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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 22/2018 

konaného dne 9. 3. 2018, 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  28.2.2018 do 10.3.2018. 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 Davida Chaloupku 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 Davida Chaloupku a Marii Čechovou a 

zapisovatelem Tomáše Hoška. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti          0       Zdrželi se         0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.22/2018 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 směrnice k rozpočtovému hospodaření 

3. Projednání dodatku stanov DSO Mikroregion Ivančicka 

4. Projednání záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů 

5. Projednání darovací smlouvy 

6. Projednání počtu zastupitelstva pro následující volební období 

7. Projednání rozpočtových opatření 
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8. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- Sportovní hřiště 

- Kompostéry 

- Kanalizace 

9. Diskuse 

10. Usnesení a závěr 

 

Bod 2 – Projednání směrnice k rozpočtovému hospodaření 

 

 Místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem Směrnice k rozpočtovému hospodaření. 

Směrnice udává pravidla, kterými se řídí hospodaření obce. Zejména se jedná o pravidla 

určené pro sestavování rozpočtu obce a jeho dodržování. Při sestavování se vychází z 

hospodaření v minulých letech a z plánovaných akcí na další rok. Zodpovědný za sestavování 

rozpočtu obce je starosta. Dále stanovuje termíny pro vytvoření návrhu rozpočtu, jeho 

vyvěšení, připomínkování a schvalování v zastupitelstvu. Není - li rozpočet schválen do 

31.12., tak se obec řídí rozpočtovým provizoriem, kde je nutné zajistit plynulý chod obce a 

nesmí být zahajovány nové investiční akce. Pravidla pro dodržování rozpočtového provizoria 

jsou také obsahem směrnice. Zastupitelstvo také vytváří rozpočtový výhled, který se 

stanovuje na dva roky. Po skončení roku se zpracuje Závěrečný účet, který je před jeho 

schvalováním vyvěšen minimálně 14 dní. Součástí Závěrečného účtu je i Zpráva o 

přezkoumání hospodaření obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje směrnici č. 1/2018 o rozpočtovém hospodaření obce. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Bod 3 – Projednání dodatku stanov DSO Mikroregion Ivančicka 

 

 Proběhl zájem o přistoupení do DSO Mikroregion Ivančicka obcí Kupařovice a Senorady. 

Dále proběhl zájem od některých členských obcí ohledně služeb souvisejících s novým 

obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Mikroregion se rozhodl zřídit místo 

specialisty pověřence, který tuto službu jednotlivým obcím poskytne. Úkolem zřízence bude 

vypracovat analýzu týkající se zpracování osobních údajů a následně bude monitorovat soulad 

zpracování osobních údajů s právem a schválenými koncepcemi, plnit funkci školitele, 

poskytovat poradenství, vyhotovovat posudky při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

apod. Analýza bude spočívat v definici současného stavu, návrhu organizačních a technických 

změn potřebných pro dosažení cílového stavu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje dodatek č. 4 stanov Mikroregionu Ivančicka, který se týká 

přistoupení obcí Kupařovice a Senorady k DSO a rozšíření činnosti DSO spočívající v 

zajištění úkonů v souvislosti ochrany osobních údajů. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Bod 4 – Projednání záležitostí souvisejících s ochranou osobních úřadů 
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  Cena analýzy u specializované firmy by byla cca 50-60 tisíc a následné služby 5-6 tisíc 

měsíčně. U Mikroregionu bude analýza v ceně měsíčních nákladů a měsíční poplatek by měl 

činit cca 2.000 Kč. Nejspíš bude nutná koupě uzamykatelných skříní a počítače budou muset 

být zaheslovány. 

Zastupitel Tomáš Hošek :  

Pokud je v ceně i ta analýza, tak je to hodně dobrá cena pro obec. Cenu částečně i sníží 

dotace, kterou na toto Mikroregion žádá. 

Zastupitel Milan Hošek :  

Uvidíme, jaké budou skutečné náklady, od smlouvy se dá vždycky ustoupit. 

Místostarostka Jana Vašulínová :  

Po schválení tohoto zákona se vyrojila spousta firem, které s obcemi chtěly rychle podepsat 

smlouvu, i když by to pro obec bylo nevýhodné. Proto se toho zhostil Mikroregion, aby se 

tato cena pohybovala co nejníže a mohla být také navázána spolupráce obcí Mikroregionu.  

Místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Tuto analýzu musí mít zpracovanou všechny právnické i fyzické osoby, které pracují s 

osobními údaji ve své činnosti. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje zájem využívat služeb společného specialisty/pověřence 

pro ochranu osobních údajů v rámci Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko.. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti            0     Zdrželi se          0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Bod 5 – Projednání darovací smlouvy 

 

 Kompostéry již jsou na obci. Je nutné schválit darovací smlouvu. Po dobu trvání akce bude 

vlastníkem Mikroregion. Zájemce bude mít kompostér v zápůjčce po dobu pěti let. Poté 

přejde do jeho vlastnictví. Zájemce ještě poskytne dar 500 Kč na neinvestiční náklady údržby 

a ochrany zeleně. Zájemců z obce Hlína je 27. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje text darovací smlouvy na údržbu a obnovu veřejné zeleně. 

Výsledek hlasování: Pro      7  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Bod 6 – Projednání počtu členů zastupitelstva v příštím volebním období  

 

Nejméně 80 dní před volbami je nutné určit počet členů zastupitelstva na další volební 

období.  

Starosta  :  

Dle jeho názoru nebylo nejšťastnější řešení snížení počtu členů na 7. Tři zastupitelé pracují ve 

směnách, měli jsme dlouhodobou nemoc. Problém sehnat za ty čtyři roky alespoň čtyři členy 

bylo někdy těžké. Pokud by v budoucnu měl být opět neuvolněný starosta, tak by mělo mít 

zastupitelstvo více členů. Otázkou ale bude, jestli se 9 zájemců do zastupitelstva našlo. 

Zastupitel Milan Hošek :  

V minulém volebním období byl v menšině, kdy se zasazoval o 9 členů zastupitelstva a stále 

vidí v devíti členech zastupitelstva více plusů než mínusů. Zájem o dění v obci je čím dál 

menší a čím víc nás v zastupitelstvu bude, tím více občanů bude součástí toho dění. I kdyby 
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bylo přihlášeno devět lidí a volilo se devět lidí, tak bere jako velkou odvahu už jen to se 

přihlásit, ten boj ve volbách je potom vedlejší. 

Zastupitel Tomáš Hošek :  

Také by byl pro devět lidí. Dále by byl rád, kdyby se přihlásil někdo z dědiny a nebyli v 

zastupitelstvu jen lidi z hlavní ulice. Často se poté slýchává, že si vše děláme pro sebe a v 

dědině se nic neděje, i když dle jeho názoru tomu tak není. Je pravda, že se do dědiny tak 

často nedostaneme, proto by bylo dobré mít někoho v zastupitelstvu i z této části obce. Také 

doufá, že pokud bude voleno devět lidí, tak ty, kteří mohli být odrazeni v minulých volbách 

tím, že se do zastupitelstva nedostali, tak tu odvahu opět dostanou a přihlásí se. 

Místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Počet devět lidí v zastupitelstvu je dobrý, ale musí to být lidi, kteří mají zájem pro tu obec 

něco udělat. Šance, že v devíti lidech bude více lidí fungovat než v sedmi je daleko větší, 

proto je pro devět členů. Minule byl pro snížení počtu, zjistili jsme, že to není úplně ideální. 

Budeme doufat, že se najde dostatek lidí s ochotou pro tu obec pracovat. 

Starosta  :  

Devět lidí je krásných, ale riskujeme to, že se nepřihlásí dostatek zájemců a volby nebudou. 

Bude pověřenec z Krajského úřadu, který se bude starat do dalších voleb o chod v obci. 

Nebylo by asi správné chodit po dědině a ptát se lidí, jestli by šel anebo nešel. Iniciativa musí 

vyplynout ze samotných občanů. Musíme zvážit všechny pro a proti. 

Místostarostka Jana Vašulínová :  

Má obavy z toho, že jaká je situace v republice, že se musí přiznávat majetek a všechno, tak je 

toho názoru, že toto spoustu lidí odradí a devět zájemců se nepřihlásí. Zkomplikujeme si poté 

život. 

Starosta  :  

Stále více to směřuje k tomu, že obec bude muset mít uvolněného starostu. Povinností stále 

přibývá a dělají se někdy jen ty nejnutnější věci. Při práci se zkrátka vše stíhat nedá. Toto 

bude další otázka pro budoucí zastupitelstvo. Spoustu zájemců ale může post starosty odradit 

z důvodu zákona o přiznávání majetku. Negaci na tento zákon slýchává celkem často i od 

dalších starostů. 

Zastupitel David Chaloupka :  

Je pro to, aby se zastupitelstvo rozšířilo. Ale zase si nemyslí, že pokud bude devět lidí, tak to 

bude zárukou toho, že bude jednodušší se sejít. Myslí si, že se lidi najdou. 

Zastupitelka Marie Čechová :  

Je pro sedm členů zastupitelstva. Myslí si, že se devět kandidátů neseženeme. 

Místostarostka Jana Vašulínová :  

Pokud by byly volby v říjnu, tak se nemusí rozhodnout již nyní. Nejpozději se to musí 

schválit na začátku července 2018, do té doby budeme mít ještě další zasedání. 

Host zasedání J.S. :  

Pokud se nemůžete rozhodnout, tak to odložte. Jeho názor byl vždy pro devět členů. 

Host zasedání J. K. :  

Je to určitě ožehavé téma, ale myslí si, že za tím stolem je zastupitelů akorát. Zase na druhou 

stranu věří v to, že se ti lidi najdou. Limitující může být to přiznávání majetku. 

Starosta  :  

Nyní je v běhu úprava zákona, aby se nepřiznávaly majetky v obcích do 500 obyvatel a také, 

aby to alespoň nebylo veřejně přístupné. Protože je ještě čas na to rozhodnout se, tak 

navrhnul, aby se toto téma přerušilo, zkusili jsme se zeptat ještě po obci lidí, jestli by někdo 

neměl zájem a hlasování odložíme na další zastupitelstvo. 
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Poté proběhla ještě krátká diskuse na toto téma a zastupitelé souhlasili s tím, že toto hlasování 

odložíme na příští veřejné zasedání zastupitelstva. 

 

Bod č. 6 se odkládá na projednání v příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce Hlína. 

 

Bod 7 – Projednání rozpočtových opatření 

 

Rozpočtové opatření č. 9/2017 se týká přesunů mezi paragrafy na konci roku. Rozpočtové 

opatření  

č 1/2018 se týká přijetí dotací a výdajů na volby prezidenta  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2017 a 1/2018 ve znění 

přílohy zápisu. 

 

Bod 8 – Různé informace z obecního úřadu 

 

Sportovní hřiště 

 Smlouva s realizační firmou je podepsána. Termín realizace je v období od 1.4.2018 do 

30.6.2018. Nyní se ještě čeká na vyjádření stavebního úřadu v Ivančicích. K realizaci musí 

být územní rozhodnutí a další vyjadřovačky ohledně sítí apod. Vše se nám zatím zaseklo na 

úřadu územního plánování, kde je Ing. Skálová dlouhodobě nemocná. Na tomto nám vázne i 

schvalování územního plánu s tím související i odkanalizování obce. Byla podána žádost o 

dotaci na společnost ČEZ, kde jsme žádali o cca 320.000 Kč a byla nám přislíbena dotace 

150.000 Kč. V příštím roce se pokusíme získat od společnosti ČEZ dotaci na herní prvky. 

Připravuje se žádost i na dotaci od hejtmana JM kraje.  

 

Kanalizace 

 Vrací se nám smlouvy na přípojky. Je požádáno o územní rozhodnutí na přípojky. Je 

předběžně dojednána dotace na Ministerstvu zemědělství. Je domluveno dofinancování akce, 

kde Svazek má schválený úvěr od České spořitelny na částku 310 milionů korun s úrokovou 

sazbou 0,72 %. Tyto finance budou poskytovány na financování těchto akcí v jednotlivých 

obcích Svazku. Tyto finance bude možné čerpat i na opravy komunikací v obci po budování 

kanalizace. Vše je nachystáno a předjednáno a my stojíme na schválení územního plánu. 

 

Svoz odpadu a popelnic 

 Na příští zimní období je předjednáno, že vyvážení popelnic bude probíhat v odpoledních 

hodinách a SÚS bude schopná obec dopoledne upravit tak, aby byla pro popeláře sjízdná. Z 

rána je problém komunikaci po obci upravit, ale po 10 hodině už by to problém být neměl. 

 

Radar 

 Místostarosta Ing. Pacholík oznámil, že se pořídí další radar, který se umístí ze směru od 

Neslovic kousek od rozhledny. Bylo osloveno pět firem, vrátily se čtyři nabídky, z nichž 

nejlevnější byla na 48.300 Kč. Radar by měl ukazovat aktuální rychlost, do 50 km/h bude 

svítit zeleně, poté červeně a bude blikat nápis zpomal. V ceně je i zabudovaná statistika, která 

zaznamenává průjezdnost vozidel v jednotlivé časy a průměrnou rychlost vozidel v daném 

úseku. Toto nám může vypomoct při jednání s úřady, které by nám mohly pomoct se stavem 

komunikace apod. 

 

Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace v Křenové 
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 Jsou nachystány podklady pro vypsání výběrového řízení. Bude osloveno pět firem, které 

nám doporučil Svazek, který se touto činností běžně zabývá. 

 

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 :  

U Nesvačilů bliká světlo a u Ondrášků světlo nesvítí. 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Je provedený pasport osvětlení, kde jsou jednotlivá světla očíslována. Stačí poslat e-mail a 

nebo se stavit na úřad a oznámit to. 

 

Zastupitel David Chaloupka :  

Připadne mu divný, že obec bude hradit kanalizaci, která bude v majetku a ve správě Svazku. 

Nebylo by možné, že by kanalizaci hradil Svazek? My si budeme půjčovat peníze od Svazku 

a budeme jim je vracet. 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Jsme členem Svazku a toto je běžná situace ve Svazku, kde si jednotlivé akce hradí obec a 

poté vkládá svůj majetek do Svazku. Kdyby jsme se rozhodli, že ve Svazku nebudeme a 

kanalizaci bychom provozovali samy, tak musíme uhradit veškeré náklady, které s 

plánováním, projekcí a dalšími záležitostmi Svazek měl. Toto může stát dalších 5-6 milionů. 

Navíc s naším majetkem nemůžeme nikdy dosáhnout tak výhodného úvěru, jaký nám Svazek 

nabízí. 

Zastupitel David Chaloupka :  

Myslí si, že je tam ještě prostor pro vyjednávání o spoluúčasti Svazku. 

Odpověď starosta  :  

Projekt stál 980 tisíc korun, poté budou zajišťovat výběrové řízení, to by nás taky něco stálo a 

také stavební dozor, kde se cena pohybuje okolo 500 tisíc korun. Celkem by se měl Svazek 

tedy podílet zhruba 2 miliony korun. Můžeme se ale zkusit zeptat na nějakou možnost další 

spoluúčasti. 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík : Zkušenosti s takovými výběrovými řízeními 

má málokdo. Navíc se bude čerpat dotace. Nedoložením některých dokumentů se může přijít 

o veškeré dotace a toto riziko na sebe bere Svazek.  

Zastupitel David Chaloupka :  

Tím, že máme nový vodovod a budeme mít i novou kanalizaci, nebude možné, že by náš 

podíl ve Svazku byl nějak posílený? 

Místostarostka Jana Vašulínová :  

Tuto spolupráci jsme si již se Svazkem odsouhlasili, tak ji asi těžko bude možné měnit, Navíc 

je to všechno dáno ve stanovách Svazku. 

Odpověď starosta :  

Oproti Rosické straně Svazku budeme mít výhodu možnosti čerpání výhodného úvěru, 

zajištění dotace ve výši 80% z Ministerstva zemědělství, kde Rosická strana domluvila dotaci 

z Ministerstva životního prostředí ve výši pouze 65% a také bude vyšší pokrytí dotace v 
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přepočtu na jednoho obyvatele, kde Ministerstvo zemědělství pokryje dotaci ve výši až 105 

tisíc na obyvatele, ale Ministerstvo životního prostředí kryje pouze 77.000 Kč na obyvatele. 

Řešili jsme, jestli připojit Paloučky, které nám náklad na obyvatele zvedly náklad ze 75.000 

Kč na pomalu 90 tisíc na obyvatele. Díky Svazku je u nás vodovod a dále pro nás Svazek 

udělal ještě spoustu dalších věcí, tkeré možná ani nevnímáme a nebo nevidíme.  

Host zasedání J. S.:  

Při budování vodovodu to byla velká pomoc ze strany Svazku. 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20:25 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření 

3) Oznámení o konání zastupitelstva 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  19.3.2018 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé:               David CHALOUPKA           ……………………………………… 

 

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

 

 

Starosta:   Miloš DOSTALÝ   ……………………………………… 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.22/2018 zastupitelstva obce Hlína 
konaného dne 9. 3. 2018 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Davida Chaloupku a pí. Marii Čechovou 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

2. Směrnici č.16/2018 k rozpočtovému hospodaření obce 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

3. Dodatek č.4 stanov Mikroregionu Ivančicka, který se týká přistoupení obcí Kupařovice a 
Senorady k DSO a rozšíření činnosti DSO spočívající v zajištění úkonů v souvislosti s ochranou 
osobních údajů 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

4. Zájem využívat služeb společného specialisty/pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci 
Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko.Výsledek hlasování:        Pro  …7…           
Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 

5. Text darovací smlouvy na údržbu a obnovu veřejné zeleně 
Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1.  Rozpočtové opatření č. 9/2017 a 1/2018 ve znění přílohy zápisu 

 

 

 

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

                                                       Miloš Dostalý – starosta obce Hlína 
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