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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 12/2020 

konaného dne 16. 09. 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). 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Richarda Nesvačila 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 Richarda Nesvačila a paní Marii 
Čechovou, 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. 
12/2020 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- 

 
Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 
2. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace 
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3. Projednání rozpočtových opatření 
4. Různé z obecního úřadu: 

• Informace k budování kanalizace 
5. Diskuze  
6. 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 smlouvy o poskytnutí dotace 
Jako v předchozích letech JmK vypsalo dotační program na podporu venkovských prodejen. 
Obec požádala o dotaci a byla ji přidělena ve výši 70 tis. Kč. Z rozpočtu obce bude poskytnuta 
také částka 70 tis. Kč, jako druhá část dotace. Dotace musí být proinvestována do konce roku 
2020, což se jeví jako velmi malý časový úsek a bude použita na zvelebování prodejny. 
Manželé Hoškovi předložili upřesnění položek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlína v rámci 
dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v JmK pro rok 2020“ ve výši 
140.000,- Kč p. Milanu Hoškovi, Hlína 120. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
 

Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2020 a 5/2020. 
RO č. 4 – příspěvek Jednotě Bratrské Ivančice (LDN), ve výši 10.000,-Kč, činnost státní správy 
100.000,-Kč. 
RO č. 5 – příjem neúčelového příspěvku státu – 375.000-Kč, příspěvek na organizaci voleb 31.000-
Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a 5/2020 ve znění přílohy 
zápisu. 

 

Růžné z činnosti obecního úřadu  
 
a) Informace k budování kanalizace  

- Proběhlo 1. kolo VŘ (klasifikace) na vybudování kanalizace. Přihlásilo se 22 firem, 
klasifikovalo se 21 firem. Do 30. 9. 2020 budou podány cenové nabídky. Do 15. 10. 
2020 proběhne vyhodnocení a po uplynutí zákonných lhůt bude zveřejněn vítěz a cena 
oznámena MZČR. 

- Před započetím realizace bude také probíhat revize domovních přípojek, na základě 
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požadavků MZČR. 
 
b) Katastrální úřad oznamuje, že v obci bude probíhat revize údajů v katastru nemovitostí od 

19.10.2020 do 29.10.2021. žádost na poskytnutí součinnosti. 
 

c) Elektrifikace do země – společnost E. ON. oznámila výpověď veř. osvětlení a rozhlasu 
z jejich sloupů do roku 2023. Nabízí projektovou dokumentaci a technickou pomoc 
zdarma. Pokud se domluvíme s provozovatelem internetu, společnost E. ON. nám do rýhy 
vedle elektrického kabelu položí také optický kabel. 

 

Diskuze 
Starosta vyzval přítomné k diskuzi. 
Host M.H.: proč se elektrifikace bude realizovat? 
Starosta: kapacita sítě v obci je již nedostatečná. 
Host M.H.: je již známa nabídková cena za kanalizaci? 
Starosta: Není, 2. Kolo VŘ bude vyhodnoceno cca 15.10.2020. 
Starosta: ve dnech 2. -3. 10.2020 proběhnou volby do zastupitelstva JmK. Jsou připravená 
příslušná hygienická opatření. Pokyny pro občany přijdou do schránek. 
 
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 18:45 h. 
 

Přílohy 
1. Rozpočtové opatření č. 4 a 5 / 2020. 
2. Prezenční listina veřejného zasedání 
3. Oznámení o konání veřejného zasedání 

 
  
Zápis byl vyhotoven: 17. 9. 2020  
 
 
 
 

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

Marie Čechová ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.12/2020 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 16. 9. 2020 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. R. Nesvačila a pí. M. Čechovou 

a návrh programu veřejného zasedání 

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

 

2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlína v rámci dotačního programu 

„Podpora provozu venkovských prodejen v JMK pro rok 2020“ ve výši 140 000,-Kč 

p. Milanu Hoškovi , Hlína 120. 

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

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

 

1. Rozpočtové opatření č.4 a 5/2020  

 

 

 

 

 

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

                                                                               Starosta obce Miloš Dostalý 

 

 

 


