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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 10/2020 

konaného dne 12. 05. 2020, 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). 
 
Veřejné zasedání č. 9/2020 se neuskutečnilo kvůli vyhlášenému nouzovému stavu v zemi. 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a pana Richarda Nesvačila 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 Richarda 
Nesvačila,  zapisovatelem zápisu 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. 
10/2020 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 -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 
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Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 
1. Zahájení 
2. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019 – přednese G. Nosková 
3. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019 – projedná starosta 
4. Projednání směrnice „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ – 

projedná místostarosta M. Pacholík 
5. Projednání záměru prodeje obecního pozemku: 

• Záměr prodeje p.č. 5/1 a 181 pro společnost EO.N. na vybudování trafostanic – 
stanovit cenu a podmínky. 

• Záměr prodeje části pozemku p.č. 293/1 manželům Noskovým – stanovit cenu a 
podmínky. 

• Záměr výpůjčky části pozemků p.č. 5/1 a 181 – projednání smlouvy o výpůjčce. 
6. Projednání poskytnutí dotace společnosti Tamtam – žádost, smlouva. 
7. Projednání rozpočtových opatření č.1 a č.2. 
8. Různé z obecního úřadu: 

• Informace k budování kanalizace. 
a) Projektová část a rozpočet. 
b) Uložení přebytečné zeminy. 
c) Žádost o dotaci a výběrové řízení. 
d) Finanční podíl obce na akci. 

• Informace o rekonstrukci rozvodové sítě elektřiny v obci. 
a) Důvody rekonstrukce. 
b) Místa pro trafostanice. 
c) Veřejné osvětlení po rekonstrukci. 

• Souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu se zastupitelem obce – vyhotovení 
zápisů z veřejných zasedání. 

• Projednání investice do úpravy neudržovaného pozemku za účelem sportovního 
využití občanů obce, objednávka prací, rozpočet. 

• Informace o technických opravách rozhledny. 

• Projednání žádostí o podporu. 

• Informace o situaci v obci v období pandemie a nouzového stavu. 
9. Diskuze  
10. 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 účetní uzávěrky za rok 2019 
Paní Gabriela Nosková seznámila přítomné s přehledem hospodaření obce Hlína za rok 
2019. Tento přehled je k nahlédnutí na obecním úřadě. Před hlasováním dal starosta 
možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Nebyly vzneseny připomínky. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Účetní závěrku hospodaření za rok 2019. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
Bod 3 – Projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2019 
Starosta seznámil přítomné s textovou částí Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019. 
Součástí závěrečného účtu hospodaření je také zápis inventarizační komise, která neshledala 
žádné pochybení. Poslední část je zpráva od auditorů. Při přezkoumání byly zjištěny chyby a 
nedostatky. Na základě těchto zjištění starosta vypracuje opatření k nápravě. Účet byl již řádně 
vyvěšen na úředních deskách, a pokud bude schválen, tak bude vyvěšen ještě do konce roku na 
elektronické úřední desce.  
Starosta vysvětlil přítomným, jaká pochybení byla připomínkována od auditorů. Poté dal starosta 
zastupitelům i hostům prostor k diskuzi.  
Host AH: Zda jsou tato pochybení nějak sankciována. 
Starosta: Ne, došlo pouze k porušení vnitřní směrnice obce. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Závěrečný účet hospodaření za rok 2019 s výhradou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Bod 4 – Projednání směrnice „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu“ 
Starosta předal slovo místostarostovi M. Pacholíkovi, který přednesl upravený návrh směrnice. 
Stručný popis:  

- VZ do 500tis. Kč – přímé zadávání po průzkumu trhu. 
- VZ urgentní, v režii starosty – zadává starosta a místostarosta se souhlasem předsedy 

finančního výboru. 
- VZ do 2mil. Kč – rozhodnutí zastupitelstva, do 1mil Kč – budou vyzváni 3 zájemci a 

komice rozhodne o výsledku, 1-2mil Kč bude zveřejněna výzva na profilu zadavatele a 
výsledek posouzen komisí. 

V případě zakázky financované z dotací se postupuje podle pravidel dotace. 
Zůstává povinnost uveřejnění smlouvy a konečné ceny na profilu zadavatele. 
Poté dal starosta zastupitelům i hostům prostor k diskuzi. 
Host MH: Není výše ceny zakázek spojena s počtem obyvatel obce. 
Zast. MP: Ne, je to dáno Zákonem o veřejných zakázkách. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Směrnici č.1/2020 „Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu“. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
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Bod 5 – Projednání záměru prodeje obecních pozemků 

a) Prodej obecních pozemků společnosti EO.N. 
Záměr byl vystaven na úřední desce od 17.3. do 3.4. a nikdo v tomto termínu nepodal 
námitky. Jedná se o části pozemků č. 5/1 a p.č. 181, každý o výměře 20m2, pro 
vybudování nových trafostanic v obci. Podmínky prodeje a ceny bude předmětem 
smlouvy.  
Starosta zastupitelům i hostům prostor k diskuzi. Bez připomínek.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Záměr prodeje částí obecních pozemků parcelní číslo 5/1 
a 181 v k.ú. Hlína u Ivančic, v obou případech o rozloze 20 m2 společnosti E.ON a.s. na 
vybudování trafostanic. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

b) Žádost manželů Noskových na odkup části pozemku č. 293/1 
Starosta přednesl text žádosti, upozornil na to, že tento pozemek je již zastavěný 
hospodářskými budovami a pro obec dle jeho názoru nevyužitelný. Dále konstatoval, že 
přes sousední pozemek ve vlastnictví manželů Noskových vede turistická stezka. 
Doporučil zastupitelstvu tedy pozemek prodat pod podmínkou věcného břemene pro 
pěší chůzi na pozemku Noskových. Dal prostor pro diskuzi. 
Zast. JK: nesouhlasím s prodejem tohoto pozemku. Pozemek je strategický pro obec 
z důvodu uložení dešťové kanalizace, která vede souběžně v zahradách občanů. Ztratili 
bychom možný přístup pro opravu této kanalizace. 
Starosta: z důvodu nemožnosti předběžného projednání kvůli nouzovému stavu, 
navrhuje tento bod odložit k dalšímu projednání a svolat jednání na místě samém. 
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 
 

Bod 6 – Projednání Záměru výpůjčky části pozemků p.č. 5/1 a 181 paní 
Naděždě Koudelné. 
Paní Koudelná požádala o dlouhodobý pronájem části pozemků před a za rodinným domem. 
Obec takto bezplatně pronajímá pozemky více občanům, aby mohli zvelebovat prostory před 
svými domy.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Záměr výpůjčky pozemků p.č. 5/1 o rozloze 50 m2 a p.č. 
181 o rozloze 16 m2 v k.ú. Hlína u Ivančic paní Naděždě Koudelné. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
Bod 7 – Projednání Smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 5/1 o rozloze 50 m2 a 
p.č. 181 o rozloze 16 m2 v k.ú. Hlína u Ivančic s paní Naděždou Koudelnou. 
 

file:///C:/Users/Ucetni/Documents/Dokumenty%20-%20obecní%20úřad/Veřejné%20zápisy/2020/Návrh_usnesení_VZ_č.10_-_12.5.2020.doc
file:///C:/Users/Ucetni/Documents/Dokumenty%20-%20obecní%20úřad/Veřejné%20zápisy/2020/Návrh_usnesení_VZ_č.10_-_12.5.2020.doc
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 Starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o výpůjčce a vyhlásil diskusi. Bez připomínek 
a proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 5/1 o rozloze 50 m2 a 
p.č. 181 o rozloze 16 m2 v k.ú. Hlína u Ivančic s paní Naděždou Koudelnou, Hlína č.p.46. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

Bod 8 – Projednání poskytnutí dotace společnosti Tamtam 
Starosta přednesl žádost společnost Tamtam o poskytnutí dotace. Společnost Tamtam 
poskytuje služby rodinám, které mají hluchoněmé děti. V naší obci tato společnost poskytuje 
služby jedné rodině. Rodiče tohoto dítěte jsou s poskytováním pomoci velice spokojeni, proto 
starosta navrhuje podpořit tuto společnost. Tamtam požaduje proplacení cestovních nákladů a 
služeb za mobilní telefon. Vyúčtování je přiloženo. Podmínky poskytnutí dotace řeší 
veřejnoprávní smlouva, se kterou starosta přítomné seznámil. Poté vyhlásil k tématu diskusi. 
Bez připomínek a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejnoprávní dotace z rozpočtu 
obce ve výši 6 000,-Kč společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s., Hábová 1571, 155 
00 Praha 5 – Stodůlky. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

Rozpočtová opatření č. 1/2020 a č. 2/2020. 
RO č. 1 – odkup akcií České spořitelny v hodnotě cca 266 tis. Kč. 
RO č. 2 – vykazování daně z nemovitosti, přesun prostředků pro úpravu sportovního areálu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2020 ve znění přílohy 
zápisu. 
 

Bod 9 – Projednání Dohodu o pracovní činnosti se zastupitelem na 
vyhotovování zápisů z veřejných zasedání. 
Starosta přednesl návrh, aby zastupiteli Janě Čechové byla vyplácena odměna ve výši 588,- 
Kč za každý zápis a to i zpětně od počátku volebního období. Odměna za tuto činnost není 
nijak zákonem nebo vyhláškou řešena a je v pravomoci zastupitelstva vyslovit souhlas 
s uzavřením dohody a stanovit odměnu. K vyhlášené diskusi se nikdo nepřihlásil a proběhlo 
hlasování.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dohodou o pracovní činnosti a vyslovuje souhlas s 
uzavřením pracovně právního vztahu se zastupitelem obce pí. Ing. Janou Čechovou na pořízení 
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zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018 – 2022, dle Zákona o 
obcích 128/2000 Sb, § 84, článek 2, písmeno p), v ceně 588,-Kč za zápis z každého zasedání 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

Bod 10 – Projednání Investice na úpravu neudržovaného pozemku za účelem 
sportovního a volnočasového využití občanů. 
Volnočasový areál za obecním úřadem byl rozšířen o dráhu, kterou mohou jak mladí hasiči 
používat v přípravě na závody, tak ostatní občané pro své sportovní aktivity. Pod vedením 
starosty hasičů Richarda Nesvačila, byla tato plocha vybudována částečně dodavatelsky a 
částečně svépomocí.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Investici na úpravu neudržovaného pozemku za účelem 
sportovního a volnočasového využití občanů p.č. 137/2, 137/1 a 130/18 ve výši do 250 000,-
Kč. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

Růžné z činnosti obecního úřadu  
 

Informace k budování kanalizace  
- Obec (v zastoupení SVaK) podal žádost o poskytnutí dotace na vybudování 

kanalizace. Žádosti na MZČR jsou přijímány do 30.6.2020 a průběžně 
vyhodnocovány.  

- V obecných podmínkách dotace je částka 100 tis. Kč na obyvatele, kterou nejsme 
schopni splnit. Položkový rozpočet aktualizoval projektant na částku cca 60mil. Kč. 
Nyní pracujeme na krocích, které vedou ke snížení celkové částky, která bude pro 
obec akceptovatelná. Jednotlivé kroky pro snižování ceny jsou popsány v dalších 
bodech. 

- Probíhají jednání na SÚS kvůli rozsahu oprav silnice po vybudování kanalizace. 
Požadavky SÚS na opravu neodpovídají technickému stavu stávající vozovky. Jedná 
se podílech na opravě silnice II./395, která je ve správě JmK. 

- Přečerpávací stanice „Na Paloučkách“ bude nahrazena samostatnou ČOV. Po 
proveden hydrogeologickém průzkumu, je to možné. 

- Trvalá deponie zeminy bude provedena na obecních pozemcích. Je, zpracováván 
projekt a byla podána Žádost o zřízení této deponie. Úspora za uskladnění zeminy, 
která se po vytěžení stává odpadem. 

- V současnosti je kalkulována cena cca 48mil. Kč.  
- Financování: dotace MZ 70%, JmK 10%, Obec 20% (částečně financováno 

bezúročnou půjčkou od SVaK). 
 

Rekonstrukce sítě EO.N. – nové trafostanice 
- Budou vybudovány 2 nové trafostanice pro posílení výkonu v obci. Detaily viz výše. 
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- Společnost EO.N. zpracuje projekt na uložení vedení do země. Realizace sítě by měla 
být provedena po vybudování kanalizace. 

- Zároveň projednáváme možnost souběžného uložení chráničky pro optický kabel. 
- Po uložení kabelů do země budou odstraněny sloupy, které obec využívá pro pouliční 

osvětlení. Obec bude muset vybudovat novou síť sloupů. 
 

Rozhledna 
- Rozhledna byla poprvé otevřena 8.5. pro veřejnost, 9.5. došlo k prolomení schodu – 

bez úrazu. 
- Byly provedeny nezbytné opravy rozhledny. Fotky jsou k dispozici u starosty. Dále 

firma instalovala částečná opatření proti povětrnostním vlivům. 
- Na zimní měsíce nebude rozhledna v provozu a budou se uzavírat okenice, kvůli 

povětrnostním vlivům. 
 
Informace o situaci v období pandemie. 
Obec obdržela roušky pro zaměstnance, obchod. Desinfekce je umístěna ve veřejných 
prostorech. Šité roušky pro občany jsou zdarma k dispozici v místním obchodě. 
 

Různé žádosti o dotace 
Na obecní úřad přichází v současné době žádosti od různých spolků o poskytnutí dotace. 
Zastupitelstvo se rozhodlo nereagovat na tyto žádosti. 
 
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 20:10 h. 
 

Přílohy 
1. Rozpočtové opatření č. 1 a 2 / 2020. 
2. Prezenční listina zasedání 
3. Oznámení o konání zasedání 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven: 22. 5. 2020  
 
 
 
 

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

Richard Nesvačil ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 


