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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 20/2017, 

konaného dne 1.11.2017, od 19:00 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 

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 25.10.2017 do 2.11.2017. 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 zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

Hosté : dle prezenční listiny 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Marii Čechovou a Davida Chaloupku 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 Davida Chaloupku a 

zapisovatelem Tomáše Hoška. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0       Zdrželi se         0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 
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Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.20/2017 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:  

 

1. Zahájení 

2. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 

3. Projednání textu výzvy k podání nabídek – sportovní hřiště 

4. Projednání rozpočtových opatření  

5. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- Kompostéry 

- Destinace Brněnsko 

- Veřejné osvětlení 

6. Diskuze 

7. Usnesení a závěr 

 

Bod 2 – Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 

Jedná se u vybudování nové distribuční soustavy vedle obecní cesty podél domů s č.p. 96 a 

98. Vedení zde nyní již je, dojde pouze k výměně stávajícího vedení za nové. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1030038702/001 se společnosti E.ON Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy 

na pozemku p.č. 342/1 v k.ú. Hlína u Ivančic za jednorázovou úplatu ve výši 5.300 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti            0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

Bod 3 – Projednání textu výzvy k podání nabídek – sportovní hřiště 

Připravuje se projekt pro využití prostoru za budovou obecního úřadu. V první fázi se bude 

řešit výstavba víceúčelového hřiště. Obec požádá na toto hřiště o dotaci od společnosti ČEZ a 

také se pokusí požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, kde bude vypsán dotační 
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titul na sportovní aktivity pro obce do 3.000 obyvatel. Na to, aby se o tyto dotace mohlo 

žádat, tak musí být vybrána realizační firma. Obec se spojila s Centrem společných služeb 

Mikroregionu Ivančicko, kde paní Mgr. Maxová připravila text výzvy k podání nabídek. 

Předpokládaný termín zahájení je duben 2018, termín dokončení je do 30.6.2018. 

Předpokládaná částka za toto víceúčelové hřiště je 1.250.000 Kč bez DPH. Součástí je 

zadávací dokumentace, ve které je obsažen text výzvy, výkaz výměr, vizualizace, krycí list 

nabídky, návrh smlouvy, čestné prohlášení, prokázání odborné způsobilosti a vzorový seznam 

stavebních prací. Vzorový seznam musí obsahovat alespoň čtyři zakázky týkající se výstavby 

víceúčelového hřiště v minimálním objemu 1.000.000 Kč bez DPH realizované za posledních 

5 let před zahájením výběrového řízení. Hodnotícím kritériem bude cena.  

Zastupitel David Chaloupka :  

Jsou již dány jasně parametry hřiště, třeba výška plotu, velikost ok plotu, rozměry hřiště a 

tak? 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Vše je obsaženo ve výkazu výměr, ten se dá projít a popřípadě doplnit. Vizualizaci i výkaz 

výměr zpracovala odborná firma, která má s tímto zkušenosti.  

Host zasedání J. Č. : 

Nyní se jedná jenom o vybudování víceúčelového hřiště nebo se bude řešit celý prostor za 

obecním úřadem? 

Odpověď starosta : 

Rozvržení celého prostoru se nyní zpracovává. V příštím roce zvažujeme prozatím pouze 

s výstavbou víceúčelového hřiště a v dalších letech by se mohlo pokračovat v realizaci dalších 

částí tohoto prostoru.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje text „ Výzvy k podání nabídek“ na veřejnou zakázku 

spočívající v provedení stavebních prací při výstavbě víceúčelového sportovního hřiště. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

Bod 4 – Projednání rozpočtových opatření  

Rozpočtová opatření č. 6 a 7 se týkají přijetí dotace do rozpočtu obce na konání voleb a 

dalších drobných převodů mezi paragrafy rozpočtu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření 6 a 7 ve znění přílohy zápisu. 
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Bod 5 – Různé z činnosti obecního úřadu 

Kompostéry 

Kompostéry se již vyrábí, měly by být dodány ještě v letošním roce. Dodavatelem bude 

MEVA-BRNO s.r.o.  Se zájemci o kompostéry bude uzavřena smlouva. 

Destinace Brněnsko a.s. 

Jedná se o nový projekt, který má zastřešovat informace pro turisty v okolí Brna. Snahou je 

sjednotit informace o jednotlivých obcích v okolí Brna. Snahou je vytvořit jednotný 

centralizovaný portál, který sjednotí informace o okolních obcích kolem Brna a o akcích 

pořádaných těmito obcemi. Členský příspěvek je za rok a obyvatele jedna koruna. Po obci 

chtějí nyní stanovisko, zda se k tomuto projektu připojíme. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje stát se členem Destinace Brněnsko a.s. prostřednictvím 

Mikroregionu Ivančicko. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Veřejné osvětlení 

Svítidla jsou již zakoupena a uskladněna na obecním úřadě. Firma Elektro Nekuža by montáž 

již provedla, ale nyní odstraňují škody po kalamitě, tak nastoupí do týdne na montáž světel 

kolem hlavní silnice v obci.  

Dešťová kanalizace a prodloužení vodovodu v Křenové 

Ve spolupráci s Centrem společných služeb necháme vypracovat text výzvy k podání nabídek 

na tuto akci. Předpokládaná hodnota je kolem 1 milionu Kč.  

Splašková kanalizace 

Stále se čeká na schválení nového územního plánu. Budeme doufat, že ho do konce roku 

schválíme.  

Oprava kostela 

Církev plánuje příští rok realizovat opravu kostela ze strany od hřbitova. S obcí bylo 

dohodnuto, že pokud bude obec provádět úpravu chodníku a odvodnění prostranství vedle 

kostela, tak nebude církev žádat v příštím roce od obce žádnou dotaci. Dále bychom chtěli 

natřít v příštím roce hřbitovní zeď a opravit pomníček.  

 

Bod 6 – Diskuze 
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Zastupitel Milan Hošek :  

Bude ještě před schválením územního plánu možnost nahlédnout do vizualizace nového 

územního plánu? 

Odpověď starosta : 

Čeká se na zpracování připomínek paní Skálovou, následně tyto připomínky musí zanést paní 

Ing. Jenčková do územního plánu a jakmile bude upravený nový plán k dispozici, tak bude 

možnost do něj nahlédnout. 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.56 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Výpis usnesení 

3) Rozpočtové opatření č.6 a 7 

4) Oznámení o konání 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.11.2017  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé:     Marie ČECHOVÁ                 ……………………………………… 

 

David CHALOUPKA           ……………………………………… 

 

 

Starosta:  Miloš DOSTALÝ   ……………………………………… 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.20/2017 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 1. 11. 2017 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Chaloupku Davida a pí. Čechovou Marii 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

2. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030038702/001 se  

     společností EO.N Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy na pozemku    

p.č.342/1 v k.ú. Hlína u Ivančic za jednorázovou úplatu ve výši 5 300,- Kč. 

     Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

3.  Text „Výzvy k podání nabídek“ na veřejnou zakázku spočívající v provedení  

      stavebních prací při výstavbě více účelového sportovního hřiště 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

4.  Členství ve společnosti Destinace Brněnsko a.s. prostřednictvím Mikroregionu  

     Ivančicka  

     Výsledek hlasování:         Pro  …7…            Proti …0…          Zdrželi se…0… 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

3.  Rozpočtové opatření č. 6 ve znění přílohy zápisu 

 

 

 

                                           

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

                                                                             Miloš Dostalý – starosta obce                                                                                                          
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