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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 11/2020 

konaného dne 27. 07. 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). 
Omluvení: R. Nesvačil, Ing. Jana Čechová 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a pana Jaromíra Kocába a 
zapisovatelem Janu Čechovou (ze záznamu) a poznámky zajistí paní Marie Čechová. 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 Jaromíra 
Kocába, zapisovatelem zápisu Janu Čechovou (ze záznamu). 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

 

Schválení programu: 
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č. 
11/2020 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 -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 
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Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 
1. Zahájení 
2. Projednání Smlouvy o přijetí dotace z rozpočtu JmK 
3. Projednání Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování bioodpadu 
4. Projednání Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření  
5. Projednání záměru obce o prodeji části pozemku 
6. Projednání poskytnutí podpory LDN Ivančice 
7. Projednání zařazení obce do působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska 
8. Projednání rozpočtového opatření 
9. Různé z obecního úřadu: 

• Informace k budování kanalizace 

• Informace z Mikroregionu 

• Informace z SVaK 

• Malotraktor 

• Dešťová kanalizace 

• Cesta na Paloučky 
10. Diskuze  
11. Usnesení a závěr. 
 

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

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

Program byl schválen. 
 

Bod 2 – Projednání přijetí dotace z rozpočtu JmK 
Jako v předchozích letech JmK vypsalo dotační program na podporu venkovských prodejen. 
Obec požádala o dotaci a byla ji schválena zastupitelstvem JMK ve výši 70 tis. Kč. Starosta 
představil smlouvu a podmínky čerpání této dotace. Z rozpočtu obce bude poskytnuta také 
částka 70 tis. Kč, jako druhá část dotace. Dotace musí být proinvestována do konce roku 
2020 a bude použita na zvelebování prodejny. Na příštím veřejném zasedání bude 
schválena smlouva mezi obcí Hlína a manželi Hoškovými, kde bude již upřesněno, jak budou 
prostředky konkrétně vynaloženy. Starosta dal účastníkům prostor k připomínkám. Příjemce 
dotace pan Milan Hošek vyjádřil svoje připomínky k požadovanému položkovému rozpočtu. 
Bude dále projednáno. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu JmK z dotačního 
programu Podpora provozu venkovských prodejen v JmK pro rok 2020 ve výši 70.000,- Kč a 
současné souhlasí s poskytnutím částky 70.000,- Kč z rozpočtu obce na základě 
veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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Bod 3 – Projednání Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování bioodpadu 
Starosta předal slovo místostarostovi Kamilovi Ujovi, který přednesl detaily. V letech 2015-2019 
byla uzavřena smlouvy s panem Tesařem. Nová smlouva bude uzavírána na jednoleté období 
kvůli inflaci a pohybu cen. Cena je stanovena na základě dohody smluvních stran a to 300,- Kč za 
tunu za svoz, 500,- Kč za tunu za uložení a zpracování, 30,- Kč za den za přistavení kontejneru. Je 
požadováno, aby materiál ukládaný do kontejneru měl rozměr max. 5x5cm, větší kusy se musí 
štěpkovat.  
V rámci dotačních programů Mikroregionu jednáme o pořízení vlastního kontejneru, proto 
bychom do budoucna mohli ušetřit částku za pronájem kontejneru. Starosta vyzval k diskuzi. 
Zastupitel J. Kocáb navrhnul vydání letáku pro seznámení občanů s velikosti materiálů 
ukládaného do bioodpadu. Starosta naznačil do budoucna možnost pořízení štěpkovače pro 
vyřešení problému s např. delšími větvemi v rámci nějakého dotačního programu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování bioodpadu 
v obci Hlína s Ing. Josefem Tesařem ,Neslovická 239, Tetčice. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Bod 4 – Smlouva na vykonání přezkoumání hospodaření 
Starosta předal slovo místostarostovi Kamilovi Ujovi, který přednesl detaily. Obec má ze zákona 
nechat přezkoumat hospodaření. Obec dříve spolupracovala s firmou z Ivančic, která v loňském 
roce citelně navýšila cenu za zpracování auditu. Proto byly osloveny jiné firmy pro předložení 
nabídek. Přišla nabídka od firmy Daně a Audit z Brna, jejíž cena přinášela úsporu cca 1/3 
původní částky. Proto bylo rozhodnuto uzavřít s touto společností smlouvu na 2 roky na částku 
26 600,- Kč/autit/rok rozdělena do 2 splátek.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce č.  
2020054 na roky 2020 a 2021 se společností Audit a Daně s.r.o., Vídeňská 89, Brno 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Bod 5 – Projednání záměru obce o prodeji části pozemku 

Na minulém veřejném zasedání byl již projednáván tento záměr na prodej části obecního 
pozemku č. 293/1 o výměře cca 100m2 manželům Noskovým. Záměr byl odložen z důvodu 
připomínek a nutnosti provedení místního šetření. Po provedení místního šetření, se 
zastupitelé shodli na možnosti prodeje této části pozemku, protože manželé Noskovi na něm 
mají postaveny hospodářské budovy a pozemek užívali v dobré víře, že pozemek je jejich. 
Zároveň přes pozemek manželů Noskových vede turistická pěší stezka do Silůvek. Obec se 
proto dohodla s manželi Noskovými, že jim prodá požadovanou část obecního pozemku. 
Manžele Noskovi na oplátku přislíbili zachování pěšího průchodu přes turistickou stezku a 
vložení Zástavního práva průchodu na tento jejich pozemek. Podrobnosti prodeje budou 
otázkou dalších jednání. Poté bude předložena Smlouva o prodeji části pozemku. Starosta 
dal prostor k diskuzi.  
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Host M.H.: dotaz zda by nebyla možnost výměny pozemku. 
Starosta: bylo zamítnuto 
Host Jiří Nosek vyjádřil nesouhlas s věcným břemenem, chce pouze smlouvu 
Starosta: detaily budou předmětem dalších jednání 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku parcelní číslo 
293/1 o výměře cca 100m2  v k.ú. Hlína u Ivančic manželům Noskovým. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání Poskytnutí podpory LDN Ivančice 

Starosta předal slovo Kamilu Ujovi o přednesení žádosti. Žádost přichází každoročně a i 
v předchozích letech jsme tuto podporu poskytovali, protože služby mohou využívat i občané 
Hlíny. V přiloženém dopisu byly popsány poskytované služby, a jak bude podpora využita. 
Přílohou je návrh smlouvy na podporu. Jako v minulosti obec Hlína podpoří částkou 10.000,- Kč. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 
10.000,- Kč Sboru Jednoty Bratrské v Ivančicích na podporu projektu naplňování lidských 
potřeb v LDN Ivančice. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
Bod 7 – Projednání zařazení obce do působnosti místní akční skupiny Brána 
Brněnska  
V roce 2013 byla vytvořena akční skupina Brána Brněnska a obec se zapojila. Cílem skupiny je 
shánět finanční prostředky z dotací nejen pro obce, společenským organizací, zájmovým 
organizacím ale i pro firmy regionu a to v období 2014-2020. Skupina pokrývá oblast Brno-
venkov a Blansko.  Za předchozí období bylo rozděleno cca 90 mil. Kč. Z toho Ivančicko čerpalo 
cca 35 mil. Kč. Vypisované programy zatím nebyly vhodné pro obec. Ale na území obce Hlína 
čerpala dotace z tohoto programu společnost Madrev (na lesní cesty) a to výši cca 3,5 mil. Kč. 
Příští programové období je vypsáno na roky 2021 – 2027. Alokace cca 150 mil. Kč. Obec 
přispívala 3 Kč na obyvatele. Starosta vyhlásil diskuzi. 
Zastupitel I. Velčovský: je zapotřebí ostatním firmám v obci poukázat na možnost dotací od této 
skupiny.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje zařazení území obce Hlína do území působnosti Místní 
akční skupiny Brána Brněnska na programové, IČ: 22712372 na období 2021 – 2027.  

Výsledek hlasování Pro -6- Proti -0- Zdrželi se -1- 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.                                                                                         Velčovský Ivo  
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Bod 8 – Rozpočtové opatření č. 3/2020 
RO č. 3 – zaplacení poplatku za zhotovení vjezdu, přebudování rozvaděče na veřejné osvětlení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 ve znění přílohy 
zápisu. 

 

Růžné z činnosti obecního úřadu  
 

Informace k budování kanalizace  
- V minulém týdnu bylo zveřejněno VŘ na vybudování kanalizace v obci Hlína, výsledky 

budou známy do 28. 10. 2020. předpoklad začátku realizace 03/2020. 
- Informace o přidělení dotace zatím nejsou. 
- Po jednáních a úpravách rozpočtu je nyní odhadovaná částka cca 42 mil. Kč. 

Poskytovatel dotace schvaluje vybudování přípojek pouze pod silnicí a chodníky, od 
tohoto místa si budou občané přípojku platit sami. Ještě probíhají jednání na 
stavebném úřadě v Ivančicích ohledně uložení přebytečné zeminy. 

Host R. D. Kolik času budou mít občané na vybudování domovní přípojky, když páteřní 
rozvod má být vybudován do 1 roku. 
Starosta: vybudování domovních přípojek není časově omezeno (do 1 roku) jako páteřní 
rozvod.  
Host: na předchozích jednáních bylo zmiňováno, že se bude pokládat také rozvod el. 
energie do země a případně optický kabel. 
Starosta: Optický kabel – společnost Self se zatím nevyjádřila. 
Místostarosta M. Pacholík: položení kabelu pro el. energii do země nebude prováděno 
současně, ale až po ukončení akce kanalizace. 
 

Informace z Mikroregionu a SVaK 
- Podle stanov obec přijímá na vědomí schválení závěrečného účtu Mikroregionu a 

SVaK. Starosta dále seznámil přítomné s hospodařením těchto organizací a 
projednávanými body na valné hromadě. Zastupitelé byli seznámeni se závěrečnými 
účty a berou na vědomí. 

- Úvěr od ČS, svazek projednal novou úrokovou sazbu na financování akci. Původní 
úrok 2,2%, nový úrok 0,85%. 

 

Prodej malotraktoru s příslušenstvím 
- Zastupitelstvo obce se rozhodlo prodat starý malotraktor s vlekem. Pořizovací cena 

byla cca 120 tis. Kč a vlek 30 tis. Kč. Zůstatková cena traktoru v účetnictví je cca 67 
tis. Kč. Byl zadán požadavek na ocenění. Poté bude malotraktor nabídnut k prodeji. 
Ostatní zařízení tj. mulčovač a posypový vozík budou oceněny běžnými cenami na 
trhu.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje zveřejnění záměru prodeje malotraktoru 
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s příslušenstvím ve vlastnictví obce.   

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

- Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 
Kontrola dešťové kanalizace 
V obci provádějí pracovníci SVaK kamerové zkoušky dešťové kanalizace. Účelem je 
zmapování a zjištění stavu dešťové kanalizace. I přes stáří je kanalizace v uspokojivém stavu. 
Částečná neprůchodnost je na několika místech a bude časem zprůchodněna. 
 

Silnice na Paloučky 
Starosta projednal s firmou MIKO provizorní opravu silnice na Paloučky. 
Host R:D.: navrhuji projednat nástřik silnice na SÚS Rosice. 
 

Diskuze 
Starosta vyzval přítomné k diskuzi. 
Host M.H.: Budou hody? 
Starosta: zatím se plánují, ale záleží na epidemiologické situaci, kterou nemůžeme ovlivnit. 
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19:40 h. 
 

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

 
 
  
Zápis byl vyhotoven: 9. 8. 2020  
 
 
 
 

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

Jaromír Kocáb  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 


