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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 14/2020 

konaného dne 19. 02. 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 Čechovu a 
zapisovatelem Janu Čechovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu Ivo Velčovského 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. 
14/2020 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 nájmu pozemku – MADREV  
3. Projednání smlouvy o nájmu pozemku – Fialovi  
4.     Projednání smlouvy o nájmu pozemku – ADW FARM 
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5.     Projednání rozpočtového opatření č.9/2020 
6. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Revize katastru nemovitostí  
7. Diskuze  
8. 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 nájmu pozemku – MADREV 
Pozemek bude sloužit jako dočasná deponie materiálu při stavbě splaškové kanalizace v obci. 
Pronájem je v období od 1.3.2021 do 28.2.2022 a to bezúplatně. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 591/1 v k.ú. Hlína u 
Ivančic mezi společností MADREV s.r.o., se sídlem Hlína 18 a obcí Hlína bezúplatně. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
Bod 3 – Projednání smlouvy o nájmu pozemku – Fialovi  
Pozemek bude sloužit jako dočasná deponie materiálu při stavbě splaškové kanalizace v obci. 
Pronájem je v období od 1.2.2021 do 31.1.2022 a to v ceně 10 000,- Kč. V případě nutnosti 
prodloužení bude nutné jednání také s ADW FARM, který je nájemcem pozemků. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 488/2 v k.ú. Hlína u 
Ivančic s Ing. Karlem Fialem a Mgr: Luďkou Fialovou, Brno, Ečerova 968/8 a obcí Hlína v 
ceně 10000,-Kč za sjednané období. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
Bod 4 – Projednání smlouvy o nájmu pozemku – ADW FARM 
Pozemek bude sloužit jako dočasná deponie materiálu při stavbě splaškové kanalizace v obci. 
Pronájem je v období od 1.2.2021 do 31.1.2022 a to v ceně 6 000,- Kč. Jedná se o stejný 
pozemek od manželů Fialových kteří pozemek pronajímají ADW FARM. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku mezi společností ADW FARM, 
a.s., Lesonice 165, Ing. Karlem Fialem a Mgr: Luďkou Fialovou, Brno, Ečerova 968/8 a obcí 
Hlína v ceně 6000,-Kč za sjednané období. 
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Výsledek hlasování Pro -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

  
Projednání rozpočtového opatření č.9/2020 
Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č.9 z roku 2020, které před 
koncem roku upravilo překročený paragraf 3723 ( náklady na odvážení bioodpadu ) na úkor 
paragrafu 2321, ze kterého finanční prostředky v loňském roce nebyly čerpány ( kanalizace ). 
Zastupitelé neměli připomínek. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Růžné z činnosti obecního úřadu  
 

Informace k budování kanalizace  
- Všechny potřebné dokumenty k Žádosti o dotaci po vybudování splaškové kanalizace 

byly dodány na MZČR, zasedání komise zatím neproběhlo. 
- Ochranné pásmo čističky. Ze zákona je 200m, ve stavebním povolení nebylo řešeno. 

Nyní je podána nová žádost na odboru ŽP kvůli zkrácení ochranného pásma na 50m, 
což je pro tento typ čističky dostačující, aby využití pozemku vedle čističky nebylo 
v rozporu z územním plánem. 

- Ukládání přebytečné zeminy – oprava místní komunikace. Při povolovacím procesu 
došlo k připomínkám ze strany archeologů, kteří vyžadují provedení archeologického 
průzkumu v oblasti budoucího uložení zeminy. Obec musí zaplatit tento průzkum. 
Zatím probíhají jednání o budoucím rozsahu průzkumu. 

- Projekční kancelář zpracovává aktualizaci dokumentace pro domovní přípojky kvůli 
legislativním změnám. Budou zapotřebí nové souhlasy občanů. 

- Revize katastru nemovitostí. KÚ požádal obec o spolupráci.  
 

Starosta ukončil veřejné zasedání v 18:50 h. 

 
Přílohy 

1. Prezenční listina zasedání 
2. Rozpočtové opatření č.9/2020 
3. Oznámení o konání zastupitelstva  

  
 
Zápis byl vyhotoven: 27. 2. 2021 
 
 

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

Marie Čechová ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č. 14/2021 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 19. 2. 2021 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Richarda Nesvačila a pí. Marii Čechovou 

a návrh programu veřejného zasedání 

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

 

2. Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 591/1 v k.ú. Hlína u Ivančic mezi společností 

MADREV s.r.o., se sídlem Hlína 18 a obcí Hlína bezúplatně 

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

 

3. Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 488/2 v k.ú. Hlína u Ivančic s ing. Karlem Fialem 

a Mgr. Luďkou Fialovou, Brno, Ečerova 968/8 a obcí Hlína v ceně 10 000,- Kč za 

sjednané období 

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

 

 

4. Smlouvu o podnájmu pozemku mezi společností ADW FARM, a.s., Lesonice 165, 

ing. Karlem Fialem a Mgr. Luďkou Fialovou, Brno, Ečerova 968/8 a obcí Hlína 

v ceně 6 000,- Kč za sjednané období 

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

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

1.  Rozpočtové opatření č.9/2020 ve znění přílohy zápisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ……………………………………………….. 

                                                                                    Starosta obce – Miloš Dostalý 

 


