to nám. LOMAX 

taková vrata měl dát zadarmo. Oni mají normální lamely na dvoj garážová vrata. 

Host  zasedání Jan Vodák :  

Nechal si na základě zákona o svobodných informacích okopírovat smlouvu s firmou 

LOMAX a dospěl k závěru, že firma nepochybila. V plánku nejsou zamalovány dveře. Firma 

rozměry vyplývající ze smlouvy dodržela. V poznámce bylo, že zhotovitel si šíny udělá sám. 

Otázkou je, jestli to zastupitelé četli, změřili a podívali se do smlouvy. 

Host zasedání Tomáš Poul : 

Když přijede technik od LOMAXU, tak přijede a zaměří to. Někdo mu musel říct, jak mají 

být vrata široký.  

Odpověď starosta :  

Smlouva byla opravdu takto podepsaná. Bohužel nikdo z nás nejsme odborníci v tomto 

ohledu, abychom vyhodnotili, co nám ta firma nabídne a jejich zástupce nám předloží. Ve 

výběrovém řízení byla firma LOMAX nejlevnější. Technik přijel a řekl, co vše bude nutné 

udělat. My jsme mu opakovali, že je potřeba zachovat tu šířku atd. On nám ale nedal jinou 

možnost něž s těma šínama a zjistilo se to, až byly ubroušeny panty a šíny navařeny a nebyla 

možnost to vrátit zpět. Vrata se musely namontovat, ale začalo se napadat rozhodnutí technika 

a začalo se proti tomuto protestovat. Starosta obce s místostarostou Ing. Pacholíkem byli na 

jednání v Bořeticích s obchodním ředitelem a reklamačním technikem LOMAXU a je 

přislíbeno řešení. Vrata budou vyřešeny ke spokojenosti všech. 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  
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Rozdíl je mezi vraty za otvorem a v otvoru. Pokud jsou vrata v otvoru, tak je zapotřebí 

pomocný rám. 

Host  zasedání Jan Vodák :  

Ve finále to bude jak, bude se ještě doplácet na cenu vrat, která se schválila? 

Odpověď starosta :  

Nyní to nedokáže říct. 

Host  zasedání Jan Vodák :  

Firma TRIDO má upoutávku, že starý vrata vysadí a navaří jekle k tomu. Myslí si, že se 

kolem toho měla strhnout větší diskuze, než se smlouva podepsala. 

Odpověď starosta :  

Čím více lidí, tím více názorů a tím horší domluva. Navíc nikdo není neomylný. Nyní se to 

řeší, je rozjeto jednání, aby se na toto nemuselo doplácet. Ve chvíli, kdy LOMAX podal 

nejlevnější nabídku, navíc si výrobky nedováží ze zahraničí a vyrábí si je sám, v tu chvíli to 

pro nás bylo nejlepší.  

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Přijel technik a řekl, že tento typ vrat o tomto rozměru potřebuje rám z jeklů o tomto rozměru. 

Odpověď starosta :  

Při jednání v LOMAXU bylo zjištěno, že se vše mohlo udělat na původní rám, rám z jeklů 

tam vůbec nemusel být. Ale technik zapsal, že obec nepožadovala jiné řešení, přitom jiné 

řešení nenabídl. 

Host zasedání Tomáš Poul : 

Na jaře na veřejném zasedání navrhoval měření rychlosti v obci u rozhledny. Nějak to 

vyšumělo, tak se připomněl, že by se toto mělo řešit. V Ořechově je měření rychlosti již před 

cedulí obce. Také si myslí, že kdyby bylo světlo na vjezdu o rozhledny, že by se to tam mohlo 

zklidnit.  

Místostarostka Jana Vašulínová : 

Napadlo ji, že by se situace mohla vyřešit tím, že by se cedule začátek obce přesunul blíž 

k rozhledně. 

Host zasedání Radek Čech : 

Myslí si, že by měření nic nevyřešilo a přesunutí značky taky nic nevyřeší, pokud zde nebude 

plechová budka jak v Ivančicích, tak to ignorují, Kamiony jezdí každou chvíli a nejezdí zde 

padesát. 

Odpověď starosta :  

Zkusíme se tímto zabývat, některé procento na toto měření reaguje. Připouští, že jsme na toto 

trochu pozapomněli.  
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Host zasedání Tomáš Poul : 

Konzultoval měření rychlosti radarem s městskou policií a není problém s nimi udělat 

smlouvu.  

Odpověď starosta :  

Obce má nabídku i od státní policie, kde na požádání přijedou. Zatím jsme tohoto nevyužili. 

Host zasedání Ivo Velčovský : 

Jak je na značce obce dodatková cedulka o zákazu podomního prodeje, ta by na ní neměla 

být. 

Odpověď starosta :  

Víme o tom a přemístíme ji. 

Host zasedání Ing. Tomáš Kulhavý : 

Zeptal se, zda by nebylo možné zpevnit povrch na konci dědiny u jeho domu, kde je propadlý 

povrch. 

Odpověď starosta :  

Počítáme s tím, firmy, které by toto mohly zrealizovat, tak jsou nyní zahrnuty prací, jakmile 

se jim to uvolní, tak tuto opravu uděláme. Předběžný termín firmy MIKO je konec listopadu. 

Host zasedání Aleš Musil : 

Myslí si, že by cedule k rozhledně mohly být hezčí a navíc by mohly být nějaké cedule už 

v dědině, spousta lidí neví, kudy se k ní dostanou. Navíc by mohly být i cedule k divadlu a 

mohl by se koupit i pozemek pod divadlem, který je pořád v jednání.  

Odpověď starosta :  

O pozemku se hodně jedná. Obec si bude muset připravit  200-300 tisíc korun, aby jej mohla 

koupit. Nechal se vypracovat znalecký posudek, kde je vyčíslena tato částka. Směna je také 

možná, ale les u divadla má trojnásobně vyšší cenu, než co nabízí obec, rozdíl by se poté 

musel doplatit. Čeká se na rozhodnutí pana majitele, jak se rozmyslí a jakou bude požadovat 

cenu. Zároveň se jedná i o pozemcích pod čistírnu odpadních vod. 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Cena je stanovena hlavně porostem, kde se přihlíží ke stáří porostu. Zde je porost starý zhruba 

130 let připravený k mýcení a my takový porost na výměnu nemáme. 

Místostarostka Jana Vašulínová : 

Seznámila přítomné s plánovanými akcemi. 29.11.2015 bude na obecním úřadě vítání 

občánků, kde přivítáme dvě děti. 5.12.2015 bude pro děti přichystaný Mikuláš. 13.12.2015 

bude adventní koncert v našem kostele. 24.12.2015 proběhne adventní zpívání. 3.1.2016 

proběhne tříkrálový koncert a zúčastníme se Tříkrálové sbírky.  

Starosta :  
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Koncerty byly probrány s novým děkanem panem Koutným, souhlasí s nimi, nemá s nimi 

problém. Dnes jsme dostali informaci, že se farnosti ujímá pan farář Paleček. Je již 

namontováno nové osvětlení na Vánoční strom. 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21:04 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8 

3) oznámení o konání zasedání 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  7.12.2015 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:  Tomáš HOŠEK  .......................................................... 

 

 

  Ověřovateli:              Milan HOŠEK    ……………………………………… 

 

 Marie ČECHOVÁ               ……………………………………… 

 

 

 

Starosta:  Miloš DOSTALÝ   ……………………………………… 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.8/2015 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 13.11. 2015 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p.Milana Hoška a pí. Marii Čechovou 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

2.  Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Hlína 

     Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

3.  Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, přijetí příspěvku do rozpočtu obce  od 

společnosti MADREV s.r.o. a předání příspěvku Farnosti Neslovice na opravu střechy 

kostela sv. Kunhuty na Hlíně ve výši 30 000,-Kč  

Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

4.  Záměr odkoupení pozemků p.č. 399 o výměře 1778 m2 a p.č. 400 o výměře 1837 m2, 

oba k.ú Hlína u Ivančic od společnosti MADREV s.r.o. za účelem vybudování čistírny 

odpadních vod na těchto pozemcích, v ceně do 30,-Kč za m2 

         Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

5.  Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku získaného od společnosti MADREV s.r.o. 

Římskokatolické církvi, Farnosti Neslovice ve výši 30 000,-Kč na opravu střechy 

kostela sv.Kunhuty na Hlíně 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

 

6. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích ve 

výši 10 000,-Kč na projekt „ Rozvoj dobrovolnické služby v Nemocnici Ivančice“ 

          Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

7. Smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické církvi, Farnosti Neslovice, na opravu 

střechy kostela sv.Kunhuty na Hlíně ve výši 100 000,-Kč v souladu se schválenými 

pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

8. Záměr získání do vlastnictví obce pozemek p.č. 2 o výměře 485 m2 v kú Hlína u 

Ivančic od Římskokatolické církve za účelem provozování hřbitova v obci Hlína 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  

9.    Rozpočtové opatření číslo 6, 7 a 8 ve znění přílohy zápisu 

 

 

 

                                                                                     …………………………………… 

                                                                                            Starosta obce Miloš Dostalý 


