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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 25/2018 

konaného dne 2.10.2018, 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  24.9.2018 do 3.10.2018. 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).  Omluvena je zastupitelka 

 Marie Čechová pro nemoc. 

 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Davida Chaloupku 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 Davida Chaloupku 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.25/2018 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 daru 

3. Projednání smlouvy o nájmu hrobového místa 

4. Projednání uplynulého volebního období 

5. Projednání rozpočtových opatření 



 

2 

 

6. Různé z činnosti obecního úřadu 

        - Informace o činnosti Mikroregionu 

                   - Informace o činnosti SVaK Ivančice 

                   -  Dešťová kanalizace Křenová 

                   - Veřejné osvětlení 

7. Diskuse 

8. Usnesení a závěr 

 

Bod 2 – Projednání smlouvy o poskytnutí daru 

 

Jedná se o dar Sboru jednotě bratrské v Ivančicích na naplňování potřeb pacientům umísťovaných 

v LDN Ivančice. Tento dar poskytujeme již po několikáté. Občas zde jsou umísťováni obyvatelé 

z naší obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč 

z rozpočtu obce “ Sboru jednoty bratrské v Ivančicích“ na podporu projektu „Naplňování lidských 

potřeb pacientů LDN v nemocnici Ivančice. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Bod 3 – Projednání smlouvy o pronájmu hrobového místa 

 

Blíží se další 10-ti leté období, kdy bude vybírán nájem za hrobové místo. Z důvodu nových zákonů 

se musí s pronajímateli uzavřít i nová smlouva. Pronajímatel je mimo jiné nově povinen oznámit 

datum úmrtí a datum uložení ostatků zemřelého. Jsou stanoveny i podmínky v případě vypovězení 

smlouvy. V případě více nájemců je dobré si určit jednu osobu, která bude jednat za ostatní. Cena 

hrobového místa zůstává 20 Kč za m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje text Smlouvy o pronájmu hrobového místa. 

Výsledek hlasování: Pro      6  Proti         0        Zdrželi se          0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Bod 4 – Hodnocení uplynulého volebního období 

Starosta obce přednesl hodnocení uplynulého volebního období. Zastupitelstvo bylo sedmičlenné, 

účast na veřejných zasedáních byla zhruba 90%. Na další volební je schváleno 9 členů 

zastupitelstva. 

Hlavními body, které se zastupitelstvu podařilo realizovat byly tyto: 

- Územní plán. 

- Rozpracování projektu kanalizace. Projekt je nyní na stavebním úřadě. Realizace je možná 

v druhé polovině příštího roku. Je možné čerpat výhodný úvěr od Svazku. 

- Podařilo se vykoupit i pozemky pod kanalizaci, kolem divadla v lesním prostředí a za 

obecním úřadem. 

- Nechali se vypracovat projekty pro domovní kanalizační přípojky. 

- Proběhla výměna osvětlení u hlavní komunikace. 

- Oprava obecní budovy proběhla pouze z části. Proběhla oprava verandy, rozšíření vrat. 
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- Generální oprava rozhledny a úpravy okolí 

- Vybudování víceúčelového hřiště. 

- Oprava fasády a výměna vrat hasičky 

-  

Co se nepodařilo realizovat: 

- Chodník kolem hlavní komunikace. 

- Rozvaha nad vybudováním kulturního sálu.  

 

 

Bod 5 – Projednání rozpočtových opatření 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 5/2018. Jednalo se o přijetí dotací. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č  5/2018 ve znění přílohy zápisu. 

 

Bod 6 – Různé informace z obecního úřadu 

 

Informace o činnosti Mikroregionu 

Na zasedání Mikroregionu se převážně mluvilo o cyklostezce Oslavany-Ivančice, která stále není 

proúčtovaná kvůli dvěma pozemkům, které nebyly vykoupeny. Nakonec se musely vykoupit 

předražené, jinak by padla celá dotace. 

Padl návrh na zvýšení členského příspěvku z 20 Kč na 30 Kč. Pro malé obce to není tak nákladné 

jako pro ty větší. 

Proběhne výměna cedulí Mikroregionu v obcích. 

Na zasedání mikroregionu byla přečtena zpráva Centra společných služeb. 

Paní Heřmanová přišla s návrhem vytvořit Komunitní centrum. Mělo by to být zaměřeno na 

seniory. 

 

Informace o činnosti SVaK Ivančice 

Obec dostala nabídku, že by byla možnost v obci položit optický kabel. Bylo by to při jednom 

výkopu, pouze by se výkop rozšířil. Existuje možnost, že se kabel položí ke kanalizaci. Společnost, 

která kabel bude provozovat, tak nebude požadovat náhradu při poškození kabelu.  

 

Host zasedání I.V. :  

Nebylo by lepší, že by obec zrealizovala položení kabelu sama. 

 

Starosta :  

Toto bude ještě na zvážení dalšího zastupitelstva. 

 

Co se týká kanalizace, tak veškeré podklady jsou na stavebním úřadě a bude se čekat na stavební 

povolení. 

 

Bod 7 – Diskuse 

 

Host zasedání  R. Č. :  

Dodal návrh ke zvážení po budování kanalizace, že by byla možnost získat dotace pro včelaře ve 

výši 100% na medonosné rostliny.  
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Odpověď starosta :  

Bude složité najít v obci místo, kam by se tyto rostliny mohly umístit.  

 

Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :  

Ony to nemusí být stromy, ale i keře a malé rostliny. Uvidí se po kanalizaci, jak bude dědina 

rozkopaná a jestli se najde nějaké místo pro výsadbu těchto rostlin. 

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20.36 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č.5 

3) Oznámení o konání zasedání 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  10. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Starosta:   Miloš DOSTALÝ   …………………………… 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.25/2018 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 2. 10. 2018 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1.  Ověřovatele zápisu zasedání p. Milana Hoška a p. Davida Chaloupku 

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

 

 2.  Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,-Kč   

      z rozpočtu obce „Sboru jednoty bratrské v Ivančicích“ na podporu   

      projektu „Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici  

      Ivančice“ 

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

 

 3.  Text smlouvy o pronájmu hrobového místa 

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

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

1.    Rozpočtové opatření č. 5/ 2018 ve znění přílohy zápisu 

 

 

                                  

 

 

 

 

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

                                                                         Starosta obce Miloš Dostalý         
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