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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

Zápis 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č.18/2017, 

konaného dne  4.8.2017 od 19. hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19. hodin 

starostou obce Milošem Dostalým (dále jen „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 

28.7.2017 do 4.8.2017. Současně byla zveřejněna na elektronické veřejné desce. 

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

přítomni jsou čtyři zastupitelé, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§92 odst.3 zákona o 

obcích. Řádně omluveni jsou p. Čechová Marie p. Hošek Tomáš a p. Chaloupka David. 

Hosté: dle prezenční listiny. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ing. Pacholíka a p. Hoška Milana.  

Zapisovatelem p. Vašulínovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Pacholíka a p. Hoška Milana 

Výsledek hlasování:         Pro  4                       Proti         0                       Zdrželi se             0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

Schválení programu: 

Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č 18/2017 

v souladu s informací na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na 

doplnění nebo změnu. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům, 

žádné příspěvky nebyly vzneseny a tak bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu. 
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Výsledek hlasování:         Pro  4                       Proti         0                       Zdrželi se             0 

Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 

2. Projednání textu smlouvy k provedení stavby kanalizace-přípojky 

3. Projednání rozpočtových opatření 

4. Různé z činnosti OÚ  –  informace o stavu projednávání územního plánu 

                                      _ informace o projektu sportovního hřiště 

                                      – informace o dodávce kompostérů 

5. Diskuze 

6. Usnesení a závěr 

 

 

Bod č.2  Projednání textu smlouvy k provedení stavby kanalizace-přípojky 

 

Starosta seznámil přítomné s navrženým textem smlouvy. Většina smluv bude uzavřena 

mezi obcí a majiteli nemovitostí. Smlouvy budou místním majitelům nemovitostí 

doručeny osobně členy zastupitelstva. Součástí dotace budou i tyto domovní přípojky. 

Starosta seznámil přítomné se situací kolem budování kanalizace v naší obci. Vybudování 

kanalizace zatím brzdí proces kolem schválení Územního plánu. 

 

Dotaz host: kolik bude stát projekt na přípojku kanalizace? 

 

Odpověď starosta: asi 3 000,-. Přípojka z dotace bude hrazena na obecním pozemku, na 

soukromém pozemku si ji bude hradit majitel. Jedná se o 104 projektů, tolik se přihlásilo 

firmě Agpol zájemců o projektovou dokumentaci. Všechny projekty jsou na OÚ. 

 

Dotaz host: kdy se bude kanalizace budovat? 

 

Odpověď starosta: vše záleží na tom, kdy bude schválen územní plán. Pokud vše půjde 

hladce, předpokládáme zahájení stavby kanalizace v roce 2019. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje text smlouvy o udělení souhlasu vlastníka pozemku 

k provedení stavby „ Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV – domovní 

přípojky. 

Výsledek hlasování:       Pro  4                       Proti         0                       Zdrželi se          0 

Usnesení č.2   bylo s chváleno. 

Bod č. 3 Projednání rozpočtového opatření č.4  ze dne 15.6.2017 



 

3 

 

 

Finanční příspěvek na opravu kostela sv. Kunhuty v obci Hlína ve výši 100 000,- Kč. 

 Příspěvek 20 000,- na asistenční pečovatelskou službu Ivančice, další viz příloha zápisu. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.4  ze dne 15.6.2017. 

 

Bod č. 4 

Různé z činnosti obecního úřadu. 

 

Informace o stavu projednávání územního plánu. 

 Starosta informoval přítomné se stavem projednávání. Po veřejném projednávání územního 

plánu přišly na Městský úřad Ivančice tři připomínky. Příští týden proběhne také schůzka na 

JM krajském úřadě s p. Skálovou a pracovníky Odboru územního plánování. Bude 

projednáno, jak se s připomínkami vypořádat. 

Informace o projektu sportovní hřiště. 

Starosta seznámil přítomné s návrhem na vybudování sportovního hřiště na pozemcích za OÚ.  

Cena bude 1 511 225,-.  Realizace by měla být v roce 2018. O pomoc s financováním tohoto 

projektu plánuje obec požádat ČEZ. Informační schůzka s představiteli ČEZ bude příští týden. 

Informace z Mikroregionu. 

- Na příští rok budou vydány stolní kalendáře 

- Plánuje se vybudování cyklostezky z Ivančic do Dolních Kounic 

- Podařilo se získat dotaci na nákup kompostérů v ceně 2 500 000,-, takže budou 

uspokojeni všichni zájemci o kompostéry. Ještě je potřeba  dojednat formu smlouvy. 

Do obce Hlína bude dodáno 27 ks. Předpokládaný termín dodání září 2017. 

Informace o projektu na výměnu veřejného osvětlení v obci. 

Místostarosta Ing. Pacholík seznámil přítomné s projektem na výměnu nevyhovujícího 

osvětlení v naší obci.  

Bod č 6 

Diskuze: 

 

Připomínka host: na vánočním stromě je uvolněné osvětlení a bylo by třeba spravit. 

Odpověď starosta: jak  přijedou s plošinou osvětlení opravíme. 
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Dotaz host: ČEZ  na obci ořezával stromy pod el.  vedením a zda by nebylo vhodné posoudit 

zdravotní stav takto ořezaných stromů. 

Odpověď: Ing. Pacholík, místostarosta – toto posuzování stromů se dělá ve vegetačním 

období, naplánujeme je na jaro 2018. 

Připomínka host:  bylo by vhodná umístit ještě jednu informační ceduli, kudy se jde na naší 

rozhlednu, na sloup naproti hospodě. Někteří turisté bloudí a chodí směrem na Paloučky. 

Odpověď starosta: máme jednu ceduli již koupenou a tak ji připevníme. 

Připomínka host: budou hody a na návsi by bylo potřeba upravit místo , kde bývá mája a 

díru po ní dosypat štěrkem. A je potřeba pořídit novou ceduli „voda není pitná „ na studnu. 

Odpověď starosta: štěrkem dosypeme po hodech a trvalejší úpravy plánujeme po 

vybudování kanalizace. Ceduli doplníme. 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 19.45 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č. 4 

3) Oznámení o konání zastupitelstva 

 

Zápis byl zhotoven dne 10.8.2017 

 

Zapisovatel:    Jana Vašulínová    ……………………………………………….. 

 

Ověřovatelé:  Ing. Miroslav Pacholík      ………………………………………………… 

 

                         Milan Hošek           ………………………………………………… 

 

Starosta:         Miloš Dostalý        …………………………………………………. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.18/2017 zastupitelstva obce Hlína 
konaného dne 4. 8. 2017 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. M. Hoška a p. M. Pacholíka 
Výsledek hlasování:        Pro  …4…           Proti …0…         Zdrželi se …0…  

2.  Text smlouvy o udělení souhlasu vlastníka pozemku k provedení stavby „Obec Hlína  
      – odkanalizování a výstavba nové  ČOV – domovní přípojky“ 

     Výsledek hlasování:         Pro  …4…            Proti …0…          Zdrželi se…0… 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

3.  Rozpočtové opatření č. 4 ve znění přílohy zápisu 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                            Miloš Dostalý – starosta obce 
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