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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 21/2017 

konaného dne 11.12.2017, 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 3.12.2017 do 13.12.2017. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

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

přítomna je nadpoloviční většina šesti členů zastupitelstva (ze sedmičlenného zastupitelstva), 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Omluveni: David Chaloupka 

Hosté : dle prezenční listiny 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

Tomáše Hoška.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu Milana Hoška a Marii Čechovou a 

zapisovatelem Tomáše Hoška. 

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.21/2017 v 

souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny 
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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. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

3. Zpráva o činnosti finančního výboru 

4. Projednání rozpočtu obce na rok 2018 

5. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019-2020 

6. Projednání dodatku smlouvy o poskytnutí dotace z JMK 

7. Projednání výsledku výběrového řízení – multifunkční hřiště 

8. Projednání přílohy vyhlášky č. 1/2012 – odpady 

9. Projednání textu výzvy k podání nabídek – vodovod a dešťová kanalizace 

Křenová 

10. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním pozemku 

11. Projednání rozpočtových opatření 

12. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- Darovací smlouva vodojem a informace SVaK 

- Veřejné osvětlení 

- Informace z Mikroregionu 

- Územní plán 

- Časopis Hlínské rozhledy 

13. Diskuse 

14. Usnesení a závěr 

 

Bod 2 – Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Marie Čechová přečetla zprávu o činnosti kontrolního 

výboru. Představila složení kontrolního výboru, seznámila přítomné s jejich činností. Za 

uplynulý rok neshledal kontrolní výbor žádné nedostatky. Kontrolní výbor se schází 

pravidelně, většinou po veřejném zasedání. Zpráva o činnosti kontrolního výboru bude 

přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.  

 

Bod 3 – Zpráva o činnosti finančního výboru 
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Předseda finančního výboru pan Milan Hošek přečetl zprávu o činnosti finančního výboru. 

Představil složení finančního výboru, seznámil přítomné s jejich činností. Za uplynulý rok 

nebyly shledány finančním výborem žádné nedostatky. Finanční výbor se schází pravidelně, 

v tomto roce se sešel čtyřikrát. Zpráva o činnosti finančního výboru bude přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.  

 

Bod 4 – Projednání rozpočtu obce na rok 2018 

Před návrhem rozpočtu na rok 2018 přečetl starosta obce přehled hospodaření za rok 2017, od 

kterého se z části odráží i návrh rozpočtu na rok 2018. Poté přečetl návrh rozpočtu obce na 

rok 2018, který vychází z plánovaných akcí. Z největších akcí je počítáno v návrhu rozpočtu 

s výstavbou víceúčelového hřiště za budovou obecního úřadu a s prodloužením vodovodu a 

kanalizace v Křenové. Také se počítá s další fází výměny osvětlení v obci. Občané obce si 

tento rozpočet měli možnost prostudovat dopředu, protože byl zveřejněn na úřední desce a 

elektronické úřední desce od 22.11.2017. Po seznámení s návrhem rozpočtu dal starosta 

možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

 

V 19.15 se dostavil zastupitel David Chaloupka, počet přítomných zastupitelů se mění na 7. 

 

Host zasedání M. Š. :  

Za tento rok bylo již celkem osm rozpočtových opatření. Dotazovala se, čeho se jednotlivá 

rozpočtová opatření týkala. Rozporovala, že je to v rozpočtových opatřeních nedostatečně 

uvedeno, čeho se jednotlivé opatření týkalo. Poté se dotazovala, na co byly použity jednotlivé 

položky v rozpočtových opatřeních. Také se dotázala, na co je položka Činnost místní zprávy 

a položka Zastupitelstva obcí. Myslí si, že při vytváření rozpočtu na další rok by se mělo 

vycházet z reálnějších částek, aby nedocházelo k tolika rozpočtovým opatřením. Těžko se 

v tom potom člověk vyzná.   

Odpověď starosta :  

Na jednotlivé dotazy ohledně rozpočtových opatření nemohl odpovědět, protože na to nebyl 

připraven. Požádal paní Š., aby si zažádala účetní obce, aby jí kompletní přehled 

rozpočtových opatření na základě žádosti vytiskla a případně objasnila. Dále stručně popsal, 

na co jsou použity prostředky z položky Činnost místní správy a na co z položky 

Zastupitelstva obcí. Rozpočet nelze předpokládat rok dopředu úplně přesně. Některé akce se 

neuskuteční a některé zase vyvstanou v průběhu roku. Nelze dopředu předvídat všechny 

výdaje. Počet rozpočtových opatření na rok je v obci ještě poměrně malý oproti dalším obcím.  
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Host zasedání J.S. :  

Výdaje za Činnost místní správy jsou nyní kolem 500 tisíc. Když to bylo v minulosti přes 700 

tisíc korun, tak to kritizoval. Nyní je to už přijatelnější částka.  

Zastupitel M. Hošek :  

Zastupitelstvo musí navrhnout vyrovnaný rozpočet, v případě jeho dodržení by nám na konci 

roku nemělo nic zbýt. Nyní máme přebytek na účtu více jak 5 milionů korun, což znamená, že 

asi hospodaříme dobře. 

Host zasedání M. Š. :  

Nemyslí se, že se hospodaří špatně, pouze si myslí, že rozpočtových opatření je hodně a mělo 

by se počítat do dalšího roku s takovým návrhem rozpočtu, aby jich bylo méně. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje rozpočet obce Hlína na rok 2018 ve znění přílohy zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti            0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod 5 – Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2019-2020 

Dříve se musel schvalovat rozpočtový výhled na tři roky. Nyní musí nově vytvářet každý 

samosprávní celek střednědobý rozpočtový výhled, který je na dva roky dopředu. Je to 

převážně informace pro statistický úřad a podnikatelskou sféru, jakým směrem se bude 

jednotlivá obec z hlediska investic ubírat. Starosta poté přečetl jednotlivé položky 

z rozpočtového výhledu. Tento rozpočtový výhled byl rovněž vyvěšen na úřední desce a 

elektronické úřední desce od 22.11.2017. 

Zastupitel Milan Hošek :  

Jak se nedá pořádně odhadnout rozpočet na rok následující, tak tento výhled je ještě těžší 

stanovit, proto se musí brát s rezervou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 až 2020 

ve znění přílohy zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Bod 6 – Projednání dodatku smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

Obec požádala v roce 2014 o dotaci na pořízení nového územního plánu Hlína. Jelikož 

projednávání územního plánu stále pokračuje a není schválen, tak bylo nutné požádat o 

posunutí termínu, do kterého měla být tato dotace vyúčtována. Termín doložení potřebných 
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dokumentů k proúčtování dotace byl do 15.12.2017. Po schválení zastupitelstvem JMK byl 

obci zaslán dodatek, kterým se mění termín dokončení akce a vyúčtování dotace do 

14.3.2019. Zastupitelstvo obce byl tento dodatek předložen ke schválení.  

Návrh usnesení: 

Dodatek č.2 smlouvy č 031169/15/OÚPSŘ o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení 

územního plánu, kterým se mění termín realizace projektu 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Bod 7 – Projednání výsledku výběrového řízení – multifunkční hřiště 

Předsedou výběrové komise byl místostarosta Ing. Miroslav Pacholík. Výzvou bylo osloveno 

šest firem pro podání nabídky. Konečný termín pro podání nabídek byl stanoven na 

27.11.2017. Tentýž den zasedla výběrová komise ve složení: Marie Čechová, Jana 

Vašulínová, Mgr. Veronika Maxová, Tomáš Hošek a Ing. Miroslav Pacholík. V termínu byly 

doručeny dvě nabídky. Hodnotícím kritériem byla cena. Společnost JM Demicarr s.r.o. ze 

Slavkova u Brna podala nabídku ve výši 942.000 Kč bez DPH a společnost Prostavby a.s. 

z Otnic podala nabídku ve výši 1.129.867 Kč bez DPH. Společnost s lepší nabídkovou cenou 

dodala veškeré potřebné doklady, které byly požadovány v zadání pro podání nabídek. Na 

základě těchto skutečností podává výběrová komise návrh zastupitelstvu, aby byla podepsána 

smlouva se společností JM Demicarr s.r.o. za nabídkovou cenu 942.000 Kč bez DPH. 

Host zasedání V. B. :  

Dotázala se, co je všechno v ceně obsaženo, když to bude státá tolik peněz. 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Největší položkou bude povrch víceúčelového hřiště a také kompletní oplocení do výšky 4 

metrů. Pan Tomáš Hošek rozpočet studoval a nedošel k žádným nesrovnalostem.  

 

Odpověď zastupitel Tomáš Hošek :  

Jen ten umělý povrch stojí kolem 350 tisíc korun bez DPH.  

Host zasedání M. Š. :  

Z čeho se to bude hradit? Z položky Sportovní zařízení v majetku obce? Zde je rozpočtováno 

600 tisíc, proč není rozpočtována celá částka? 

Odpověď starosta :  

Je přislíbena dotace od společnosti ČEZ a.s. a dále se bude žádat o dotaci z Ministerstva pro 

místní rozvoj. Počítáme s tím, že rozdíl pokryje dotace. 

Zastupitel Milan Hošek :  
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Jsou tady v okolí nějaká hřiště, která realizovala tato společnost? 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Podle jejich referenčních prací dělali hřiště v okolí ve Zbýšově a Ivančicích. 

Zastupitel Tomáš Hošek :  

Když se podíváme na hodnoty hřišť z jejich referenčních prací, tak nejnižší hodnota je 1,8 

milionu korun bez DPH, tak ta cena, za kterou nám to nabízí, bude asi reálná. 

Host zasedání A.H. :  

Takže za obecním úřadem to zůstane tak, jak to je nyní a toto hřiště bude v zadní části? 

Odpověď starosta :  

Asi tak nějak to bude. Vizualizace prostoru za obecním úřadem se zpracovává a nemáme ji 

prozatím k dispozici. Vizualizace bude řešit komplexní prostor za OÚ. 

Host zasedání M. Š. :  

Voda tam bude zavedena? 

Odpověď starosta :  

Voda bude nejspíš přivedena z vodárny z Palouček. Vodárna se nechá opravit a přívodní řád 

do tohoto místa vede. 

Zastupitel David Chaloupka :  

Není šest společností málo? Více společností se výstavbou hřišť nezabývá? 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Oslovili se společnosti, které se zabývají výstavbou víceúčelových hřišť a které mají působení 

na Moravě. Navíc z šesti oslovených firem zaslaly nabídku pouze dvě společnosti.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje zprávu výběrové komise na realizaci výstavby 

víceúčelového hřiště. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Jelikož byla zpráva výběrové komise schválena, tak se přistoupilo ke schválení samotné 

smlouvy o dílo. Smlouva obsahuje všechny údaje o předmětu díla, jeho rozsahu, termínech 

prohlídek a také o sankcích, které vyplynou při nedodržení podmínek. Termín dokončení díla 

je stanoven na 30.6.2018. Cena je 942.000 Kč bez DPH. Záruka je stanovena na 60 měsíců.  

Host zasedání M. Š. :  

Kudy tam bude ta technika jezdit? Kolem úřadu, když si zde budou děti hrát? 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  
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Délka realizace bude zhruba 3 týdny. Navíc si společnost musí staveniště zajistit podle 

smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu se společností JM Demicarr s.r.o., která řeší 

výstavbu víceúčelového hřiště. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

Bod 8 – Projednání přílohy vyhlášky č. 1/2012 – odpady 

Obec vychází z výpočtu vyplývajících ze skutečně vynaložených prostředků za likvidaci 

odpadu za rok předcházející, tedy rok 2016, kdy byly náklady za svoz a likvidaci 

komunálního odpadu 140.014 Kč. Zastupitelé navrhují poplatek na rok 2018 za odpady 

zachovat na ceně  450 Kč na občana a rok.  

Host zasedání M. Š. :  

Nebyly vyvezeny popelnice. Popeláři nemohou vyvést popelnice, když je silnice namrzlá. 

Obec musí zajistit posyp, než popeláři přijedou. Lidé platí popelnice a nevyváží jim je.  

Odpověď starosta :  

Jak se má zajistit v 8 hodin ráno posypaná silnice? Nedokážeme to takto rychle zajistit. Pokud 

by někdo o někom věděl, kdo by zajistil posyp komunikace v tak krátké a brzké době, tak ať 

se přihlásí. 

Host zasedání J.S. :  

A nebyla by možnost to vyvést jiný den? 

Odpověď starosta :  

Toto už se zkoušelo. Oni mají daný plán svozů a nedá se to změnit. Na obci se zdarma dávají 

odpadkové pytle a v příštím svozu se vyveze vše, co bude u popelnic. Jinak se to vyřešit nedá. 

Host zasedání M. Š. :  

Taky nebyl vyvezený již podruhé kontejner ze hřbitova. Pan Ondrášek ho musel vysypávat do 

kontejneru ve dvoře.  

Odpověď starosta :  

Možná se změnila posádka a nebrali to. Bude sjednána náprava. 

Zastupitel Milan Hošek :  

A sleva na děti na příští rok nebude? 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  
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Sleva na děti je dána vyhláškou a platí stále. Teď se jenom schvaluje základní poplatek za 

občana na rok 2018. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje přílohu č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Hlína 

č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterým se stanoví sazba poplatku za rok 2018. 

. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Bod 9 – Projednání textu výzvy k podání nabídek – vodovod a dešťová kanalizace 

Křenová 

Tato akce se plánuje již delší dobu. Je na ni vypracována projektová dokumentace. Čekalo se 

na souběh s odkanalizováním obce. Bohužel odkanalizování obce se stále oddaluje, tak se 

zastupitelé rozhodli tuto akci provést v příštím roce. Text výzvy musí být schválen 

zastupitelstvem. Místostarosta obce přečetl text výzvy pro podání nabídek. Předpokládané 

zahájení je březen 2018, dokončení je 30.11.2018. Předpokládaná hodnota je 1.200.000 Kč 

bez DPH. Předmětem hodnocení bude ekonomická výhodnost. Bude osloveno minimálně 6 

společností s žádostí o podání nabídky. Zakázka se bude vypisovat v průběhu ledna 2018 tak, 

aby bylo zaručeno co nejvíce nabídek. 

Starosta obce ještě konstatoval, že text výzvy byl odborně vypracován Mgr. Maxovou 

z Centra společných služeb. Do komise bude jmenován zástupce Vodárenské, zástupce 

Svazku, zástupce zastupitelstva a paní Mgr. Maxová z Centra společných služeb. Komise 

bude na větší odborné úrovni. 

Zastupitel Milan Hošek :  

Ještě by mělo být ve smlouvě uvedeno, že bude umožněn přístup k polím v místě provádění 

akce. 

 Odpověď starosta :  

Bude se to nejspíš dělat po částech, ale může se něco takového začlenit do smlouvy.  

Host J. S. :  

Bude se řešit současně i ta cesta? Bude nutné tam udělat nějaké rošty, aby se zamezilo 

vyplavování. Také je na konci vodovodu nyní hydrant, ten by měl být nejspíš i na konci 

nového vodovodu kvůli odvzdušnění. 
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Odpověď starosta :  

O provedení cesty budeme ještě jednat, ale nejspíš se provede vyštěrkování a asfaltová cesta 

by se řešila až s čistírnou. V projektu je počítáno s provedením sběrného roštu přes cestu. 

Hydrant tam nejspíš bude taky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Text výzvy k podání nabídek k realizaci díla „Prodloužení 

dešťové kanalizace a vodovodu v Křenové“.  

 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod 10 – Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním pozemku 

 

Obci byla dodána smlouva od společnosti E.ON Distribuce a.s., ve které žádá obec o zřízení 

věcného břemene na pozemcích p.č. 5/1 a 157/4 za jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Jedná se o 

přípojku na rodinný dům pana Mrkvici. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.ZN-

014330411675/001 se společností E.ON Distribuce a.s. za účelem vybudování domovní 

přípojky nízkého napětí pro rodinný dům p. Mrkvici na pozemku p.č. 5/1 a 157/4 ve vlastnictví 

obce za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod 11 – Projednání rozpočtových opatření  

Rozpočtové opatření č. 8 se týká opravy verandy ve sběrném dvoře a výměny veřejného 

osvětlení kolem hlavní komunikace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 ve znění přílohy zápisu. 

 

Bod 12 – Různé z činnosti obecního úřadu 

Darovací smlouva vodojem 
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Obec se zavázala smlouvou v roce 2003 převést bezplatně vodojem v Neslovicích včetně 

přívodního řádu do majetku SVaK Ivančice. Svazek na tuto akci poskytnul finanční 

prostředky. Jelikož toto bylo součástí dotací na vodovod na Hlíně, tak se s tímto majetkem do 

doby, kdy pominou podmínky dotace, nemohlo nic dělat. Proto byla sepsána tato smlouva. 

Nyní již nic nebrání převodu tohoto majetku, proto starosta obce předkládá tuto darovací 

smlouvu, která řeší převod přívodního řádu a technického zhodnocení vodovodu do majetku 

Svazku, zastupitelstvu. 

Host J.S. :  

Toto bylo jednou z podmínek. Potrubí zde bylo, ale bylo staré, proto se v rámci dotace na 

vodovod na Hlínu toto potrubí vyměnilo. Vlastnit vodovod je hezké, ale starat se o to není 

žádná legrace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Darovací smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi 

obcí Hlína a SVaK Ivančice, kterou se převádí přívodní řád k vodojemu a technické 

zhodnocení vodojemu do majetku SVaK Ivančice, na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě 

budoucí ze dne 18.12.2003. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Veřejné osvětlení 

Nová světla u hlavní komunikace byla již namontována. Náklady na pořízení byly 183.000 

Kč, montáž byla za 40.000 Kč, pasport osvětlení bude proveden za 8.000 Kč. V příštím roce 

se bude pokračovat v dalších částech obce. 

 

Zastupitelka Marie Čechová :  

U hospody bylo umístěno nové světlo a nyní je tam staré?  

Odpověď starosta :  

Na základě stížnosti paní Koudelné a pana Kocába bylo světlo vyměněno za staré. Světlo bylo 

konstruováno k hlavní silnici, proto v tomto místě svítilo více. Je možnost zažádat o 

zhotovení světla na míru na toto místo. Aby se ale stížnost co nejdříve vyřešila, tak bylo 

přistoupeno k výměně světla za staré. Nové světlo bylo umístěno k domu č.p.3.  

Informace z Mikroregionu 

Starosta obce je spokojený s činností Centra společných služeb. Pokračuje se na cyklostezce 

z Ivančic do Kounic. Kompostéry by dle informací měly být dodány nejpozději do 13.1.2018. 

Informace z SVaK Ivančice 
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Byla uskutečněna valná hromada. Na této se schvalovala cena vodného a stočného na příští 

rok. Cena vodného by měla být 45,79 Kč za m3. Každý rok je kolem ceny vodného a 

stočného bouřlivá diskuse. 

Časopis Hlínské rozhledy 

Pokud se toho neujme někdo jiný, tak vydávání časopisu tento rok skončí. Kvalita tohoto 

časopisu šla dle názoru starosty dolů. Pan Neužil se na tomto časopisu odmítl nadále podílet a 

paní Kamila Veselá nebyla již delší dobu součástí dění v obci.  

Host zasedání M. Š. :  

Na stránkách obce je také prezentace akcí v obci nedostatečná. Jedná se jen o prezentaci fotek 

bez popisu. Stránky jsou nedokonalé. Jiné obce mají skvělé stránky.  

Odpověď starosta :  

Není na to čas. Již byli oslovení někteří občané, ti to odmítli. Gábina Nosková tam fotky 

dodá, ale text nechce vymýšlet. Pokud by jí někdo texty vymýšlel, tak to tam dodá. Bylo by 

nutné někoho najít, aby nějaké texty vymýšlel a byly zveřejněny na stránkách.  

 

Bod 13 – Diskuse 

Host zasedání V. B. :  

Nelíbí se jí osvětlení vánočního stromu v obci. Osvětlení je nedostatečné a nepravidelné. Proč 

se nedomluví děti nebo babinec, aby se vyzdobil strom lépe?  

Odpověď starosta :  

Výzdoba stromu je nákladná. Navíc ohlídat pracovníky, aby strom důkladně vyzdobil, není 

jednoduché. 

Zastupitel Milan Hošek :  

Nyní je to těžký. Nemůžeme porovnávat dobu, jak to bylo v minulosti. Administrativní zátěž 

se zvyšuje. V minulosti se člověk věnoval 20% úřadu a zbytek času tomu ostatnímu. Nyní se 

věnuje převážně administrativě a na ostatní není čas. 

Zastupitel David Chaloupka :  

Kostel je nově opravený a měl by se osvítit. 

Host zasedání I.V. :  

Každé osvětlení navíc v obci je světelný smog. Maximálně osvětlit průčelí. 

 

Odpověď starosta :  

Navrhnul zastupiteli Davidovi Chaloupkovi, jestli má doma nějaký halogen, tak jej tam může 

zkusit umístit. Zásuvka je na vedlejším sloupu přístupná. 

Host zasedání M. Š. :  
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Navrhla, jestli by naproti kostelu nemohl být umístěn stromek s osvětlením. ¨ 

Host zasedání J. S.:  

Měl připomínku, jestli by na sběrném dvoře nemohly být umístěny dva kontejnery na plasty.  

Host zasedání V.B. :  

Sběrný dvůr taky využívá spoustu lidí mimo otvírací dobu. Poté je v kontejneru spoustu věcí, 

které tam nemají být.  

Host zasedání J. S. :  

Také by se mělo udělat něco s boudou na začátku dvora. Světlo tam je na čidlo, tak by se 

mělo taky vyřešit. Navíc je tam ještě nepořádek ze stavby.  

Odpověď starosta :  

Osvětlení na verandě se bude v příštím roce řešit. Také se zbourá plechová bouda na začátku 

dvora a nechají se vyrobit nová širší vrata.  

Odpověď zastupitel Tomáš Hošek :  

Nepořádek tam dle jeho názoru není. Je tam zbytek stavebního materiálu naskládaný na 

hromadách, který se dá ještě dále využít. Nebylo to tam ponecháno za účelem nepořádku, ale 

za účelem ušetřit obci finance za odvoz a likvidaci tohoto materiálu. Pokud to nikdo 

nevyužije, tak se může přistavit kontejner a vybouraný materiál se může odvést na skládku.  

Místostarostka Jana Vašulínová :  

Poděkovala za spolupráci na organizaci adventního koncertu. Myslí si, že šlo opět o 

vydařenou akci. 

Host zasedání A.H.:  

Kdyby se našel někdo, kdo by se o stránky obce chtěl starat, musel by být ze zastupitelstva a 

nebo  i někdo jiný.  

Odpověď starosta :  

Může to být kdokoliv. Bylo by to i za úplatu.  

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 22:09 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č.8 

3) Rozpočet obce na rok 2018   

4) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
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6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Oznámení o konání veřejného zasedání 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  7.1.2018 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé:       Milan HOŠEK                      ……………………………………… 

 

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

 

 

Starosta:  Miloš DOSTALÝ   ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

Výpis usnesení veřejného zasedání č.21/2017 zastupitelstva obce Hlína 
konaného dne 11. 12. 2017 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Milana Hoška a pí. Marii Čechovou 
Výsledek hlasování:        Pro  …6…          Proti …0…         Zdrželi se …0… 

2. Rozpočet obce na rok 2018 ve znění přílohy zápisu 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 ve znění přílohy zápisu 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

4. Dodatek č.2 smlouvy č 031169/15/OÚPSŘ o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení 
územního plánu, kterým se mění termín realizace projektu 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

5. Zprávu výběrové komise na realizaci výstavby víceúčelového hřiště 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

6. Smlouvu se společností JM Demicarr s.r.o. IČ 63489163, která řeší výstavbu víceúčelového 
hřiště 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

        7.    Dodatek k vyhlášce č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému  

               shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
               odpadů, kterým se stanoví sazba poplatku za rok 2018. 
               Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 

7. Text výzvy k podání nabídek k realizaci díla „Prodloužení dešťové kanalizace a vodovodu 
v Křenové“ 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330041675/001 se společností EO.N  
               Distribuce a.s. za účelem vybudování domovní přípojky nízkého napětí pro rodinný  
               dům p. Mrkvici  na pozemku p.č. 5/1 a 157/4 ve vlastnictví obce za jednorázovou  
               úplatu ve výši 1000,-Kč 
               Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
       10.  Darovací smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Hlína a SVaK Ivančice,  
               kterou se převádí přívodní řád k vodojemu a technické zhodnocení vodojemu do  
               majetku SVaK Ivančice, na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí ze dne  
               18.12.2003. 
                Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1.  Zprávu o činnosti kontrolního výboru 

2.  Zprávu o činnosti finančního výboru 

3.  Rozpočtové opatření č. 8 ve znění přílohy zápisu 

                                                                                                       Miloš Dostalý – starosta obce Hlína 
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