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Obec Hlína 

Zastupitelstvo obce Hlína 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 14/2016, 

konaného dne 16.9.2016, 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 9.9.2016 do 19.9.2016. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 

přítomna je nadpoloviční většina pěti členů zastupitelstva (z celkového sedmičlenného 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Omluvena je místostarostka Jana Vašulínová a pan David Chaloupka se zdržel v zaměstnání, 

tak přijde v průběhu jednání. 

 

Hosté : dle prezenční listiny 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Milana Hoška a Marii Čechovou a zapisovatele 

Tomáše Hoška.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal 

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovatele zápisu Milana Hoška a Marii Čechovou  

a zapisovatele Tomáše Hoška. 

Výsledek hlasování: Pro      5    Proti        0         Zdrželi se       0    

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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Schválení programu: 

Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.14/2016 v 

souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Vzhledem k tomu, že k bodu Projednání 

smlouvy o věcném břemenu na obecním pozemku nebyly poskytnuty potřebné dokumenty, 

byl tento bod stažen z programu a nově se zařazuje do programu bod Projednání kupní 

smlouvy. K návrhu programu nebyly vzneseny další 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      5    Proti        0         Zdrželi se       0    

Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění:  

 

1. Zahájení 

2. Projednání kupní smlouvy 

3. Projednání smlouvy o nákupu pozemků 

4. Projednání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

5. Projednání rozpočtových opatření 

6. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- Rozhledna – investice, akce 

- Územní plán 

- Kanalizace 

- Měření rychlosti vozidel 

7. Diskuze 

8. Usnesení a závěr 

 

V 19.34 se dostavil zastupitel David Chaloupka, počet přítomných zastupitelů se mění z 5 na 

6.  

 

Bod 2 – Projednání kupní smlouvy 



 

3 

 

Paní Marie Eichnerová žádá o místo v kolumbáriu a odkup nápisové desky. Dříve byl 

schválen text znění smlouvy na pronájem místa v kolumbáriu a odkup nápisové desky. Cena 

za desku byla stanovena na 5 tisíc korun. Starosta obce seznámil přítomné se zněním smlouvy 

a navrhl usnesení.. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o prodeji nápisové desky č.5 v kolumbáriu paní 

Marii Eichnerové v ceně 5.000 Kč :  

 

Výsledek hlasování: Pro      6    Proti        0         Zdrželi se       0    

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod 3 – Projednání smlouvy o nákupu pozemku 

 V tomto bodě starosta předložil zastupitelstvu smlouvu, která řeší nákup pozemků do 

vlastnictví obce.   Jedná se o pozemek p.č. 400, na kterém by v budoucnu měla být vystavěna 

čistírna odpadních vod a pozemky dle nově pořízeného geometrického plánu v části obce, kde 

se každý rok odehrává organizace divadel v přírodě. Pozemek pro čistírnu odpadních vod se 

pořizuje v ceně 12,-Kč/m2 a pozemky u divadla, které se nachází v lese mají dle smlouvy 

cenu 40,-Kč/m2. Na oba pozemky je cena dohodou se zástupci společnosti MADREV, která 

je jejich současným vlastníkem. Společnost Madrev prodej pozemků podmínila zřízením 

práva věcného břemene pro chůzi a jízdu a tak tato smlouva řeší i tuto záležitost, kdy 

v geometrickém plánu je vyznačena plocha pro užívání části pozemků pracovníky a technikou 

společnosti Madrev. Právo věcného břemene se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. Starosta 

vyzval přítomné k diskusi k projednávanému. Žádné příspěvky nebyly a tak navrhl usnesení:           

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene se 

společností MADREV s.r.o. na pozemky p.č. 198/13, 198/14, 400, 588/13, 591/2 v k.ú. Hlína u 

Ivančic v dohodnuté ceně 215.844,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro     6    Proti        0         Zdrželi se       0           

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Bod 4 – Projednání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Na základě novely přestupkového zákona dochází ke změně pravomocí obcí v povolování 

výjimek nočního klidu. Obec musí vydat obecně závaznou vyhlášku, která stanoví výjimky 
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při dodržování nočního klidu. Jedná se především o pravidelné každoroční tradiční akce 

v obci. Místostarosta obce přečetl připravenou závazně obecnou vyhlášku o nočním klidu a 

doplnil seznam akcí, které jsou k výjimce navrhovány. 

Starosta : 

Po nálezu ústavního soudu se musí určit dopředu akce, na kterých se vymezí noční klid, aby 

na to byli obyvatelé dopředu připraveni a mohli si to případně tak zvaně naspat dopředu. 

Pokud by se konala drobná rodinná akce, tak po 22. hodině se musí dodržet ze zákona noční 

klid. Lze udělit výjimky, ale ty se budou muset schválit na veřejném zasedání zastupitelstva a 

žádost musí být podána minimálně 30 dní před plánovanou akcí. U neplánovaných akcí bude 

nyní nemožné rušit obecní klid.  

 

 

Host zasedání M. Š. : 

Dotázala se, jak se může připravit na hody, které se konají tři dny a někdy i více a zábava trvá 

někdy i do pěti hodin do rána. Takový časový interval se nedá naspat. Nešlo by, aby se hody 

konaly někde jinde? 

Odpověď starosta : 

Místo konání hodů určuje pořadatel akce, obec pouze využívá právo k povolení těchto akcí, 

kde se ruší vymezení nočního klidu. Kde se tato akce bude konat, je již jiná věc.  

Host zasedání I.V. : 

Kolik takových akcí může být povoleno? Takto se povolí pouze akce obce a jiné akce padají. 

Odpověď starosta : 

Pokud bude dodržena míra hluku, tak se můžou konat i jiné akce, pouze musí být zeslabena 

patřičně zvuková produkce. Riziko bude na organizátorovi jednotlivých akcí, které nebudou 

povoleny. Pokud se nikdo proti těmto akcím neohradí, tak se nic nestane. 

Odpověď zastupitel Milan Hošek : 

Na vesnici je známo, že ten kdo bydlí u hospody nebo u místa, kde se léta letoucí konají hody, 

tak by daný obyvatel obce mohl smířit s tím, že zde bude zvýšený hluk. Místo akce se jen tak 

nezmění, pokud se jedná o tradici. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č.1/2016 o nočním 

klidu. 

Výsledek hlasování: Pro      6   Proti        0         Zdrželi se       0           
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Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Bod 5 – Projednání rozpočtových opatření 

Rozpočtová opatření č. 6 se jedná o navýšení nákladů o 5.000 Kč na nákup darů na jubilea a 

100 tisíc korun na příspěvek na opravu kostela. Rozpočtová opatření č. 7 se převážně týkají 

navýšení akcí na zachování hodnot místní kultury. Jedná se o práce provedené kolem 

rozhledny.  

Zastupitel Milan Hošek : 

Za finanční komisi konstatoval, že veškeré doklady měli své náležitosti. Jako zastupitele ho 

ale částka vynaložená na úpravu okolí rozhledny překvapila, zdá se mu celkem vysoká. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a 7. 

 

Bod 6 – Různé informace z činnosti obecního úřadu 

 

 

Rozhledna – investice, akce 

Letošní investice kolem rozhledny se vyšplhaly na téměř 980 tisíc korun. Jednalo se o úpravu 

okolí rozhledny formou výsadby zeleně, instalaci herních prvků a mobiliáře, nátěr interiéru 

rozhledny, zhotovení přípojky vody, realizaci zavlažování a obklad soklu kamenem. Částka se 

zdá dle názoru starosty sice celkem vysoká, ale rozhledna si na toto za dobu fungování 

vydělala. Obec dostane zpět 166 tisíc ze SFŽP. Některé části by se možná daly pořídit levněji, 

ale v návaznosti bylo potřeba tyto technické záležitosti řešit operativně a rychle. To co se 

provedlo, tak nám již celkem zvedlo návštěvnost a lidem se to líbí.  

Zastupitel Milan Hošek : 

Úpravy okolí jsou pěkné, ale příště by bylo dobré výběrové řízení dělat s předstihem. Pokud 

se dělá výběrové řízení narychlo, tak je možnost, že se přihlásí v termínu pouze jedna nebo 

dvě firmy a cena se již nedá tak ovlivnit. Některé vícepráce se mu zdály celkem vysoké, 

například zavlažování.  

Odpověď starosta : 

Cena 70 tisíc byla pouze za zavlažovací systém, navíc se zde realizovalo prodloužení vody 

k budoucímu WC, dělala se odbočka na kalíšek na pitivo a přidalo se dešťové čidlo. Tyto věci 

tu cenu navýšily. 
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Zastupitel Milan Hošek : 

Akce úpravy rozhledny stála nakonec víc, než jsme původně uvažovali. Dotace měla být 

původně daleko vyšší, nyní je dotace 166 tisíc a my doplatíme zbytek. Dal za příklad jinou 

obec, ve které bez dotace zrealizovali projekt daleko levněji než s 80% dotací. Toto by bral 

jako ponaučení, pokud budeme chtít příště nějaký dotační program. 

Odpověď starosta : 

Je pravda, že dotační tituly jsou ošemetné. Původní dotace měla být 80% z částky 384 tisíc 

korun. Podle dotačního titulu se vyškrtaly věci, které se netýkají životního prostředí, tedy 

mobiliář a herní prvky. Dotace se týká pouze zeleně.  

Obec byla požádána Klubem veteránu, jestli mohou udělat sraz Klubu veteránů u rozhledny. 

Akce se uskuteční 9.10.2016. Dále rozhlednu navštíví předseda senátu pan Milan Štěch. Je to 

dobrá reklama. Příští rok se plánuje oslava desátého výročí provozu rozhledny. Tato akce by 

se měla uskutečnit 30.4.2017. O tomto projektu a programu tohoto dne se bude ještě jednat. 

 

Územní plán 

Územní plán se konečně pohnul. Je svolána veřejné projednávání, které se uskuteční 

27.9.2016 v 18.00 na obecním úřadě na Hlíně. Za přítomnosti zástupce pořizovatele MěÚ 

Ivančice v zastoupení Ing. Skálovou a architektky Ing. Arch. Jenčkové bude představen návrh 

územního plánu a bude možné klást dotazy k návrhu a budou zdůvodněny veškeré změny. 

Územní plán je vyvěšen na úřední desce města Ivančic a v papírové podobě je k dispozici na 

obecním úřadě. 

 

Kanalizace 

Co se týká projektování kanalizace, tak je v současné době veškerá činnost zastavena, protože 

není možné realizovat tuto infrastrukturu v komunikaci první a druhé třídy. Byl zaslán dopis 

hejtmanovi a zároveň i na kraj, který je vlastníkem komunikace, jestli by nešla udělit nějaká 

výjimka. Odpověděli, že toto je legislativní proces, nicméně se to řeší, je to již ve druhém 

čtení novela tohoto zákona a do konce roku by snad měla být schválena. Poté by se mohla 

rozjet další projektová část včetně domovních přípojek. Posledním úskalím bude i schválení 

nového územního plánu, ve kterém je zakreslena nová čistírna odpadních vod. Bez schválení 

územního plánu nemůže být povolena a realizována. Starosta obce a místostarosta Ing. 

Miroslav Pacholík využili pozvání společnosti Pro Venkov a navštívili podobnou čistírnu 

v obci Velké Losiny. Mohli se přesvědčit, jak toto zařízení funguje. Na konci čistírny vytékala 
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průzračně čistá voda, nikde nebyl žádný zápach. Čistírna v naší obci by měla být dle návrhu 

pana Kryšky ještě dokonalejší, máme lépe členitý terén. Čistírna navíc zapadá přirozeně do 

prostředí a nemusí být nijak oplocena.  

 

Měření rychlosti vozidel 

Obec požádala Policii ČR, aby v obci namátkově bylo prováděno měření rychlosti vozidel 

v obci. Auta zde jezdí poměrně rychle a mělo by se jednat o preventivní akci. Někteří řidiči si 

zafixují, že se zde může měřit a zpomalí.  

 

Bod 6 – Diskuze 

Host zasedání L. B. : 

Jak je to s činností čistírny přes zimu v závislosti na vegetaci? Rostliny fungují i v zimě? 

Odpověď starosta : 

Jelikož se jedná o vertikální filtr a vše je uloženo pod zemí, tak by s činností přes zimní 

období neměl být problém. Dva tyto typy jsou v Rakousku a jeden na severu Čech. Zde tyto 

čistírny fungují již delší dobu a neměli s tímto problém. Rostliny fungují i v zimě. 

Host zasedání M. D. : 

Pokud jsou takové výdaje na rozhlednu, tak se mu zdá nízké vstupné na rozhlednu, zvýšil by 

jej na 20 korun. 

Odpověď starosta : 

Je proti navýšení vstupného. Spousta rozhleden u nás je zadarmo. Navíc může dojít ke snížení 

počtu návštěvníků.  

 

Host zasedání F. Č. : 

Navštívil alespoň deset rozhleden, většina z nich je zadarmo. Lidi se sem vrací, tak je 

zbytečné vstupné navyšovat. 

Host zasedání J. K. : 

Rozhledny, které jsou zadarmo, tak v okolí skoro nic není, pouze jen ta rozhledna. My máme 

okolí nyní již upraveno. Vypadá to pěkně, některé věci se tam možná udělaly zbytečně. Pokud 

si na to ale rozhledna vydělala, tak se může ponechat vstupné na 10 korunách. 

Host zasedání R. Č. : 

Jeho kolega byl na rozhledně a divil se, že je zavřená, přitom stál u toho kovového vysílače. 

Mělo by se to lépe označit, zpracovat návěstidla s vyobrazenou rozhlednou. 
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Odpověď starosta : 

Na cedulích se pracuje. Bude umístěna informační cedule K rozhledně s vyobrazenou 

rozhlednou, dále bude i vyrobena cedule K divadlu.  

Host zasedání J. S. : 

Navrhoval již dříve, aby byly na rozhlednu zakoupeny skříňky s uzamykatelnými vitrínami. 

Lavičky jsou pouze přitažené matičkou, lze je snadno odcizit, bude nutné je více zabezpečit. 

Odpověď starosta : 

Pracuje se na tom, obecní úřad se již po nějakých vitrínách dívá. Lavičky se pokusíme 

zabezpečit. 

Host zasedání J. Č. : 

Investice na rozhledně byly většího charakteru, byl určen nějaký dozor investora, který si 

pohlídal vícepráce a i prováděné práce? 

Odpověď starosta : 

Dozor investora prováděla firma, která pro nás vyřizovala dotaci a pohlídala si vše. Bylo to i 

podmínkou pro získání dotace. 

Host zasedání I.V.: 

Dotázal se, jestli obec uvažuje uzavřít smlouvu s dalšími kolotočáři. Jestli ano, tak aby tam 

byly smluvně určeny podmínky od kdy, do kdy se můžou v obci zdržovat a v jakých místech.  

Odpověď starosta : 

To se bude muset zvážit, jestli se podepíše další smlouva. Bude záležet na zájmu občanů. 

Letos vypršela smlouva se současným provozovatelem střelnice a kolotočů. Střelnice by na 

hody asi měla být, je to součást hodů. Předtím, než se uzavřela tato smlouva, tak bylo složité 

někoho sehnat. 

Host zasedání M. D. : 

Možná by bylo dobrý dát anketu na obecní stránky. 

 

 

Odpověď starosta : 

Anketa se může vyvěsit. Pokud se na to podíváme z pohledu Mikroregionu, tak je již skoro 

hotové dopravní hřiště, nadále budeme využívat skákací hrad a trampolíny. Poté by možná i 

stačil stánek s nějakými sladkostmi, jak bývá u divadla.  

Zastupitel D. Chaloupka : 
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Z pohledu jeho dětí vidí, jak se na ty kolotoče těší, i když jsou v bídném stavu. Myslí si, že je 

lepší špatná atrakce než žádná. Vznesl také návrh, že by nebylo marné osvítit věž kostela 

nějakým reflektorem, když už je tak pěkná.  

Host zasedání Jozef Sliacký : 

Navrhoval to již dříve, nyní by to bylo na místě, když se věžička opravila, je to dominanta 

obce. 

 

Další připomínky nebyly a starosta s konstatování, že byl vyčerpán program zasedání 

poděkoval všem za účast a zasedání v 20.59 hodin ukončil  

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření č.6 a 7  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.9.2016 

 

 

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

 

Ověřovatelé:               Milan HOŠEK                     ……………………………………… 

 

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

 

 

Starosta:  Miloš DOSTALÝ   ……………………………………… 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.14/2016 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 16. 9. 2016 

 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

  1.  Ověřovatele zápisu zasedání p. M.Hoška a pí. M.Čechovou 

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

 

  2.  Smlouvu o prodeji nápisové desky č.5 v kolumbáriu paní Marii  

       Eichnerové v ceně 5.000,- Kč 

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

 

  3.  Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene se společností   

       MADREV s.r.o. na pozemky p.č. 198/13, 198/14, 400, 588/13, 591/2  

       v k.ú Hlína u Ivančic v dohodnuté ceně 215 844,- Kč.  

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

 

  4.  Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č.1/2016 o nočním klidu  

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

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

   5.  Rozpočtová opatření č. 6 a 7, ve znění přílohy zápisu 

 

   6.  Informaci o schválení závěrečného účtu hospodaření za rok 2016   

        Mikroregionu Ivančicka 

 

  7.   Informaci o schválení závěrečného účtu hospodaření za rok 2016   

        Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 
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