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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 02/2018 

konaného dne 14. 12. 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  7. 12. 2018 do 15. 12. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“. 
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je 
přítomno všech devět zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 
 
Hosté : dle prezenční listiny 
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a pana Ivo Velčovského a 
zapisovatelem Janu Čechovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal 
starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a pana Ivo Velčovského a 
zapisovatelem Janu Čechovou. 

Výsledek hlasování Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

Schválení programu: 
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č. 02/2018 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 -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

 
Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 
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2. Projednání rozpočtu na rok 2019 
3. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 
4. Projednání dodatku vyhlášky o odpadech 
5. Projednání dodatku smlouvy o dílo s VHS Břeclav 
6. Projednání rozpočtových opatření 
7. Dodatek smlouvy o servisní činnosti 
8. Různé z činnosti obecního úřadu  

- Informace o činnosti Mikroregionu 
- Informace o činnosti SVaK Ivančice 
- Víceúčelové hřiště 

9. Diskuze  
10. Usnesení a závěr 

 

Bod 2 – Projednání rozpočtu na rok 2019 
Starosta obce přečetl návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2019, který vychází z plánovaných akcí. 
S největšími položkami v návrhu rozpočtu je počítáno s pokračováním budování chodníků, započetí 
přípravných prací při budování kanalizace, zachování a obnova hodnot místní kultury, jako např. 
budovy knihovny. Dále pokračování budování sportovního zařízení (hřiště) za obecním úřadem, 
realizace uprav hřbitova (částka převedena z roku 2018, kdy se nepodařilo tyto úpravy realizovat) a 
v neposlední řadě také péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, kde je v této položce plánováno 
s nákupem techniky.  
Občané obce si tento rozpočet měli možnost prostudovat dopředu, protože byl zveřejněn na úřední 
desce a elektronické úřední desce od 23. 11. 2018. Po seznámení s návrhem rozpočtu dal starosta 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. Bez připomínek. 
Starosta také zrekapituloval příjmy a výdaje k 30. 11. 2018, stav běžného účtu obce k 1. 12. 2018 je 
5.490.820,- Kč. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Rozpočet obce Hlína na rok 2019 ve znění přílohy zápisu  

Výsledek hlasování Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021. 
Návrh a projednání tohoto bodu ukládá zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 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 23. 11. 2018. 
Po seznámení s návrhem rozpočtu dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Bez 
připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 ve znění 
přílohy zápisu  

Výsledek hlasování Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 
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Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

Bod 4 – Projednání Přílohy k obecně závazné vyhlášce o odpadech 
Starosta předal slovo místostarostovi Ing. Pacholíkovi, který přednesl způsob výpočtu částky za 
odpady pro rok 2019, jak stanoví zákon. Výše poplatku je vypočtena z nákladů předchozího 
uzavřeného kalendářního roku, pro tento účel tedy rok 2017. Vypočtená částka činí 466,-Kč na 
obyvatele nebo rekreační objekt. Místostarosta Ing. Pacholík navrhnul zastupitelům, schválit pro 
rok 2019 částku 450,- Kč tj. beze změny oproti roku 2018. Rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce. 
Po seznámení s návrhem rozpočtu dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Bez 
připomínek. 
Starosta dále seznámil zastupitele s připravovanou legislativou v oblasti odpadů. Předběžně, od 
1.4.2018 bude obec povinna ze zákona zřídit sběrné místo stolní oleje z domácnosti. Bude 
následovat jednání s firmou SITA ohledně zajištění této služby.  
Host zasedání MŠ: 
Host se dotazuje, kolikrát byl v roce 2018 svoz nebezpečného odpadu. 
Odpověď starosta: 
Svoz se konal 2x, jak nařizuje zákon, druhý se uskutečnil v listopadu. 
Zastupitel R. Nesvačil: 
Za tento odpad bude obec platit nebo inkasovat? 
Odpověď starosta: 
Toto bude výsledkem jednání s firmou SITA. 
Místostarosta Ing. Pacholík dále sdělil, že nově bude obec zajišťovat sběrné místo biologického 
odpadu celoročně, ne pouze ve vegetační sezoně, jako doposud.  
Navýšení těchto nákladů za tříděný odpad se nezapočítává do poplatku občanů za svoz 
komunálního odpadu. 
 

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 poplatek na rok 2019 ve výši 450,-Kč na rok a 
občana. 

Výsledek hlasování Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Bod 5 – Projednání Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 02-0044 se společností VHS Břeclav 

Starosta přednesl důvody posunutí termínu a navýšení ceny. V projektové dokumentaci z roku 2012 
nebyl projektován kanálový sběrač vody, který bylo nutné doplnit. Proto byla firma VHS požádána o 
cenovou nabídku na doplnění sběrače. Cenová nabídka byla projednána zastupiteli a na tomto 
základě byl navržen Dodatek č.1  smlouvy, který posouvá termín ukončení stavby a navyšuje cenu 
za provedení zmiňovaného sběrače. 
Starosta dále sdělil, že společně s místostarostou Kamilem Ujem dne 14. 12. 2018 provedli převzetí 
dokončeného díla včetně chemických rozborů odvážené zeminy. Převzetí bylo provedeno 
s nedodělky, které nebráni užívání díla. Zmiňovanými nedodělky jsou: provedení zaměření a dodání 
geometrického plánu, oprava asfaltu původní komunikace z důvodu klimatických podmínek bude 
provedeno do 15. 4. 2019 a rozhrnutí přesunuté zeminy v místě budoucí čističky s termínem do  
15. 1. 2019. Po ukončení prací bude provedeno vyúčtování skutečných nákladů. 
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Starosta dal možnost vyjádřit se přítomným občanům.  
Zastupitel R. Nesvačil, host MŠ: 
Myslí si, že vyústění kanalizace (vsak do půdy) není provedeno správně, vsak není vyhlouben, na 
povrchu je pouze navezeno kamenivo a vytékající voda bude působit problém na místní komunikaci 
a sousedních pozemcích. 
Odpověď starosty: 
Souhlasí s nesprávným provedením, zároveň však říká, že stavbu firma provedla v souladu s 
projektovou dokumentací.  
Starosta požádá firmu VHS o úpravu vyústění, tj. vyhloubení vsaku a navezení kameniva nebo 
umístění jímky. Zároveň se provede další kontrola o provedení v souladu s projektovou 
dokumentací. 
Host RD: 
Host se v minulosti podílel na přípravě projektu a uvádí, že vsak o hloubce 4m, byl plánován. 
Zastupitel J.Kocáb: 
Navrhuje, aby přemístěná zemina zatím nebyla rozhrnována, protože se nachází v místech budoucí 
ČOV, kde se budou v budoucnu budovat jímky.  
Odpověď starosty: 
Souhlasí, a uspořené prostředky by se po dohodě s firmou VHS použily na vybudování výše 
zmiňovaného vsaku. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02-0044 se společností VHS 
Břeclav s.r.o., kterým se mění termín dokončení prací na 15. 12. 2018 a z důvodu víceprací navyšuje 
cena díla o 74481,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání Dodatku ke smlouvě o servisní činnosti se společností OMEGA24 

Starosta představil, že se jedná o společnost, která pro obec zajišťuje servisní služby spojené 
s výpočetní technikou a sítěmi. Stávající smlouva je platná od roku 2013 a paušální poplatek za 
služby je 2400,- Kč/měs. Dodavatel zaslal návrh dodatku smlouvy, kde navrhuje každoroční 
navyšování paušální ceny o 5% s platností od roku 2020. 
Zastupitelé: 
R. Nesvačil konstatuje, že v poslední době spíše dochází se snižování cen za IT služby. 
I. Velčovský – firma chce navýšit cenu a zároveň zhoršit služby (prosloužit reakční doby) což je 
nepřijatelné. 
M. Pacholík – zmínil, že se jedná o více specifické činnost v IT, především kvůli SW státní správy 
(např. Czechpoint). 
Odpověď starosty: 
Rozhodnutí o tomto bodu se odkládá a bude předmětem dalších jednání. 
 

Bod 7 – Projednání Rozpočtového opatření č. 8/2018 

Rozpočtové opatření se týká přesunu mezi paragrafy a to v oblasti pohřebnictví a příjem dotace od 
kraje.  
 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtové opatření č.8 ve znění přílohy. 
 

Bod 8 – Různé z obecního úřadu 
Zasedání opustil zastupitel R. Nesvačil v 19:57h. 

 
a) Informace z Mikroregionu 

- Valná hromada proběhne 18. 12. 2018 a na ní bude volba nového vedení.  
- GDPR – pověřenec, jehož služby využíváme v rámci Mikroregionu, bude nově poskytovat 

služby i dalším subjektům (např. mateřské školy), proto dojde ke zlevnění měsíčního 
paušálu za jeho služby. Stávající platba byla 1817,-Kč/měs. nově 1500,-Kč/měs.  

- Mikroregion jedná o zřízení pracovního místa na pracovníka, který se bude starat o zařízení 
a stroje, které se půjčují mezi obcemi Mikroregionu. Práce bude vykonávat v době potřeby.  

- Je k dispozici kalendář Mikroregionu 2019, bude distribuován. 
- Pokračuje příprava studie proveditelnosti cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice. 

b) Informace SVaK Ivančice 
- Valná hromada proběhla 29. 11. 2018.  
- Byla stanovena nová cena vodného a stočného pro rok 2019, vodné 48,19 Kč, stočné 

51,80Kč. 
- Byl schválen nový rozpočet a střednědobý výhled. 
- Proběhla volba orgánů svazku. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí schválení rozpočtu SVaK Ivančice. 

 
c) Víceúčelové hřiště  

- Byla vybrána firma Benda s.r.o. pro realizaci osvětlení na hřišti. Cena díla je cca 120tis. Vč. 
DPH. 

- Zástupce společnosti Monotrend s.r.o. předložil vizualizaci doplnění herních prvků pro děti 
k víceúčelovému hřišti. Pro tuto oblast je vyhlášen dotační titul, kterého bychom chtěli 
k tomuto účelu využít. Výše dotace pro jednotlivou akci je stanovena ve výši 450tis. Kč.  

 
Host MŠ: 
Host se dotazuje, zda nově plánované hřiště bude také uzamčeno jako stávající. 
Odpověď starosty: 
Ne, dětské hřiště bude přístupné. 
Host MŠ: 
Host vznesl výhradu ke stávajícímu uzamykání víceúčelového hříště. Hříště není možné využívat 
bez předchozí rezervace, což je nepříjemné pro rodiče s dětmi, které chtějí využívat pro míčové 
hry. Dále oznámil roztržené oplocení hřiště. 
Odpověď starosty: 
Přístupnost hřiště pro děti bez předchozí rezervace bude projednáno. Starosta navrhnul, že se 
projedná volné otevření hřiště v určených hodinách. Poškození plotu bude prověřeno. 
Starosta: 
Pokračování diskuze ohledně prvků dětského hřiště. 
Zastupitel I. Velčovský: 
K prvkům by se také mohli vyjádřit rodiče dětí, které jej budou využívat. 
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Starosta: 
Fitness prvky pro dospělé, které byly také navrženy, bychom zaměnili za další prvky pro děti. 
Žádost o dotace musí být podána do konce ledna 2019, pokud ji chceme využít. 
 

Bod 9 – Diskuze 
Host MD: 
- Dotaz, zda se bude řešit v rámci výměny osvětlení v obci, také osvětlené „přelisku“, kde chybí sloupy. 
Odpověď starosty: 
Ne, o umístění nového sloupu se neuvažovalo. Problémem je, že je těžké najít místo pro umístění 
sloupu. 
Dále sdělili stav výměny osvětlení a plány dalších umístění. 
Host RD: 
Požadavek umístěni kontejneru na sklo v ulici Křenová 
Odpověď starosty: 
Ano, kontejner umístíme.  
Host MD: 
Ptá se, zda bude jako každoročně „zpívání u kostela“ a zda je to akce pořádaná obecním úřadem.  
Protože host každoročně nabízí na této akci občerstvení pro zahřátí bez úplaty, je mu nepříjemné, 
že se šíří pomluvy, že se na této akci obohacuje. Proto žádá, pokud je tato akce pod záštitou obce, 
aby na pozvánce nebo jiném dokumentu bylo uvedeno, že jeho občerstvení je bez úplaty, jako 
projev dobré vůle. 
Host MŠ: 
Občerstvení by měla obec sponzorovat. 
Starosta: 
Není to oficiální akce pořádána obecním úřadem.  
Starosta poděkoval všem zastupitelům a především Marii Čechové za přípravu proběhách akci, 
jako Průvod andělů a Zpívání v kostele. 
Starosta ukončil veřejné zasedání ve 20:30h. 
 

Přílohy 
1. Prezenční listina 
2. Rozpočtové opatření č.8  
3. Rozpočet obce pro rok 2019 
4. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021 
5. Oznámení o konání veřejného zasedání 

 
 Zápis byl vyhotoven: 21. 12. 2018 
 
 

Zapisovatel:  Ing. Jana Čechová ………………………………….. 
 
Ověřovatelé:  Tomáš Hošek  ………………………………….. 
 

Ivo Velčovský  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání 02/2018 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 14. 12. 2018 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatelé zápisu p. Tomáš Hošek a p. Ivo Velčovský a zapisovatel Ing. Jana Čechová. 

    Výsledek hlasování: Pro     …9…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

 

2. Navržený program veřejného zasedání. 

    Výsledek hlasování: Pro     …9…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

 

3. Rozpočet obce na rok 2019. 

     Výsledek hlasování: Pro     …9…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 
 

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 – 2021.  

     Výsledek hlasování: Pro     …9…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

  

5. 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 poplatek na rok 2019 ve výši 450,-Kč na rok a občana. 

     Výsledek hlasování: Pro     …9…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

     

6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02-0044 se společností VHS Břeclav s.r.o., kterým se mění termín 

dokončení prací na 15.12.2018 a z důvodu víceprací navyšuje cena díla o 74481,- Kč bez DPH. 

     Výsledek hlasování: Pro     …9…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření č. 8/2018 ve znění přílohy zápisu. 

2. Informaci, že SVaK Ivančice schválil rozpočet na rok 2019.     

 

 

 

 

 

...................…………………… 

Miloš Dostalý – starosta obce 
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