Obec Hlína
Zastupitelstvo obce Hlína
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 9/2015,
konaného dne 18.12.2015, 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“).
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 9.12.2015 do 19.12.2015. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomna je nadpoloviční většina pěti členů zastupitelstva (ze sedmičlenného zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: David Chaloupka a Milan Hošek
Hosté : dle prezenční listiny
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Marii Čechovou a Janu Vašulínovou 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 Marii Čechovou a Janu Vašulínovou a
zapisovatelem Tomáše Hoška.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Schválení programu:
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.9/2015 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

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Projednání rozpočtu obce na rok 2016
3. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2017-2019
4. Projednání dodatku smlouvy o převodu majetku
5. Projednání rozpočtových opatření
6. Různé informace z činnosti obecního úřadu
-

Příloha vyhlášky o odpadech - rozúčtování

-

Smlouva o koupi pozemku

-

Mikroregion Ivančicka

-

SVaK Ivančicka – kanalizace pozemky, předání majetku

-

Okolí rozhledny – dotace na veřejnou zeleň

-

Webové stránky obce

7. Diskuze
8. Usnesení a závěr
Bod 2 – Projednání rozpočtu obce na rok 2016
Před návrhem rozpočtu na rok 2016 přečetl starosta obce přehled hospodaření za rok 2015, od
kterého se z části odráží i návrh rozpočtu na rok 2016. Zůstatek hospodaření z minulých let ve
výši zhruba 4 miliony korun plánují zastupitelé použít převážně na vybudování
odkanalizování obce. Poté seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2016, který
vychází z plánovaných akcí. V plánu je vybudování chodníku kolem hlavní komunikace
společně s výměnou a doplněním osvětlení za nová LED světla, úpravu části okolí rozhledny
formou výsadby zeleně a pořízením herních prvků a postupnou přípravu na realizaci
odkanalizování obce. Po přečtení dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Host zasedání Miluška Šnyrchová:
V každém rozpočtu se opakuje položka podpora církvi, zajímalo by jí, co tato položka
obsahuje. Nevzpomíná si, že by obec nějaké prostředky církvi dala. Zeptala se dále, že kdyby
něco potřebovala, jestli se může na obec obrátit.
Odpověď starosta :
Položka obsahuje záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. Nejedná se tedy pouze o
příspěvky pro církev, ale obsahuje i finance na kulturu v obci. Kdyby církev organizovala
nějakou akci a potřebovala na tuto akci podporu, je možné zažádat o finanční prostředky
obec.
Zastupitel Tomáš Hošek :
Vyjádřil se za finanční komisi. Finanční komisi byl návrh rozpočtu předložen, obsahuje vše,
na čem se zastupitelé dohodli a co plánují v následujícím roce vybudovat. Stejně je rozpočet
předběžný a pokud by se některá položka změnila, tak se udělá rozpočtové opatření nebo se
finance vezmou z rezervy obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje rozpočet obce Hlína na rok 2016 ve znění přílohy zápisu..
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 – Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2017-2019
Rozpočtový výhled musí vytvářet každý samosprávní celek. Je to převážně informace pro
statistický úřad a podnikatelskou sféru, jakým směrem se bude jednotlivá obec z hlediska
investic ubírat. Poté přečetl jednotlivé položky z rozpočtového výhledu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2017 až 2019 ve znění
přílohy zápisu.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Bod 4 – Projednání dodatku smlouvy o převodu majetku
Obec při budování vodovodu v roce 2003 uzavřela smlouva s SVaK Ivančice o sdružení
finančních prostředků pro vybudování vodovodu v obci Hlína. Svazek poskytl finanční
prostředky ve výši 2.917.000 Kč. Tyto prostředky byly na spolufinancování připojení
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vodojemu v Neslovicích z vodojemu Sýčka a kompletní oprava vodojemu v Neslovicích.
Následně byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí, která obsahuje, že obec Hlína převede
po skončení akce a pominutí podmínek dotace to, do čeho Svazek finance investoval, tedy
přívodní řád k vodojemu a vodojem v Neslovicích. Do konce roku 2015 by podle smlouvy
měla obec převést tento majetek Svazku. Nyní se tedy o tomto začalo jednat a je zde
komplikace, a to je to, že by se z těchto převodů musela zaplatit darovací daň. Svazky obcí
od této darovací daně prozatím nejsou osvobozeny. Z tohoto důvodu je navržen dodatek této
smlouvy, který posouvá termín převodu tohoto majetku do majetku SVaK Ivančice do konce
roku 2017 s předpokladem, že do této doby budou svazky obcí osvobozeny od darovací daně.
Host zasedání Ivo Velčovský :
To je nějaký nový zákon?
Odpověď starosta :
Tento paragraf existuje již dlouho. Svazek měl za to, že pokud svazek vodovodů a kanalizací
tvoří obce, tak se na ně vztahuje i osvobození od darovací daně nevztahuje. Z toho důvodu
neproběhne i darování majetku obcí do majetku obce.
Host zasedání Ivo Velčovský :
Je i víc obcí, kterých se tato záležitost týká?
Odpověď starosta :
Je to tak všude, nyní se to pro to řeší na té nejvyšší úrovni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje dodatek č. 2 ke „Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu
vlastnictví“ mezi obcí Hlína a SVaK Ivančice, kterým se upravuje článek č.II – termín předání
do konce roku 2017.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod 5 – Projednání rozpočtových opatření
Rozpočtové opatření č. 9 se upravuje činnost místní zprávy, mzdy, péče o vzhled obce a
veřejnou zeleň – nákup vánočního osvětlení, nátěr rozhledny, nákup pozemku. Rozpočtové
opatření č. 10 se týká předání daru od společnosti Madrev církvi, příspěvek Jednotě bratrské
Ivančice na činnost v LDN Ivančice a investice do modernizace internetových stránek.
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Zastupitel Tomáš Hošek :
Finanční komise si rozpočtová opatření prošla a shledala je jako opodstatněné a souhlasí
s nimi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9 a 10 ve znění přílohy
zápisu.
Bod 6 – Různé z činnosti obecního úřadu
Příloha vyhlášky o odpadech - rozúčtování
Obec vychází z výpočtu vyplývajících ze skutečně vynaložených prostředků za likvidaci
odpadu za rok předcházející, tedy rok 2014. Náklady postupně klesají. Byl uzavřen
výhodnější dodatek za svoz odpadu, cena za svoz se snížila. Protože se náklady snižují, tak
vedení obce navrhuje poplatek za odpady snížit na 450 Kč na občana za rok.
Host zasedání Miluška Šnyrchová :
Je to příjemný.
Host zasedání Robert Duda :
Neví, jak by to bylo možný, aby se na občany trochu zatlačilo, aby více třídily odpady.
Odpověď starosta :
Jen za necelý rok 2015 se odvezlo 12,5 tuny biodpadu za poměrně nízké náklady.
Host zasedání Vladislav Vašulín :
Kolik obec platí nebo dostává za odvoz bioodpadu?
Odpověď starosta :
Obec nedostává nic, je tam poplatek za odvoz tuny odpadu.
Host zasedání Vladislav Vašulín :
Obec to tedy sbírá, zaplatí mu za to a on se na tom obohacuje. Když to zpracuje, tak dostane
ještě zaplaceno za výsledný kompost.
Odpověď starosta :
Kdyby se platilo za likvidaci tohoto odpadu na skládku, tak by se za tento odpad zaplatilo víc.
Navíc je to podle zákona povinnost obce umožnit likvidaci bioodpadu. Některé obce pořídili
občanům z dotací domovní kompostéry na bioodpad. Pan Tesař výsledný kompost dle dotace,
kterou na zpracování bioodpadu získal, používá na svých polích.
Host zasedání Ivo Velčovský :
Takto je to podle něj se všemi odpady, které třídíme.
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Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :
Za likvidaci skla, papíru a plastů a následné využití obec získá nějakou poměrnou část financí
od společnosti EKO-KOM. Bioodpad zatím do této kategorie obnovitelných zdrojů nebyl
zařazen, proto obec za likvidaci bioodpadu žádné finance nemůže získat. Obec stejně na
tomto ušetří, protože předtím tento bioodpad končil v kontejneru na komunální odpad, za
jehož likvidaci se platí daleko víc.
Zastupitel Tomáš Hošek :
Řekl, že se zastupitelé nechtějí na občanech obohacovat a když vidí, že náklady na likvidaci
komunálního odpadu za rok 2015 klesají, tak souhlasí se snížením poplatku za svoz odpadu
na 450 korun.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje znění přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Hlína
č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů – rozúčtování
skutečných nákladů v roce 2014.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

Smlouva o koupi pozemku
Obec je dohodnuta s majitelem pozemku společnosti MADREV s.r.o. a jeho majitelem panem
Shlöglem na odkupu pozemků pod budoucí čistírnu v obci. Starosta obce předložil
zastupitelům kupní smlouvu na první pozemek č. 399 v k.ú. Hlína u Ivančic za cenu 21.336
Kč, tedy 12 Kč za m2. Druhá parcela č. 400 v k.ú. Hlína u Ivančic se zatím odkládá do doby,
než se vyřeší zástavní práva na tomto pozemku.
Zastupitel Tomáš Hošek :
Vyjádřil se k tomu, jak se dospělo k ceně za tyto pozemky. Při osobním jednání zastupitelů
s panem Schlöglem vyplynula tato cena z toho, že společnost MADREV pozemky nakupuje
za cenu 12-14 Kč za m2. Proto navrhnul cenu 12 korun, Nechce na těchto pozemcích vydělat,
ale na druhou stranu i prodělat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Hlína a společností MADREV
s.r.o. na pozemek p.č. 399 v k.ú. Hlína u Ivančic.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
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Mikroregion Ivančicka
Proběhla valná hromada na začátku prosince. Jednalo se o dotacích z místní akční skupiny
Brána brněnska. Byly vyhotoveny kalendáře, které dostanou občané obce do domácností.
Mikroregion se účastní akce Regiontour, kde část nákladů zaplatí Mikroregion a o zbylou část
nákladů se podělí Ivančice a Oslavany, obec Dolní Kounice z této akce ustoupila a nezúčastní
se jí. Dotace od společnosti ČEZ byla z části použita na mobiliář cyklostezky OslavanyIvančice a zbylá část se rozdělila mezi jednotlivé obce na společnou akci Rok mikroregionu.
Obec přijala částku 30 tisíc na konání divadla v přírodě. Proběhla informace o kompostérech,
je o ně zájem, příjem žádostí stále probíhá, kompostéry by měly být dodány zájemcům
v průběhu května 2016. Část finanční dotace od společnosti ČEZ by se mohla v příštím roce
investovat do nákupu podia, které by sloužilo všem obcím. Dále by se organizoval den
netradičních sportů. Byla schválena aktualizace rozvoje území Mikroregionu.
Okolí rozhledny – dotace na veřejnou zeleň
Místostarosta Ing. Miroslav Pacholík řekl, že nám byla přiznána dotace ze SFŽP ČR. Obec
obdržela dotaci ve výši 80% uznatelných nákladů, tedy 309.954 Kč. Dotace musí být
realizována a vyúčtována do 31.12.2016. Drobným způsobem byl pozměněn projekt, aby
odpovídal podmínkám poskytnutí dotace. Bude upraven položkový rozpočet a proběhne
výběrové řízení dle pokynů SFŽP ČR tak, aby byla akce v průběhu roku 2016 zrealizována.
Host zasedání Miluška Šnyrchová :
Ta bouda jak tam stojí, to je strašný, ta by se nedala odstranit?
Odpověď starosta :
Dala by se odstranit, ale v další části úpravy okolí rozhledny je počítáno s tím, že se tato
buňka zrekonstruuje a kostra se využije na sociální zařízení. Budeme čekat, jestli se nevypíše
nějaká dotace a mohla by se další akce realizovat. V tomto roce proběhl nátěr vnějšího pláště
rozhledny a v příštím roce by měly proběhnout úpravy a údržba vnitřní části.
SVaK Ivančice
Začíná se projektovat kanalizace. Pozemky pod čistírnu se snad podaří v nejbližší získat.
Kanalizace by se měla realizovat z 80% na pozemcích ve vlastnictví obce. V obci budou
zhruba čtyři přečerpávačky, projektanti se s tímto budou muset vypořádat, obec je členitá.
První dotační programy by měly být otevřeny v únoru 2016. Svazek je na toto nachystaný,
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projekt by měl být hotový začátkem března. Žádalo by se s největší pravděpodobností na
ministerstvo zemědělství, kde jsou přislíbeny nejvyšší dotace ve výši až 80%.
Webové stránky obce
Po jednání se společností se společností zpravujících stránky obce se zastupitelé shodli na
tom, že se obecní webové stránky zmodernizují a změní se jejich vzhled.

Bod 7 – Diskuze
Host zasedání Lubomír Bořil :
Vznesl dotaz ke kořenové čistírně, jestli by bylo možné se o tomto dočíst něco bližšího?
Vertikální filtr na internetových stránkách nikde nenašel.
Odpověď starosta :
Na internetu je nutné zadat vertikální kořenový filtr. Dal odkaz na Davida Chaloupku, který
tyto podklady má. Zastupitelé mají k tomuto pouze informace od pana Krišky, který se tímto
systémem zabývá. Jeden z projektantů měl pana Krišku jako studenta, takže se s ním zná a
budou spolu úzce spolupracovat na vybudování této čistírny.
Host zasedání Jozef Sliacký :
Vyjádřil se ohledně příspěvku na divadlo. Zatím to funguje celkem dobře spolupráce s obcí.
Finance vyloženě pro divadlo nejsou poskytnuty, když se kupují mikrofony. Mikrofony jsou
v majetku obce. Zatím to funguje a divadelníci tyto mikrofony využívají.
Odpověď starosta :
Mikrofony jsou opravdu v majetku obce. Po skončení divadelní sezony se mikrofony
odevzdají a uloží na obci. Část finančního příspěvku ale byl použit na pronájem a vyčistění
mobilních záchodů. V případě zájmu ale je možné požádat o finanční příspěvek na pořádání a
organizaci divadelního představení.
Místostarostka Jana Vašulínová :
Poděkovala ženám z Babince za organizaci Vánočního koncertu. Pozvala přítomné na
vánoční zpívání na Štědrý den a také na Tříkrálovou sbírku dne 3. ledna 2016, která začne
nedělní mší v 8.30 a bude ukončena Tříkrálovým koncertem v 15.00 hodin.
Starosta :
Závěrem poděkoval za účast. Dále popřál šťastné a klidné prožití svátků vánočních a jen to
nejslepší v roce 2016.
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.50.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočet obce na rok 2016
3) Rozpočtový výhled obce na roky 2017 – 2019
4) Rozpočtové opatření č. 9 a 10
5) Oznámení o konání veřejného zasedání
Zápis byl vyhotoven dne: 22.1.2016

Zapisovatel:

Tomáš HOŠEK

Ověřovatelé: Marie Čechová
Jana Vašulínová

Starosta:

Miloš DOSTALÝ

..........................................................
………………………………………
………………………………………

………………………………………
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.9/2015 zastupitelstva obce Hlína
konaného dne 18. 12. 2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu zasedání pí. Marii Čechovou a pí.Janu Vašulínovou
Výsledek hlasování:
Pro …5…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
2. Rozpočet obce Hlína na rok 2016, ve znění přílohy zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …5…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
3. Rozpočtový výhled obce na roky 2017 až 2019 ve znění přílohy zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …5…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
4. Dodatek č.2 ke „Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví“ mezi
obcí Hlína a SVaK Ivančice, kterým se upravuje článek č.II – termín
předání do konce roku 2017
Výsledek hlasování:
Pro …5…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
5. Znění přílohy č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Hlína č.1/2012 o
místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů – rozúčtování
skutečných nákladů v roce 2014
Výsledek hlasování:
Pro …5…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
6. Kupní smlouvu mezi obcí Hlína a společností MADREV s.r.o. na
pozemek p.č. 399 v k,ú.Hlína u Ivančic
Výsledek hlasování:
Pro …5…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
7. Rozpočtové opatření č.9 a 10 ve znění přílohy zápisu
Výsledek hlasování:
Pro …5…
Proti …0…
Zdrželi se …0…

Hlína 21.12.2015

……………………………….
Miloš Dostalý – starosta obce
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