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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 24/2018 

konaného dne 19.7.2018, 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  10.7.2018 do 20.7.2018. 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 zastupitel 

 David Chaloupka. 

 

Hosté : dle prezenční listiny 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Marii Čechovou  a Milana Hoška 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 Milana Hoška 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.24/2018 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 smlouvy o poskytnutí dotace od Nadace ČEZ 
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3. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

- Víceúčelové sportovní hřiště 

- Podpora venkovských prodejen 

4. Projednání dodatku smlouvy se společností JM Demicarr s.r.o. 

5. Projednání finančního příspěvku pro MAS Brána Brněnska 

6. Projednání rozpočtových opatření 

7. Různé z činnosti obecního úřadu 

        - Informace o činnosti Mikroregionu 

                   - Informace o činnosti SVaK Ivančice 

                   - Volby do zastupitelstva obce 

8. Diskuse 

9. Usnesení a závěr 

 

Bod 2 – Projednání smlouvy o poskytnutí dotace od Nadace ČEZ 

 

Obec vstoupila do jednání o příspěvek na víceúčelové hřiště s nadací společnosti ČEZ. Žádost 

byla podána na 290 tisíc Kč, přislíbený nadační příspěvek je 150 tisíc Kč. Starosta obce přečetl 

Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která obci ukládá několik povinností, které je potřeba 

dodržet. Zejména udržovat hřiště v provozuschopném stavu, kontrolovat stav hřiště a provozovat 

hřiště bezplatně po dobu 10 let. Dále používat označení Oranžové hřiště. Zároveň je potřeba 

pozvat s předstihem zástupce společnosti na slavnostní otevření. Původně plánovaný termín 

otevření hřiště a nohejbalového turnaje se bude muset nejspíš přesunout na pozdější termín. Tento 

termín se bude domlouvat s organizátory turnaje. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 150.000 Kč č. 

OH 07_18 s Nadací ČEZ, sídlem Dluhová 1531/3, Praha 4 k úhradě nákladů na schválený projekt 

Oranžové víceúčelové hřiště v obci Hlína. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

Bod 3 – Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

 

Dotace na víceúčelové sportovní hřiště 

 

Obec požádala o dotaci z individuálního dotačního programu JMK na budování víceúčelového 

sportovního hřiště, naše žádost byla přijata a zastupitelstvem JMK schválena dotace. Starosta 

seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí dotace. Podmínky smlouvy jsou podobné jako 

v předchozím případě.  Dotace je ve výši 250.000 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. JMK053688/18/KOH na realizaci projektu "Sportoviště v obci Hlína – 

multifunkční hřiště“. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
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Dotace na podporu venkovských prodejen 

Manželé Hoškovi podali žádost na podporu provozu venkovských prodejen z rozpočtu obce a 

Jihomoravského kraje. Čerpat dotaci bude obec, která získá z rozpočtu Jihomoravského kraje 

62.000 Kč  na údržbu prodejny v obci Hlína. Zbylou částku do 139 000,- Kč poskytne obec ze 

svého rozpočtu. Manželé Hoškovi budou na základě poskytnutých dokladů čerpat od obce dotaci. 

Starosta obce seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Finance 

musí být proúčtovány do 31.12.2018, závěrečná zpráva musí být na kraji do 31.1.2019. Zastupitelé 

dříve schválili, že pokud bude schválena dotace z JMK, tak se bude na ní obec podílet. Je nutné 

tedy schválit jak smlouvu o poskytnutí dotace od JMK, tak smlouvu o poskytnutí dotace z 

rozpočtu obce.  

Starosta  :  

Ještě by viděl nějaký dodatek ve smlouvě, aby provozovna byla provozována po dobu minimálně 

další 3 roky.  

Zastupitel Milan Hošek :  

Ty tři roky by to fungovat mohlo. Bude nutné se ještě zeptat na Kraji a nebo pana Smutného. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 62.000 Kč z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 053855/18/ORR na realizaci akce "Údržba prodejny drobného zboží v 

obci Hlína. 

Výsledek hlasování: Pro      4  Proti         0        Zdrželi se          1 

                                                                                                            Tomáš Hošek 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Zastupitel Milan Hošek v tomto bodě nehlasoval, protože nahlásil střet zájmů. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje na základě smlouvy s JMK na realizaci akce "Údržba 

prodejny drobného zboží v obci Hlína" smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  ve výši 

139 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro      4  Proti         0        Zdrželi se          1 

                                                                                                            Tomáš Hošek 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Zastupitel Milan Hošek v tomto bodě nehlasoval, protože nahlásil střet zájmů. 

 

 

Bod 4 – Projednání dodatku smlouvy se společností JM Demicarr s.r.o. 

Jednatel společnosti JM Demicarr s.r.o. požádal obec o dodatek ke smlouvě, který spočívá v 

posunutí termínu dokončení díla do 15.8.2018. Oproti uzavřené smlouvě je to o 1,5 měsíce. Byl 

tam drobný problém ze strany obce, ale hlavní problém je na straně dodavatele, kde je nyní těžké 

sehnat pracovníky a také se občas porouchá technika. Společnost zabuduje navíc do země 

chráničky, které se poté použijí na přívod elektřiny k osvětlení hřiště.  

Zastupitel Tomáš Hošek :  
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Dotázal se, jaký tam byl problém ze strany obce, jestli to bylo vydání stavebního povolení. 

 

Odpověď místostarosta  Ing Miroslav Pacholík :  

Společnost o tom věděla, ale pokud by přijeli dříve, tak by mohli začít s pracemi i před vydáním 

stavebního povolení. 

 

Starosta :  

Doplní se osvětlení hřiště. Měly by stačit čtyři světla. Bude nutné umístit nové stožáry výšky 6-8 

m. Pan Konečný provede rekonstrukci vodovodu na Paloučkách a udělá přívod vody k 

víceúčelovému hřišti. Tento přívod vody bude sloužit pro závlahu okolí hřiště, případné zastříkání 

hřiště v zimním období a také jej mohou využívat i místní hasiči pro tréninky.  

 

Místostarosta  Ing Miroslav Pacholík :  

Obrubníky budou uloženy o 5 cm výš, aby tam bylo možné v zimním období pokropit a nechat 

zamrznout. Dále jsou plánovány další etapy úpravy okolí víceúčelového hřiště. 

 

Zastupitel Tomáš Hošek :  

Terén ze strany vchodu se bude ještě snižovat na úroveň obrubníků? Terén ze začátku je výš, než 

jsou nyní obrubníky. 

 

Odpověď místostarosta  Ing Miroslav Pacholík :  

Terén by takto měl zůstat, případně se bude upravovat dle potřeby. Rozdíl mezi nejnižším a 

nejvyšším bodem je 1,2 m. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje dodatek smlouvy se společností JM Demicarr s.r.o. uzavřené 

dne 2.3.2018 na vybudování víceúčelového hřiště, kterým se mění termín dokončení stavby na 

15.8.2018. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti            0                  Zdrželi se          0  

          

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Bod 5 – Projednání finančního příspěvku pro MAS Brána Brněnska. 

 

Obec je členem MAS Brány Brněnska, z.s. Čím dál více se šířila myšlenka, k čemu nám toto 

členství je. Dotační tituly jsou pro naši obec nevyhovující. Akční skupina není jen spolek obcí, ale 

sdružuje společenské organizace, podnikatele apod. Centrum společných služeb v Ivančicích se 

pokusil sepsat dotace, které putovaly do Mikroregionu po dobu našeho členství a zjistili, že se 

získalo z dotací již 6,5 milionu Kč. Z toho 1,2 milionu na Hlínu společnosti Madrev s.r.o. na lesní 

techniku. Těžili z toho především podnikatelé. Proto se rozhodlo, že vystupovat z této organizace 

prozatím nemá cenu.  

 

Místostarostka  Jana Vašulínová :  

Tato skupina měla největší problém ze začátku, aby se rozjela. Nyní podle informací 

Mikroregionu začíná fungovat, tak snad z toho bude mít konečně užitek i obec. Příspěvek pro nás 

je zanedbatelný, větší problém mají Ivančice, kde je příspěvek vyšší a probíhají kolem něj diskuse 

v zastupitelstvu.  
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Starosta :  

Nyní tato skupina přišla s žádostí 3 Kč na obyvatele, která by jim pokryla náklady na provoz, aby 

tato skupina mohla nadále fungovat a žádat o dotace od státu. 

 

Host zasedání I. V. :  

Společnost Madrev je taky členem? 

 

Zastupitel  Milan Hošek :  

A jak platí členství Madrev? 

 

Odpověď starosta :  

Společnost Madrev je taky členem této skupiny. U podnikatelů je výpočet částky příspěvku jiný, 

přesné určení ale neví. 

 

Host zasedání I.V.:  

Společnost Madrev vychází sice obci celkem vstříc, ale principiálně je divné, abychom platili tři 

koruny a ona z toho těžila. Jak to funguje, aby se obec dozvěděla o případné dotaci? 

 

Odpověď starosta :  

Mikroregion Ivančicko tam má dva zástupce ve valné hromadě. Navíc nám projektová manažerka 

občas pošle nějaké dotační tituly.   

 

Odpověď místostarosta  Ing Miroslav Pacholík :  

Zhruba popsal přerozdělování dotací do těchto MAS ze státu a následně v rámci členů MAS. Tato 

MAS byla založena bohužel pozdě, ale déle fungující MAS jsou celkem úspěšní v získávání 

dotací. Dříve jsme také nadávali na Mikroregion, a nyní z toho těžíme, daří se nám získávat 

dotace, hlídají nám dotační tituly, vypisují žádosti a vyhodnocení dotací. Na základě tohoto obec 

šetří spoustu financí.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku pro MAS Brána 

Brněnska, z.s. ve výši 3 Kč za občana.  

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Starosta :  

Oznámil, že valná hromada Mikroregionu Ivančicka schválila závěrečný účet. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí informaci o schválení závěrečného účtu Mikroregionu 

Ivančicka. 

 

Bod 6 – Projednání rozpočtových opatření 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 3 a 4/2018 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č  3 a 4/2018 ve znění přílohy 

zápisu. 

 

 

Bod 7 – Různé informace z obecního úřadu 

 

Informace o činnosti SVaK Ivančice 

 

Starosta :  

Ohledně odkanalizování obce je podána žádost na stavební povolení. Poté by se podala žádost o 

dotaci na Ministerstvo zemědělství, která je podle paní Sládkové předběžně dojednaná. Dotační 

titul by měl být v únoru příštího roku. Do této doby by muselo být vyřízeno stavební povolení a 

vybrán dodavatel.  

Svazek má schválený úvěr ve výši 310 milionů od České spořitelny s výhodným úrokem 0,72 %. 

Tento úvěr bude možné čerpat na všechny akce Svazku. Obec může čerpat tyto finance jak na 

kanalizaci, tak na novou vozovku po budování kanalizace apod. Svazek tuto akci zafinancuje a 

obec to bude Svazku splácet. Z předběžných výpočtů by obec měla kanalizace vyjít na 6 milionů 

za předpokladu 80% dotace ze strany státu. V rámci Svazku se toho za poslední období 

vybudovalo mnoho. 

Byl schválen závěrečný účet SVaK Ivančice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí informaci o schválení závěrečného účtu SVaK Ivančice. 

 

Volby do zastupitelstva obce 

 

V říjnu jsou komunální volby. Kandidátní listiny je nudné podat do 31.7.2018 na Městský úřad 

Ivančice. Pokud o někom někdo ví, že by chtěl kandidovat, tak obec poskytne veškeré podklady. 

Na příští volební období je odsouhlaseno devítičlenné zastupitelstvo. 

 

Bod 13 – Diskuse 

 

Host zasedání  D. V. :  

Chtěla navázat na dopravu v obci. Chybí jí chodník u hlavní silnice.  

 

Starosta :  

Nerad to říká veřejně, ale pokud nebude zbytí, tak se chodník provede načerno.  

 

Host zasedání R. D. :  

V Tetčicích to tak udělali a je klid. 

 

Host zasedání I. V.  :  

Dotázal se, jak funguje radar nad obcí, jestli záznamy, které měří, tak jsou průměrné a nebo je 

možné, že měří ještě mimo obec.  

 

Odpověď místostarosta  Ing Miroslav Pacholík :  
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Přesně na to nedokázal odpovědět. Někdy radar změří jednou, někdy i třikrát jedno auto. Nejlepší 

by podle něj bylo posunout značku začátek obce k rozhledně. 

 

Starosta :  

Prodloužení dešťové kanalizace a vodovodního potrubí bude probíhat na podzim. Jsou dvě 

nabídky na stavební dozor na tuto akci, tak se budou porovnávat. Plánuje se výměna další části 

veřejného osvětlení. Oprava hřbitovní zdi a chodníku na hřbitově.  

 

Host zasedání I. V.  :  

Ohledně posunutí značky na začátku obce by podle něj postačilo podat žádost na odbor dopravy v 

Ivančicích.  

 

Starosta :  

Když se o to zajímal o 10 let zpět, tak to posuzování bylo celkem složité. Možná bude 

nejjednodušší tuto značku posunout.  

 

Host zasedání A. H.  :  

To hřiště tedy bude veřejně přístupné? Jak bude dané, kdy a kdo jej může využívat? 

 

Starosta :  

Bude nutné udělat nějaký rezervační systém. Provozní řád může hovořit i o tom, od kdy do kdy 

tam mohou sportovat děti apod.  

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21.08 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č.3/2018 a 4/2018 

3) Oznámení o konání zasedání 

 

.Zápis byl vyhotoven dne:   28. 7. 2018 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 Milan HOŠEK                    ……………………………………… 

 

 

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