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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 23/2018 

konaného dne 14.5.2018, od 19:30 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:30 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  4.5.2018 do 15.5.2018. 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).  Omluven je místostarosta 
 Ing. Miroslav Pacholík. 
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 starosta 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      6  Proti          0       Zdrželi se         0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

Schválení programu: 
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.23/2018 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        6  Proti         0        Zdrželi se          0 
 
 
Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění:  

1. Zahájení 
2. Projednání účetní závěrky 
3. Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2017 
4. Projednání návrhu územního plánu Hlína 
5. Projednání výsledku výběrového řízení Vodovod a dešťová kanalizace Křenová. 
6. Projednání dodatku č. 4 ke Smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice 
7. Projednání Plánu rozvoje sportu obce. 
8. Projednání počtu členů zastupitelstva pro následující volební období 
9. Projednání rozpočtových opatření 
10. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- Pronájem tiskárny 
- Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojka 
- Stavba víceúčelového sportovního hřiště 
- Podpora provozu venkovských prodejen 

11. Diskuse 
12. Usnesení a závěr 
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Bod 2 – Projednání účetní uzávěrky 
Účetní obce, paní Gabriela Nosková, seznámila přítomné s přehledem hospodaření obce Hlína za rok 
2017. Tento přehled je k nahlédnutí na obecním úřadě.. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit 
se přítomným občanům. Žádné příspěvky a dotazy nebyly podány, proto se přistoupilo k hlasování. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje účetní závěrku za rok 2017. 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s textovou částí Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2017. 
Součástí závěrečného účtu hospodaření je také zápis inventarizační komise, která neshledala žádné 
pochybení. Poslední část je zpráva od auditorů. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Výsledek přezkoumání byl bez výhrad. Účet byl již řádně vyvěšen na úředních deskách a pokud bude 
schválen, tak bude vyvěšen ještě do konce roku na elektronické úřední desce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Bod 4 – Projednání návrhu územního plánu Hlína 

Starosta obce konstatoval, že územní plán se řeší již od roku 2014. Územní plán má nyní nějakou 
koncepci, dle jeho názoru dobrou a přijatelnou, ale že by byli spokojení všichni se říci nedá. Je to 
výsledek tříletého řešení námitek občanů obce, které celou záležitost vlastně nikam neposunuly. 
Pokud bychom měli přistoupit k projednávání dalších námitek, tak bychom s územním plánem bojovali 
snad do nekonečna. Z tohoto důvodu se pořizovatel, ORR MěÚ Ivančice a určený zastupitel obce 
Hlína rozhodli předložit zastupitelstvu návrh vypořádání námitek a návrh územního plánu k projednání. 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné se všemi námitkami, které byly v průběhu 
projednávání podány a odůvodnil jejich řešení v navržené v dokumentaci. Vyzval přítomné k diskusi 
na dané téma. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje vyhodnocení námitek (§172 odst. 5 SŘ) uplatněných k návrhu 
územního plánu Hlína podle §52 odst.3 zákona č. 183/2005 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. 
Výsledek hlasování: Pro      5  Proti            0                  Zdrželi se          1  

               Marie Čechová 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

Další možností, jak se proti územnímu plánu ohradit, bude možnost se obrátit na soud. Pokud by obec 
územní plán měla, tak se mohla již realizovat kanalizace, budovat chodníky, opravovat silnice. Vše 
vázne nyní vyloženě na schválení územního plánu. Zastupitelé jsou nyní v pozici, že pokud chtějí hájit 
zájmy obce, tak musí přistoupit ke schválení územního plánu v současné variantě. Poté starosta obce 
přečetl všechny námitky a připomínky a jejich vyřešení a odůvodnění. Po přečtení dal možnost k 
vyjádření zastupitelům a přítomným občanům. 
Zastupitelka Marie Čechová :  
Dotázala se, kdy byla podána námitka paní V. 
Odpověď starosta  :  
Paní V.  podala námitku 19.7.2017. 
Zastupitel Milan Hošek :  
Sám s územním plánem celou dobu bojoval. Musí říct, že se mu bude pro tento návrh zvedat tak 
těžko ruka, jako ještě nikdy. Bohužel z toho není žádné poučení, zákon je prostě takový. V prvním 
jednání, kdy se k tomu měli občané nejvíce vyjádřit, aby byl ten územní plán z 80-90% pro ty lidi, tak 
takový zákon není. Další věcí je to, že jsme bohužel nekápli na dobrý lidi. Paní Ing. Arch. Jenčkovou 
jsme si vybrali výběrovým řízením podle kritérií výběrového řízení, tedy nabídku s nejnižší cenou. Paní 
Ing. Skálovou jsme si bohužel vybírat nemohli, ta nám byla přidělena. Když jsme ale zvážili všechny 
plusy a mínusy, ikdyž těch plusů moc není, tak jsme se rozhodli, že tento územní plán schválíme. 
Velkým plusem je akorát čistička a kanalizace. Myslí si, že pokud je někdo majitelem pozemku, tak on 
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s tím musí souhlasit. Samo sebou ty tlaky na toho člověka budou větší. Týká se to hlavně námitky 
paní V.  na cestu k novým stavebním pozemkům. 
Host zasedání M. Š. :  
Vemte si ale, když ty pozemky tam vzadu budou jako SO, někteří lidé na to čekají, aby je prodali jako 
stavební.  Pokud je jako stavební prodají a ti, kteří si je koupí, tak zjistí, že na něj nemají přístupovou 
cestu, tak mi řekněte, jak to tedy bude? 
Odpověď starosta  :  
Svým způsobem kdo koupí ty pozemky jako stavební, tak vyhodí peníze.  
Odpověď místostarostka Jana Vašulínová  :  
Než koupím pozemek, tak si musím pozjišťovat všechny okolnosti. Není možné z toho vinit obecní 
úřad. To je věc občanů a ne obecního úřadu, kdo komu jaký stavební pozemek prodá a jestli se tam 
bude dát stavět. 
Host zasedání M. Š. :  
To sice ano, ale v územním plánu bude vyznačena cesta k tomuto pozemku. Stejně tak jste říkali, že 
jste domluvení s panem P., že umožní přes jeho pozemek přístupovou cestu a nyní si svůj pozemek 
ohraničil orbou. 
Odpověď starosta  :  
My jsme neříkali, že jsme s ním domluveni, my jsme říkali, že pokud by tam cesta měla vzniknout, tak 
pan Prát je ochoten pustit kousek jeho pozemku. 
Zastupitel Milan Hošek :  
Je škoda, že tak málo pozemků pro stavbu tady je a ty pozemky, které tam jsou vyznačeny, tak jsou z 
mého pohledu neuskutečnitelné a o to se ten počet stavebních pozemků sníží. Rozumný člověk si tam 
ten pozemek nekoupí. 
Host zasedání D. V. :  
Chtěla se vyjádřit k paní Ing. Arch. Jenčkové. Myslí si, že má dlouhé čekací lhůty. Několikrát měla 
přijet, slíbila to a nakonec nepřijela. Ona dle jejího názoru nese velký díl toho, že se ten územní plán 
tak dlouho táhnul. 
Odpověď starosta  :  
Určitě byly zbytečné průtahy jak ze strany stavebního úřadu, tak ze strany paní architektky. Bohužel 
jsme toto nemohli ovlivnit.  
Zastupitel Tomáš Hošek :  
Souhlasí s paní V., že nás jak Ing. Skálová, tak paní architektka dostala do kouta a nyní to tady 
musíme schvalovat horkou jehlou. Kdyby byl postup rychlejší, tak by mohl být ještě prostor na nějaký 
další jednání. Trochu mne zklamalo, že až v poslední fázi jsem se dozvěděl, že bude ochranné pásmo 
kolem budoucí čistírny, protože v jejím okolí by byly krásný pozemky a čistírna to tam omezí. Nyní 
ještě není vymezené ochranné pásmo, tak doufá, že jakmile bude toto ochranné pásmo vymezené, 
tak se opět provede revize územního plánu a případné stavební pozemky se tam ještě přidají.   
Odpověď starosta  :  
Územní plán je vydáván na dobu deseti let. Pokud by podal nějaký občan anebo obec žádost na revizi 
územního plánu dříve, tak by to bylo možné ale bylo by to za poplatek. 
Zastupitel Tomáš Hošek :  
Je mu jasné, že to zadarmo nebude. Ale pokud by to ochranné pásmo bylo menší, než kam sahá 
současná plocha SO, tak by byl pro, aby se otevřela otázka územního plánu a tyto pozemky se jako 
stavební zařadily. Do té doby třeba i vyhnije ta otázka těch stavebních pozemků za Vávrovými a 
nakonec řekneme, že ty pozemky nemá smysl tam vést jako stavební, tak je zrušíme. Taky se mu 
bude zvedat ruka těžko, ale jsme zatlačeni do kouta. Pokud vyhovíme námitce paní V., tak se zase 
ozvou ti, kteří chtěli zařadit své pozemky do plochy SO. Dále chtěl dát prostor přítomnému panu M. V., 
aby se k tomu vyjádřil, protože se od něj dozvěděl, že to omezení v nakládání s jeho pozemkem tam 
bude větší, než uvádíme. Zařazení jeho pozemku je uváděno jako veřejné prostranství a na něm není 
možnost oplocení nebo výstavby garáže. Je omezený alespoň v tomto. Cestu tam sice nemusí povolit, 
ale nemůže si to oficiálně oplotit.  
Host zasedání M. V. :  
Tím že je to veřejné prostranství, tak nakládání s tímto pozemkem je omezené, mám to zjištěné na 
stavebním úřadě.  
Host zasedání J. S.:  
Je vidět to, že schválíme něco, s čím lidi nesouhlasí, jen kvůli tomu, aby byl schválený územní plán.  
Host zasedání V. B. :  
To sice jo, ale co ta kanalizace. Pokud se to neschválí, tak nebude kanalizace? 
Host zasedání J.S. :  
Pokud to vázne jen na pozemku paní V., tak by ty stavební pozemky za nimi zrušil. 
Zastupitel Milan Hošek :  
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Pokud bychom to udělali, tak by to byla otázka zase dalších měsíců jednání.  
Host zasedání M. Š. :  

Měl by se brát ohled na názory lidí. Než se začal schvalovat územní plán, tak se měla udělat veřejná 
schůze a na ní se mělo zeptat na názory lidí a podle toho se teprve mohl navrhovat územní plán. 
Odpověď místostarostka Jana Vašulínová  :  
Těžko se dělají nějaký návrhy, dokud to není namalovaný. Původně se udělal nějaký první návrh a 
potom se dávaly námitky. Kdyby jsme se měli sejít nad prázdným papírem, tak by bylo těžké se nějak 
domlouvat.  
Host zasedání M. Š. :  
Existoval ale nějaký původní územní plán, tak by se vzal původní územní plán a ty připomínky by se 
do toho zahrnuly. Ne, že se tady řeší něco čtyři roky, stojí to peníze a čas a stejně to nikam nevede. 
Je to špatně dělaný. 
Odpověď starosta :  
Co je špatně? Řešíme 100% území a problém je na kousku ( ani ne desetina procenta katastrálního 
území obce ).  Záleží sice na všech, ale nyní se musíme někam posunout. Nelze vyhovět všem. 
Pokud bychom ty navrhované pozemky zrušili, tak by nám v tom územním plánu moc pozemků na 
výstavbu nezbylo.  
Host zasedání M. Š. :  

Připadne jí, jako by to zastupitelé od paní V. vyvlastnili. Vyvlastnění je ale pouze jenom ve veřejném 
zájmu. Veřejný zájem ale nejsou majitelé pozemků za jejich domem. Dále zmínila, kolik nervů a času jí 
to stálo, aby si obhájila svůj majetek.  
Odpověď starosta :  
Ale on ty pozemky nikdo nebere.  
Host zasedání M. Š. :  
Sice to nikdo nebere, ale chce to užívat. 
Odpověď starosta :  
Bez souhlasu vlastníka nemůže nikdo nic užívat.  
Místostarostka Jana Vašulínová  :  
Ke schválení tohoto územního plánu, ikdyž je takový, tak nás vede hlavně vybudování kanalizace pro 
tu obec, protože nám na tom územním plánu všechno zůstává viset. Bez toho se nemůžeme posunout 
dál. 
Starosta :  
Již na minulém veřejném zasedání řekl, že v okolních obcích se buduje, čerpají dotace a u nás vše 
stojí. Přitom jsme byli v tom roce 2014 na prvním místě, kde nějaká akce měla dělat. Nyní máme 
projektovou dokumentaci, přípojky nakreslený, žádost na dotaci ve výši až 85% na Ministerstvu 
zemědělství, předschválený výhodný úvěr od Svazku. Kraj čeká, až se vybuduje kanalizace, aby mohl 
zrekonstruovat komunikaci přes obec a my stále řešíme územní plán.   
Místostarostka Jana Vašulínová  :  
Je to také o penězích, nyní můžeme získat dotaci až 85%, později to může být jen 50 nebo 60%. Spíš 
uvažujme ještě takto.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje a vydává Územní plán Hlína. 

Nabytím právní moci nového územního plánu ukončuje platnost současného územního plánu z roku 

1998   

Výsledek hlasování: Pro      5  Proti            0                  Zdrželi se          1  

               Marie Čechová 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Bod 5 – Projednání výsledku výběrového řízení Vodovod a dešťová kanalizace 

Křenová 
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Při zpracování výběrového řízení opět dobře zapracovala spolupráce s Centrem společných služeb, 

které připravilo veškeré podklady pro výběrové řízení. Poté předal slovo členovi výběrové komise, 

zastupiteli Tomáši Hoškovi.  

Členy komise byl místostarosta Ing. Miroslav Pacholík, místostarostka Jana Vašulínová a Tomáš 

Hošek. Otevírání obálek proběhlo 9.4.2018. V termínu byly obdrženy dvě nabídky, a to od společnosti 

COLAS CZ a.s. a VHS Břeclav s.r.o.. Obě nabídky splnily všechna kritéria uvedené ve výběrovém 

řízení, proto se mohlo přistoupit na vyhodnocení nabídek. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 

Společnost COLAS CZ a.s. podala nabídku ve výši 1.125.379 Kč bez DPH a společnost VHS Břeclav 

s.r.o ve výši 993.061 Kč bez DPH.  Na základě těchto skutečností podává výběrová komise návrh 

zastupitelstvu, aby byla přidělena zakázka společnosti VHS Břeclav s.r.o., za nabídkovou cenu 

993.061 Kč bez DPH. 

Host zasedání L. N. :  
O kterou část se přesně jedná v Křenové. 
Odpověď zastupitel Tomáš Hošek :  
Jedná se o prodloužení dešťové kanalizace v ulici Křenová. 
Odpověď starosta :  
V ulici Křenová níže na cestě dochází k erozi a voda částečně nyní vytéká na cestu, kterou splavuje. 
Původně jsme to chtěli spojit s budováním splaškové kanalizace. Nyní nám ale končí stavební 
povolení a navíc je přetlak na trhu a my jsme rádi, že se vůbec někdo do tohoto výběrového řízení 
přihlásil.  
Host zasedání L. N. :  
To se ale týká Křenové, ale v ostatních částech obce je taky dešťová kanalizace.  
Odpověď starosta :  
To ano, ale v části Křenové bylo původní potrubí dešťové kanalizace, které je nyní již nevyhovující. 
Položí se tedy nové potrubí a navíc na konci pod cestu se udělá terénní sběrač, který vyústí do vsaku. 
Současně se i prodlouží vodovod na konec plánované výstavby.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje zprávu komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na 
akci Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace Křenová  přidělením zakázky společnosti VHS 
Břeclav, s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav. 
 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

V další části starosta obce předložil Smlouvu o dílo se společností VHS Břeclav s.r.o.. Termín 
zhotovení by měl být do 30.11.2018. 
 
Host zasedání M. Š. :  
Jak se tam dostaneme na pole? 
Odpověď starosta :  
Akce se bude budovat po částech. Pokud to bude potřeba, tak se provede nějaký mostek na přejetí 
apod. Takto se to běžně řeší. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o dílo se společností VHS Břeclav, s.r.o., se sídlem 
Fügnerova 1161/1, Břeclav na realizaci akce Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace Křenová v 
ceně za dílo 1.191.673 ,-Kč včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Bod 6 – Projednání dodatku č. 4 ke Smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice. 



 

 

6 

 

Přívodní řád k vodojemu a zhodnocení vodojemu zafinancoval Svazek svými prostředky. My jsme dle 
Smlouvy o smlouvě budoucí z roku 2004 na konci minulého roku přistoupily ke vkladu tohoto majetku 
do hospodaření Svazku. Dodatek pouze upřesňuje hodnotu vkládaného majetku do hospodaření 
Svazku. Ostatní podmínky smlouvy z roku 2004 zůstávají nezměněny.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje dodatek č.4  ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 6.10.2004, 
kterým se upravuje účetní hodnota vloženého majetku do hospodaření SVaK Ivančice.  
 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Bod 7 – Projednání plánu rozvoje sportu obce 

Vypracovat tento plán rozvoje sportu v obci nám ukládá zákon. Bez schválení tohoto plánu rozvoje 
není možné získat žádnou dotaci ze státního rozpočtu. S vypracováním tohoto plánu nám opět 
pomohlo Centrum společných služeb Ivančice. Starosta obce předal slovo místostarostce Janě 
Vašulínové, která přečetla koncepci tohoto plánu rozvoje. Do tohoto plánu je zahrnuto i vybudování 
víceúčelového sportovního hřiště, které se má realizovat do konce června. Plán investic do 
sportovních aktivit je do roku 2024 naplánovaný na 1.000.000 Kč. Je to otevřený dokument, který je 
možné průběžně doplňovat.  
Host zasedání M. Š. :  
Multifunkční hřiště mělo být pomalu postavené.  
Odpověď starosta :  
Firma má termín do konce června. Během 14 dní by měla na tyto práce nastoupit.  
Host zasedání L. N. :  
Na 9. června jsou naplánovány hasičské závody na Hlíně. Pokud by se realizovalo hřiště, tak jak to 
bude? 
Odpověď starosta :  
Velitel hasičů o tomto ví. Pokud se bude realizovat hřiště, tak závody budou přesunuty na jiné místo v 
obci. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje plán rozvoje sportu v obci HLína dle zákona č.115/2001 Sb., o 
podpoře sportu. 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

Bod 8 – Projednání počtu členů zastupitelstva pro následující volební období 
 
Nyní máme poslední možnost určit počet členů zastupitelů na příští volební období. Před čtyřmi roky 
se snížil počet členů zastupitelstva na 7 a nebylo to asi to pravý ořechový. Tři zastupitelé směnují, 
dále jsme měli dlouhodobou nemoc v zastupitelstvu, bylo pár situací, kdy jsme se málem nesešli a 
nebo jsme dlouho hledali společný možný termín schůzí.  Navíc čím více lidí, tím více názorů.  Proto 
se zastupitelé dohodli, že se vrátí počet členů zastupitelů na 9 tak, jak to bývalo.  Zatím nemáme 
informace o tom, že by byl zájem kandidovat. Báli jsme se toho, že pokud se nesežene devět 
kandidátů, tak se volby neuskuteční. Zákon ale hovoří tak, že minimální počet zastupitelů je 5, pokud 
se tedy přihlásí méně lidí, tak volby proběhnout mohou. Pár lidí jsme se ptali a setkali se s odpovědí, 
že kandidovat nebudou. Ze stávajících zastupitelů se také ještě všichni nevyjádřili definitivně, jestli 
budou pokračovat dál. 
Host zasedání M. Š. :  
Tak vyvěste, kdo by měl zájem. Proč se ptáte jednotlivců, kteří se vám třeba hodí? 
Odpověď starosta :  
Určitě, jakmile budou jasné podmínky pro kandidaturu, tak to zveřejníme, aby měl každý možnost se 
přihlásit do kandidátní listiny.  
Host zasedání M. Š. :  
Kratochvilka má 7 zastupitelů a má o 200 obyvatel méně. Neslovice jich mají 15 na 900 obyvatel.  
Odpověď starosta :  
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Je to tím, že tam je uvolněný starosta.  
Host zasedání D. V. :  

Dotázala se starosty, jestli neuvažuje, že by šel dělat uvolněného starostu.  
Odpověď starosta :  
Uvažuje spíše, že kandidovat nebude.  
Host zasedání M. Š. :  
Myslí si, že když někdo nemá na to čas, tak nemá kandidovat. 
Odpověď starosta :  
A to je přesně můj případ.  
Host zasedání M. Š. :  
Devět zastupitelů na tak malou obec je zkrátka zbytečně moc.  
Odpověď zastupitel Milan Hošek :  
V čem je ale problém? Párkrát se stalo, že jsme byli málem neusnášeníschopní. Navíc víc hlav víc ví 
a informovanost po dědině bude lepší.  Obce, které měly jen pět obyvatel, tak nedopadly dobře. 
Stačilo, když se tři domluvili a mohli řídit celou obec.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje na základě zákona o obcích číslo 128/2000 Sb. § 67 a § 68 počet 
členů zastupitelstva pro následující volební období na 9 zastupitelů. 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
 

Bod 9 – Projednání rozpočtových opatření 
 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 se týká přijetí příspěvků na údržbu zeleně v obci od občanů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č  2/2018 ve znění přílohy zápisu. 
 
 

Bod 10 – Různé informace z obecního úřadu 
 
 
Pronájem tiskárny 
 
Nájemní smlouva se společností Omega24 s.r.o. na pronájem tiskárny vypršela. Nájem zahrnoval 
veškerý servis. Spolupráce byla dobrá, proto zastupitelstvo přistoupilo k prodloužení smlouvy. 
Tiskárna se vezme větší, a to i na možnost vytištění formátu A3. Měsíční nájem činí 1.680 Kč. 
Smlouva se uzavírá na dobu trvání 5 let.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje nájemní smlouvu se servisními službami č. 2018/0503 na 
pronájem tiskárny od společnosti Omega24 s.r.o., Nádražní 540, Modřice. 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
 

Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojka 
 
Jedná se o možnost umístit částečně vodoměrnou šachtu 30 - 40 cm do obecního pozemku kvůli 
nedostatečnému místu u domu pana Jaška č.p. 10. Část šachty bude na pozemku stavebníka a část 
na obecním pozemku.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje DODATEK č. 1  Smlouvy o právu provést stavbu č. 1/2017 ze dne 
16.2.2017, kterým se doplňuje článek č. III. 
Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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Podpora provozu venkovských prodejen 
 
Jak je to s menšími prodejnami v malých obcích ví asi každý z médií. Na toto reagovalo i 
zastupitelstvo Jihomoravského kraje a vypsalo možnost pro tyto prodejny podat žádost o dotaci na 
podporu malých venkovských prodejen.  Na základě žádosti manželů Hoškových se zastupitelé 
rozhodli této žádosti vyhovět a podat tuto žádost. Jedná se o finanční podporu na rok 2018. Výše 
dotace je 25-75.000 Kč a podílí se na tom rovným dílem Jihomoravský kraj a obec. V případě 
schválení dotace tedy obec přispěje stejnou výší z rozpočtu obce.  
Zastupitel Milan Hošek :  
Tuto žádost podal na základě vyhlášení tohoto programu Jihomoravským krajem. Protože o dotaci 
může požádat pouze přes obec, tak po dohodě se starostou obce podal tuto žádost zastupitelstvu. 
Ještě dodal, že stálých zákazníků ubývá.  
Host zasedání I. V. :  
Dodal poznámku, že by zastupitel Milan Hošek neměl o této věci hlasovat, protože by to byl střet 
zájmů.  
Zastupitel Milan Hošek :  
Poděkoval za připomínku. Poté nahlásil, že se při tomto hlasování jedná o střet zájmů a o tomto bodě 
nebude hlasovat.  
 
Host zasedání J. Č. :  
To je dotace měsíční anebo na jaké období? 
Odpověď starosta :  
Jedná se o dotaci na rok 2018. Jestli bude vyhlášena další dotace, tak to nikdo neví. Na kraji to bylo 
odhlasováno již nyní těsně, tak další dotace být vyhlášena ani nemusí. V tomto programu je 
2.000.000Kč pro celý Jihomoravský kraj, tak se uvidí, kolik to dostane prodejen. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje požádat o dotaci z dotačního programu JMK na podporu provozu 
venkovských prodejen v malých obcích a v případě obdržení dotace finančně se na této dotaci podílet. 
Výsledek hlasování: Pro      4  Proti         0        Zdrželi se          1   
               Tomáš Hošek  
 
Zastupitel Milan Hošek v tomto bodě nehlasoval, protože nahlásil střet zájmů.  
      
Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 
Bod 13 – Diskuse 
 
Host zasedání D. V. :  
Poděkovala zastupitelstvu za uspořádání Dne matek v místním pohostinství. Můžeme se pochválit, že 
jako jedna z obcí to pořádáme už několik let. Dále dodala, že máme šikovné děti v obci.  
Zastupitel Milan Hošek :  
Dodal, že stejný názor si vyslechl i od paní, která na dni matek hrála a byla jako nezúčastněná. Říkala, 
že ta atmosféra se jí líbí a ráda příště přijde. 
Starosta :  
Ještě dodal takovou připomínku, že celý den matek si museli ženský připravit sami, chlapi se na tomto 
nepodíleli. Dále dodal, že se chystáme pokračovat ve výměně veřejného osvětlení v obci. Chystá se 
projekt, aby se mohly navolit jednotlivé parametry jednotlivých svítidel. Instaloval se nový radar v obci. 
Je u něj možnost zaznamenávat data o projíždějících vozidlech a o počtu překročení rychlosti. Po 
nějaké době z něj tyto data zveřejníme.  
Host zasedání J. S. :  

Dodal, že tři radary máme  v okolí jen my a Ivančice. 
Starosta :  
Dále proběhla oprava zdi u sběrného dvora, nyní by se měla vyrábět brána. Bude proveden nátěr 
hřbitovní zdi a oprava pomníčku. Dále obec připravuje připomenutí výročí 100 let od založení 
republiky. Pokusíme se udělat nějakou výstavu o vývoji obce za těch 100 let v obci Hlína. Po dohodě s 
římskokatolickou církví provedeme opravu chodníku na místním hřbitově, úpravu odvodnění u zdiva 
kostela, natažení přípojky vody a kanalizace do stávající márnice. Římskokatolická církev zaplatí plán 
a obec toto provede a uhradí.  
Host zasedání I.V.  :  
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Napadlo ho, když bude nový územní plán, tak jestli by nestálo za to požádat o posunutí značky 
označující začátek obce před odbočku na rozhlednu. Nyní je až za zatáčkou a není dost dobře vidět. 
Možná by to pomohlo v tom, že by řidiči snížili rychlost ještě před radarem. 
Odpověď starosta :  
Možná by nový územní plán byl jeden z důvodů, podle kterého by nám mohli vyhovět v posunutí 
značky začátku obce. 
Host zasedání V. V. :  
Nebyla by možnost požádat policii, aby občas provedla měření rychlosti v obci? 
Odpověď starosta :  
Již jsme žádali na podzim, měřili zde jednou. Můžeme se pokusit požádat znovu.  
Odpověď zastupitel David Chaloupka :  
Lidí na dopravce je málo, požadavků na měření rychlosti je naopak mnoho. Můžeme se pokusit využít 
data z nového radaru a na základě toho třeba budeme mít větší možnost, že u nás toto měření 
proběhne.  
Místostarostka Jana Vašulínová :  
Dotázala se ještě přítomných, jestli doma nemají nějaké historické fotografie, které by se mohly využít 
na výstavu při příležitosti oslavy 100 let od založení republiky. Pokud je mají, tak by si je okopírovala a 
vystavila. Plánujeme udělat den otevřených dveří na obecních budovách.  
 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21.32 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č.2/2018 

3) Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  16.5.2018 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Starosta:   Miloš DOSTALÝ   ……………………………………… 
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Výpis usnesení z veřejného zasedání č.23/2018 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 14. 5. 2018 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

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

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

2. Účetní závěrku za rok 2017 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

3. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

4. Vyhodnocení námitek (§172 odst. 5 SŘ ) uplatněných k návrhu územního plánu 
Hlína, podle §52 odst.3 zákona č.183/2005 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu 

Výsledek hlasování:        Pro  …5…           Proti …0…         Zdrželi se …1… 

                                                                                                   Čechová Marie 

5. A vydává Územní plán Hlína  

Nabytím právní moci nového územního plánu ukončuje platnost současného 
územního plánu z roku 1998   

Výsledek hlasování:        Pro  …5…           Proti …0…         Zdrželi se …1… 

                                                                                                   Čechová Marie 

6. Zprávu komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci „ 
Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace Křenová“ a přidělení zakázky 
společnosti VHS Břeclav, s.r.o. , se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

7. Smlouvu o dílo se společností VHS Břeclav, s.r.o. , se sídlem Fügnerova 1161/1, 
Břeclav na realizaci akce „Prodloužení vodovodu a kanalizace Křenová“ 
v ceně za dílo 1 191 673,- Kč včetně DPH  

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

8. Dodatek č.4 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 6.10.2004, kterým se 
upravuje účetní hodnota vloženého majetku do hospodaření SVaK Ivančice 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

9. Plán rozvoje sportu v obci Hlína dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

10. Na základě zákona o obcích číslo 128/2000 Sb. § 67 a § 68  počet členů 
zastupitelstva pro následující volební období na 9 zastupitelů 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

11. Nájemní smlouvu se servisními službami č.2018/0503 na pronájem tiskárny 
od společnosti Omega24 s.r.o., Nádražní 540, Modřice 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 



 

 

11 

12. Dodatek č.1 Smlouvy o právu provést stavbu č.1/2017 ze dne 16.2.2017, 
kterým se doplňuje článek č. III, umístění části vodoměrné šachty na 
pozemku 5 /1 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

13. Požádat o dotaci z dotačního programu JMK na podporu provozu 
venkovských prodejen v malých obcích a v případě obdržení dotace finančně 
se na této dotaci podílet 

Výsledek hlasování:        Pro  …5…           Proti …0…         Zdrželi se …1… 

                                                                                                Hošek Milan     

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

 

1.  Rozpočtové opatření č. 2/2018 ve znění přílohy zápisu 

 

 

 

 

 

Hlína 20.5.2018                                                                  
................................................ 

                                                                                            Miloš Dostalý – starosta obce 
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