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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 05/2019 

konaného dne 21. 05. 2019, od 18:00 hodin. 
 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 
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. 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 (z devítičlenného zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Nepřítomni: Ivo Velčovský, Richard Nesvačil, Jaromír Kocáb 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a paní Marii Čechovou 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 paní Marii 
Čechovou zapisovatelem zápisu Janu Čechovou. 

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. 
05/2019 v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 
vzneseny návrhy na doplnění a přistoupilo se k hlasování o návrhu programu. 

 

Výsledek hlasování Pro -6- Proti -0- Zdrželi se -0- 
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Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 
 

1. Zahájení 
2. Projednání účetní závěrky za rok 2018 
3. Projednání závěrečného účtu hospodaření za rok 2018 
4. Projednání výběrového řízení na stavbu dětského hřiště 

- Zpráva komise k zadávacímu řízení  
- Projednání smlouvy o dílo s dodavatelem stavby 

5. Projednání výběrového řízení na stavbu chodníku 
- Zpráva komise k zadávacímu řízení  
- Projednání smlouvy o dílo s dodavatelem stavby 

6. Projednání poskytnutí daru z rozpočtu obce 
7. Různé z činnosti obecního úřadu 

- Dopravní značení u rozhledny 
- Oprava dlažby na hřbitově 

8. Diskuze  
9. Usnesení a závěr 

 
 

Bod 2 – Projednání účetní závěrky za rok 2018 
Starosta seznámil přítomné s přehledem hospodaření obce Hlína za rok 2018. Tento přehled je 
k nahlédnutí na obecním úřadě. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným 
zastupitelům a občanům. Nebyly vzneseny připomínky. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Účetní závěrku hospodaření za rok 2018.  

Výsledek hlasování Pro -6- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
Bod 3 – Projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s textovou částí Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 
2018. 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. 
18:10 – dostavil se zastupitel Richard Nesvačil 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Závěrečný účet hospodaření za rok 2018 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
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Bod 4 – Projednání výběrového řízení na stavbu dětského hřiště 
Místostarosta Kamil Uj přednesl hodnocení výběrové komise. Výběrového řízení se zúčastnili 
celkem 3 firmy a to Demicar, DT Hnilica Děčín a fa Monotrend. Nejvýhodnější nabídku podala 
firma Monotrend s cenou 628 250,- Kč.  
Vítězi bude výsledek výběrového řízení oznámen. Podpis smlouvy se uskuteční až po oznámení 
o přidělení nebo nepřidělení dotace od MMR. Předpoklad je 06/2019. 
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. 
Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitel Richard Nesvačil připomenul, že v pátek 24. 5. 2019 
od 14h se uskuteční brigáda přípravných prací na tomto budoucím hřišti.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Zprávu komise pro otevírání obálek, vyhodnocení 
nabídek na akci „Dětské hřiště – obec Hlína“ a přidělení zakázky společnosti Monotrend, 
Jamné 34, 666 01 Jamné. 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Bod 5 – Projednání výběrového řízení na stavbu chodníku 
Místostarosta Miroslav Pacholík přednesl hodnocení výběrové komise. Byly osloveny celkem 3 
firmy, jedna firma se z VŘ omluvila a nabídku podala pouze firma MIKO Neslovice, se kterou 
bude uzavřena smlouva na realizaci, pokud dojde ke schválení. 
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. 
Host MD: Jak bude chodník vypadat? 
Starosta upřesnil, že se jedná o zpevněnou plochu (chodník) podél státní silnice od hospody 
k požární nádrži. 
Host MH podotknul, zda v budoucnosti neoslovit více firem, než pouze povinné 3. 
Starosta: Ano, můžeme se příště pokusit oslovit více firem. 
Tomáš Hošek: Na ukončení chodníku u požární nádrže dojde k zateplení, aby bylo zamezeno 
zamrznutí nádrže. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Zprávu komise pro otevírání obálek, vyhodnocení 
nabídek na akci „Chodník u státní silnice v obci Hlína“ a přidělení zakázky společnosti MIKO 
Neslovice, Hlavní 38, 664 91, Neslovice. 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Bod 6 – Smlouva se společností MIKO Neslovice na realizaci chodníku 
Místostarosta Miroslav Pacholík přednesl hlavní body budoucí Smlouvy o dílo s firmou MIKO 
Neslovice. Jedná se o standardní vzor smlouvy, který je obcí pro tyto akce používán. Termín 
realizace chodníku je do 30. 9. 2019. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se 
přítomným zastupitelům a občanům. 
Host MH: podotknul, aby budoucí stavební dozor více obhajoval zájmy obce a ne realizátora, 
jak se mu jevilo při předchozí akci. 
Starosta: Ano, je to otázka pohledu. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu se společností MIKO Neslovice, Hlavní 38, 
66491, Neslovice na vybudování chodníku podél státní silnice v obci Hlína v ceně 419 114,-Kč 
bez DPH. 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Bod 7 – Poskytnutí finanční podpory pro Jednotu bratrskou Ivančice 
Starosta přednesl znění dopisu Jednoty bratrské Ivančice, která zajišťuje doplňkovou péči 
pacientům LDN Ivančice. Dar bude použit na mzdové náklady pracovníku a potřebné pomůcky 
pro klienty. Dar obec poskytly i v předchozích letech, proto starosta navrhuje zastupitelům 
schválení tohoto daru. Zároveň představil znění darovací smlouvy. Před hlasováním dal 
starosta možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Nebyly vzneseny 
připomínky. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce na akci 
Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice Sboru Jednoty bratrské 
Ivančice ve výši 10 000,- Kč.  

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Bod 8 – Různé z činnosti obecního úřadu 
a) Úpravy na hřbitově 

- Církev dokončila sanaci zdiva hřbitova. Starosta představil projekt na opravu 
chodníku, prodloužení kanalizace a vodovodní přípojky na hřbitově, kterou zajistí 
obec. Úpravy přislíbila provést firma MIKO Neslovice. Zástupci církve se nedohodli 
na umístění sociálního zázemí pro faráře v kostele, jak bylo uvažováno. Proto byla 
církvi nabídnuta možnost využití toalet na hasičce. Do zákristie bude zrealizována 
pouze vodovodní přípojka. Dále dal starosta zastupitelům ke zvážení řešení opravy 
ploché střechy na márnici, kde začíná zatékat. Jsou dvě možnosti, buď střechu 
opravit, nebo vybudovat novou sedlovou, která se jeví vzhlednější a navazovala by 
plynule na zákristii. Bude dále projednáno. 

 
b) Snížení rychlosti před rozhlednou 

- Starosta uvedl, že byl zpracován projekt na snížení rychlosti před rozhlednou a byla 
podána žádost na úpravu dopravního značení na MěÚ Ivančice. V těchto dne je 
vyvěšena veřejná vyhláška, na dobu 30 dní. Pokud nebudou připomínky, nabude 
vyhláška platnosti a může být zrealizována. Mirek Pacholík upřesnil, že to byla jediná 
možnost jak pro chodce kolem rozhledny udělat pohyb bezpečnější. 

19:00h – dostavil se zastupitel J. Kocáb. 
 
Starosta poděkoval organizátorům dětských akcí, jak proběhách, tak připravovaných. 
Připomenul finanční podporu obce při pořádání těchto akcí. 
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Host RČ: Určitě by šlo realizovat zákaz tranzitu nad 12t pro průjezd obcí. Jako příklad uvádí 
obec Přítluky, která je 40 obcí v kraji, které se zákaz průjezdu nákladních automobilů nad 
12t podařilo docílit. 
Starosta: Musela by se nechat vypracovat důvodová zpráva, jejíž cena se pohybuje okolo 
30tis. Kč.  
Host RČ: Určitě to není tak vysoká cena, aby se obec o to nemohla pokusit, protože silnice 
v obci je pro takovou dopravu nevhodná. 
Host JS: Zda se v rámci oprav na hřbitově opraví také nádoba na napouštění vody na 
hřbitově. 
Starosta: Ano, je plánováno. 
Host RČ: Na střeše kostela chybí tašky od poslední vichřice. 
Starosta: Pan farář o tom ví, ale čeká na vyjádření pojišťovny. 
Host VB: Jak často se odváží tříděný odpad. Nádoby jsou stále přeplněné. Je potřeba to 
řešit. 
Mirek Pacholík: Buď zaplatíme mimořádné odvozy, nebo se pokusíme navýšit četnost 
pravidelného odvozu. Zjistíme, zda je možné přidat na stanoviště nějaké další nádoby. 
Host JS: Bylo by vhodné pod nádoby udělat zpevněnou plochu, protože se s nimi špatně 
manipuluje. 
Mirek Pacholík: 22. 5. 2019 bude odvezen elektroodpad, následně bude zajištěn také odvoz 
železného šrotu ze sběrného dvora. 
Starosta: Obec byla oslovena firmou, která by chtěla zdarma umístit v obci kontejnery na 
barevné kovy s tím, že bude její zisk z prodeje těchto kovů. Rozhodnutí se odkládá. 
Host MD: Proč se neseče Přelísek: 
Richard Nesvačil: Nemám čas pro údržbu všech obecních ploch. Navíc v tomto místě není 
možné použít klasickou sekačku. A použití strunové sekačky je nevhodné, protože místo je 
plné psích exkrementů.  
Host MD: Navrhuji dohodnout se s občany, kteří mají tento pozemek před svým domem, 
aby tyto části obecních pozemků udržovali sami. Při dřívějších debatách tato vůle byla. 
Starosta: Ano, je možné o toto občany pořádat. Obec může zaplatit zeleň pro tyto plochy. 
Host MH: Proč nejsou dokončeny slibované úpravy na akci kanalizaci Křenová. 
Starosta: Kanalizace je vyhotovena podle projektové dokumentace. Kanalizace je dešťová, 
bohužel část občanů nezákonně do této kanalizace vypouští také splašky. Situace se 
nezlepší, dokud nebude vybudovaná plánovaná čistička splaškových vod. 
Host MH: Sděluje, že byly v letošním roce opětovně vypsány krajské dotace na podporu 
malých obcí. Ptá se, proč zastupitelstvo opětovně o tuto dotaci nepožádala. MH si myslí, že 
jeho prodejna potřebuje i nadále podporu na případné investice, protože obchod využívá 
pouze několik starších občanů. 
Starosta: Nenapadlo nás opětovně o tuto dotaci žádat. O dotaci jsme se dověděli až po 
termínu.  
Richard Nesvačil: Zdá se mu, že zástupce Mikroregionu, který má možné dotace pro obec 
sledovat a informovat o nich zastupitele, špatně plní svojí roli. 
Host MH: Proč je na Paloučkách zákaz rybolovu. 
Starosta: Po vyčištění požární nádrže byly nasazeny speciální ryby pro čištění nádrže. 
Nejedná se o rybník. 
Jana Čechová: Pokud chce někdo rybařit, má možnost si zaplatit jednorázový lov např. 
v Ivančicích. 
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Starosta ukončil veřejné zasedání v 19:50 h. 
 
 

Přílohy 
1. Prezenční listina 
2. Oznámení o konání veřejného zasedání 

 
 
  
Zápis byl vyhotoven: 27. 5. 2019  
 
 
 
 

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

Marie Čechová ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka 7 z 9 

 
Výpis usnesení veřejného zasedání č. 05/2019 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 21. 5. 2019 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatelé zápisu p. Tomáš Hošek a p. Marii Čechovou a zapisovatelem Ing. Janu 

Čechovou. 

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

 

     Navržený program veřejného zasedání. 

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

 

2. Účetní závěrku hospodaření za rok 2018. 

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

 

3. Závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad. 

     Výsledek hlasování: Pro     …7…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

  

4. Zprávu komise pro otevírání obálek, vyhodnocení nabídek na akci „Dětské hřiště – obec 

Hlína“ a přidělení zakázky společnosti Monotrend, Jamné 34, 666 01 Jamné. 

     Výsledek hlasování: Pro     …7…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

     

5. Zprávu komise pro otevírání obálek, vyhodnocení nabídek na akci „Chodník u státní 

silnice v obci Hlína“ a přidělení zakázky společnosti MIKO Neslovice, Hlavní 38, 664 91, 

Neslovice. 

     Výsledek hlasování: Pro     …7…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

 

6. Smlouvu se společností MIKO Neslovice, Hlavní 38, 664 91, Neslovice na vybudování 

chodníku podél státní silnice v obci Hlína v ceně 419 114,- Kč bez DPH. 

     Výsledek hlasování: Pro     …7…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

 

7. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce na akci Naplňování lidských potřeb pacientů 

LDN v Nemocnici Ivančice Sboru Jednoty bratrské Ivančice ve výši  

10 000,- Kč. 

     Výsledek hlasování: Pro     …7…      Proti     …0…      Zdrželi se     …0… 

 

 

 

 

 

...................…………………… 

Miloš Dostalý – starosta obce 
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