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Obec Hlína,  
Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 21/2022 

konaného dne 11. 07. 2022, 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 je 
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 
92 odst. 3 zákona o obcích) 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana R. Nesvačila a pana J. Kocába a zapisovatelem Janu 
Čechovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu paní Marii Čechovu a pana Ivo Velčovského, 
zapisovatelem zápisu Ing. 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. 21/2022. 
Zastupitelé neměli připomínky. 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 
2.     Projednání „Dodatku č.5 Smlouvy o vkladu majetku“ se SVaK a dodatku  ke smlouvě o  
        úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD2/69/20LCD ze dne 5. 8. 2021 
3. Projednání nákupu kontejneru pro ZŠ Neslovice 
4. Projednání smlouvy o výpůjčce se ZŠ Neslovice 
5. Projednání prodeje a nákupu pozemku 
6. Projednání dohody o spolupráci při realizaci optické přístupové sítě v obci Hlína 
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7. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 
8. Projednání smlouvy o poskytnutí finančního daru 
9. Projednání smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2022 
10. Projednání investičního záměru na opravu dešťové kanalizace 
11. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 5/2004 o místním poplatku za provoz výherních 

hracích automatů 
12. Projednání rozpočtového opatření 
13. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Volby do zastupitelstva obce 2022 
14. Diskuse  
15. Usnesení a závěr 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína bez připomínek schvaluje předložený Program veřejného zasedání. 

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

Program byl schválen. 
 

Bod 2 – Projednání Dodatku č.5 ke Smlouvě o vkladu majetku 
Starosta přednesl návrh Dodatku č.5 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 6.10.2004 se SVaK 
Ivančice, kterým se mění hodnota vloženého majetku. V roce 2017 byla prodloužena část 
vodovodu v ulici Křenová. Nyní proběhla kolaudace. Tudíž se tato část vodovodu vkládá do 
majetku SVaK. Hodnota nové části vodovodu je 300.670,- Kč. Celková hodnota vloženého 
majetku tedy činí 11.115.914,- Kč.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dodatek č.5 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 6.10.2004 
se SVaK Ivančice. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

  Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi 
ručitelem a bankou 
Starosta seznámil přítomné se zněním Dodatku č.1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů 
mezi ručitelem a bankou RD2/69/20LCD ze dne 5.8.2021, kterým se mění výše ručení na částku 
13 912 000,- Kč.  
Obec se rozhodla využít nabídky SVaK na navýšení úvěru, který byl SVaK poskytnutý obci Hlína 
na dofinancování ČOV. Úvěr bude navýšen o předpokládanou částku cca 6 mil. Kč a tyto 
prostředky budou použity na opravy místních komunikací po vybudování kanalizačních přípojek. 
Na opravu bude použita stejná technologie jako na krajské komunikaci.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi 
ručitelem a bankou RD2/69/20LCD ze dne 5.8.2021, kterým se mění výše ručení na částku 13 
912 000,- Kč 
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Výsledek hlasování Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání zakoupení obyvatelného kontejneru  
Žáci obce Hlína navštěvují ZŠ Neslovice. Proto obec po dohodě s ředitelem školy poskytuje 
podporu na různé školní pomůcky nebo potřebné věci. V roce 2021 nebyla podpora čerpána. 
V letošním roce, na žádost ředitele školy, obec zakoupí obytný kontejner společnosti KARMOD 
o rozměrech 2,4x6 m, v ceně 127 500,- Kč bez DPH, který bude majetkem obce a ZŠ Neslovice 
jej bude mít v pronájmu. Kontejner bude sloužit pro pracovníka inkluze.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Zakoupení obyvatelného kontejneru společnosti KARMOD o 
rozměrech 2,4x6 m, v ceně 127 500,- Kč bez DPH 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Bod 4 – Projednání Smlouvy o výpůjčce obyvatelného kontejneru 
V návaznosti na předchozí bod ohledně zakoupení obytného kontejneru, starosta přednesl 
návrh smlouvy o výpůjčce pro ZŠ Neslovice.  Místostarosta Kamil Uj stručně seznámil přítomné 
se zněním smlouvy. Smlouvy se sjednává na dobu neurčitou.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína Smlouvu o výpůjčce obyvatelného kontejneru s ZŠ Neslovice 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 5 – Projednání Záměru prodeje pozemku p.č. 293/6 v kú Hlína u Ivančic 
Bod navazuje na již na dřívější jednání, kdy manžele Noskovi požádali o odkup obecního 
pozemku, na kterém stoji stavba jejich garáže.  Zastupitelstvo se rozhodlo tento pozemek p.č. 
293/6 v kú Hlína u Ivančic o výměře 81 m2, zapsaného na listu vlastnictví 10001 pro obec Hlína, 
prodat za odhadní cenu. Náklady ponese kupující. 
Zároveň manželé Noskovi přislíbili prodat obci část svého pozemku o rozloze cca 40m2. Je to 
část turistické trasy do Silůvek. Obec má zájem o zachovaní této trasy. Této koupi musí před-
cházet rozdělení pozemku manželů Noskových. Budu řešeno později, bod č. 5 programu se 
nebude schvalovat. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 293/6 v kú Hlína u Ivančic o 
výměře 81 m2, zapsaného na listu vlastnictví 10001 pro obec Hlína, za odhadní cenu 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
Bod 6 – Projednání Dohody o spolupráci při realizaci optické sítě v obci Hlína 

Společnost En-com connection s.r.o. projevila zájem o vybudování optické sítě v obci Hlína na 
vlastní náklady. Tato pokládka bude realizována současně s pokládkou elektrického vedení do 
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země, kterou připravuje společnost EO.N. Firma En-com connection s.r.o. žádá obec o 
spolupráci při přípravách této akce, především jednání s třetími stranami. Obec má zájem o 
vybudování této sítě, proto spolupráci schvaluje.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje „Dohodu o spolupráci při realizaci optické sítě v obci Hlína“ 
se společností En-com connection s.r.o., se sídlem 1.máje 890, 664 84 Zastávka u Brna v textu 
bez bodu 4.6. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Bod 7 – Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  
Na základě žádosti pana Milana Hoška, obec podala žádost o dotaci z rozpočtu JmK na provoz 
venkovských prodejen v celkové výši 140.000, Kč. Dotace byla schválena v plné výši tj. 70.000,- 
Kč, což dle podmínek dotace odpovídá 50% výše dotace. Druhou část dotace musí vyplatit 
obec ze svého rozpočtu viz Bod č. 9. 
Místostarosta Pacholík stručně představil znění smlouvy. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje “Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na provoz 
venkovské prodejny“ ve výši 70 000,-Kč s Jihomoravským krajem 

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

Usnesení č. 8 nebylo schváleno 

 
Bod 8 – Projednání Smlouvy o poskytnutí finančního daru 
Na základě podmínek dotačního titulu výše, je obec povinna poskytnout druhou část dotace ve 
výši která byla uvedena v žádosti o dotaci na JmK. V tomto případě se jedná o částku 70.000,- 
Kč. Zastupitelé rozhodli, že dotace bude panu Hoškovi poskytnuta ve formě finančního daru. 
Místostarosta Pacholík stručně představil znění smlouvy. Celková výše finančního daru činí 
140.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“ ve výši 140 000,-Kč 
panu Milanu Hoškovi na zabezpečení provozu prodejny smíšeného zboží v obci Hlína 

Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -1- 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
Bod 9 – Projednání Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 
2022 a smlouvy o zpracování osobních údajů 
Obec je ze zákona povinna provádět jednou ročně přezkoumání hospodaření. Jako 
v předchozích 2 letech se rozhodla využít služby Auditorské společnosti Moore Audit CZ.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje „Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 
2022“ s Auditorskou společností Moore Audit CZ, s. r. o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 
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Praha 8 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Obec je povinna uzavřít s Auditorskou firmou smlouvu o zpracování osobních údajů. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje „Smlouvu o zpracování osobních údajů“ s Auditorskou 
společností Moore Audit CZ, s. r. o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

Bod 10 – Oprava dešťové kanalizace 
 V tomto bodě starosta informoval zastupitele, že při budování odpadní kanalizace byl zjištěn 
havarijní stav dešťové kanalizace v místní dolní části dědina a bude třeba provést její opravu 
spočívající ve výměně potrubí. Tato oprava bude vedena jako vícepráce při stavbě odpadní 
kanalizace a předpokládaná odhadnutá výše nákladů se pohybuje kolem půl milionu korun. 
Zastupitelé neměli připomínky. Bez hlasování. 

 
Bod 11 – Projednání Ukončení platnosti obecně závazné vyhlášky 5/2004 
Na základě připomínek pracovníka MVČR k vyhlášce 5/2004 se zastupitelé rozhodli tuto 
vyhlášku zrušit. V obci nejsou v současnosti provozovány žádné výherní automaty. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Ukončení platnosti obecně závazné vyhlášky 5/2004 o 
místním poplatku za provoz výherních automatů 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
Bod 12 - Rozpočtové opatření 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022 (navýšení pojistné částky 
pojištění majetku obce, příjem z prodeje železného šrotu). 

 
Bod 13 - Různé z činnosti OÚ 
1. Kanalizace:  

- Probíhají dokončovací práce na ČOV 
- Probíhají výkopové práce v „Zajíčku“, usazování domovních šachet 
- Opětovně přislíbeno navýšení počtu pracovníků 

2. Volby do zastupitelstva 2022 – termín podání kandidátek je do 19.7.2022 
3. Rekonstrukce rozvodné sítě v obci. Pod nově navrženou trafostanicí vedle č.p. 136 vede 

dešťová kanalizace. Bude provedeno přeložení této části dešťové kanalizace a z domu č.p. 2 
bude provedenou nové napojeni. 

4. Zastupitelstvo bere na vědomí Informaci o schválení závěrečného účtu Mikroregionu 

Ivančicko 
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5. Zastupitelstvo bere na vědomí Informaci o schválení závěrečného účtu SVaK Ivančice 
6. Obec Hlína, přes Mikroregion čerpala dotaci JmK ve výši 22.000,- Kč na pokrytí části 

nákladů na ozvučení divadelního představení v lesním prostředí. 
7. Kalendáře Mikroregionu – jako letošní téma obrazové části kalendářů bylo navrženo 

prezentace řemeslníků v jednotlivých obcích. Každá obec mám možnost 2 prezentací 
(obrázků). Starosta přednesl občanům možnost prezentovat svoji živnost.  

 
Bod 14 - Diskuse: 

- Zástupce společnosti F:R:Z s.r.o, pan Růžek přednesl svoje připomínky k výpovědi 
smlouvy o dílo na zhotovení obecní publikace. 

 

Bod 15 – Závěr  
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, usnesení schválena a ve 20:00 h. 
ukončil veřejné zasedání.  

 
Přílohy 

1. Prezenční listina zasedání 

2. Rozpočtové opatření č.4/2022 

3. Oznámení o konání veřejného zasedání 

4. Výpis usnesení veřejného zasedání 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven: 14. 07. 2022  
 
 

Zapisovatel:  Ing. Jana Čechová ………………………………….. 
 
Ověřovatelé:  Richard Nesvačil ………………………………….. 
 

Jaromír Kocáb  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č. 21/2022 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 11.7.2022 

 

      Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. R. Nesvačila a p. J. Kocába 

a návrh programu veřejného zasedání 

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

 

2. Dodatek č.5 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 6.10.2004 se SVaK Ivančice, kterým 

se mění hodnota vloženého majetku 

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

 

3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou 

RD2/69/20LCD ze dne 5.8.2021, kterým se mění výše ručení na částku 13 912 000,- Kč  

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

 

4. Zakoupení obyvatelného kontejneru společnosti KARMOD o rozměrech 2,4x6 m, 

v ceně 127 500,- Kč bez DPH 

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

 

5. Smlouvu o výpůjčce obyvatelného kontejneru Karmod s ZŠ Neslovice 

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

 

6. Záměr prodeje pozemku p.č. 293/6 v kú Hlína u Ivančic o výměře 81 m2, zapsaného na 

listu vlastnictví 10001 pro obec Hlína, za odhadní cenu 

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

 

7. Dohodu o spolupráci při realizaci optické sítě v obci Hlína se společností En-com 

connection s.r.o., se sídlem 1.máje 890, 664 84 Zastávka u Brna v textu bez bodu 4.6. 

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

 

8. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na provoz venkovské prodejny ve výši 

70 000,-Kč s Jihomoravským krajem 

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

 

9. Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 140 000,-Kč panu Milanu Hoškovi na 

zabezpečení provozu prodejny smíšeného zboží v obci Hlína 

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …1… 

 

10. Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 s Auditorskou 

společností Moore Audit CZ, s. r. o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 
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Výsledek hlasování:        Pro  …9…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 

11. Smlouvu o zpracování osobních údajů s Auditorskou společností Moore Audit CZ, s. r. o. 

se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

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

12. Ukončení platnosti obecně závazné vyhlášky 5/2004 o místním poplatku za provoz 

výherních automatů 

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

 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí: 

 

13. Rozpočtové opatření č.4/2022 

14. Informaci o schválení závěrečného účtu Mikroregionu Ivančicko 

15. Informaci o schválení závěrečného účtu SVaK Ivančice 

 

        

 

 

 

                                            

 

 

                                                                …………………………………………………… 

                                                                 Miloš Dostalý – starosta obce Hlína 
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