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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 15/2021 

konaného dne 17. 5. 2021, 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) 
Omluven: R. Nesvačil 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a paní Marii Čechovu a 
zapisovatelem Janu Čechovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a paní Marii 
Čechovou, zapisovatelem zápisu Ing. Janu Čechovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

 

Schválení programu: 
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č. 
15/2021 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 -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 

 
Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 
2. Projednání „Účetní závěrka za rok 2020“ 
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3. Projednání „Závěrečný účet hospodaření za rok 2020“ 
4. Projednání dokumentů k akci budování kanalizace 
 -  Smlouva o vzájemných vztazích při realizaci akce SVaK 
 -  Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou 
 -  Dodatek smlouvy projektování domovních přípojek Agpol 
 -  Finanční investice k domovním přípojkám – revizní šachty  
 -  Finanční investice k domovním přípojkám – domovní čerpací stanice  
5. Projednání smlouvy o přenesené působnosti – přestupky – staženo z projednání 
6. Projednání smlouvy o poskytnutí daru 
7. Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
8.  Projednání rozpočtových opatření č. 2 a č. 3 
9. Různé z činnosti obecního úřadu 
 -  Rekonstrukce rozvodů elektřiny – objednávka projektu 
 -  Revize katastru nemovitostí 
 -  Uložení přebytečné zeminy – třešňový sad 
 -  Studie parkovacích míst 
 -  Informace z  Mikroregionu 
10. Diskuze  
11. Usnesení a závěr. 
 

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

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

Program byl schválen. 
 

Bod 2 – Projednání Účetní závěrky za rok 2020 
Účetní závěrku přednesla paní G. Nosková. V roce 2020 obec hospodařila s přebytkem a to 
s celkovými výnosy 5 196 tis. Kč a náklady 3 468 tis. Kč.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Účetní závěrku hospodaření za rok 2020 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2020 
Starosta seznámil přítomné se zněním závěrečného účtu, který se skládá ze zprávy o 
hospodaření obce, o hospodaření s majetkem obce, inventurní zprávy a zprávy o kontrole 
auditorem. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na seznámení s obsahem. Hospodaření obce 
je bez problémů, pouze ve zprávě auditora se uvádí, že obec pochybila při zaúčtování 
prodeje akcií Spořitelny a.s. a dále bylo chybně zaúčtováno a nezavedeno do majetku 
položení dlažby pod kontejnery u obecního úřadu a výstavba plotu kolem rozhledny. Obě 
tyto záležitosti již byly napraveny a starosta vydá opatření, aby se to již neopakovalo.  
Starosta vyhlásil k danému diskuzi. Zastupitelé neměli připomínky a proběhlo hlasování.   
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Závěrečný účet hospodaření za rok 2020 s výhradou 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

Bod 4 – Projednání Smlouvy o vzájemných vztazích při realizaci akce „Obec 
Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV“ se Svazkem vodovodů a 
kanalizací Ivančice, která řeší financování akce. 
Místostarosta M. Pacholík seznámil přítomné se zněním této smlouvy. Poté převzal slovo 
starosta a doplnil další informace. Na základě předchozího rozhodnutí zastupitelstva o 
pověření SVaK Ivančice k realizaci projektu odkanalizování obce, byla zastupitelstvu 
předložena smlouva, která řeší financování akce. SVaK Ivančice na své náklady zajistil 
veškerou inženýrskou činnost ( výběr projektanta, uzemní rozhodnutí a stavební povolení, 
výběrové řízení na zhotovitele díla, technický dozor a neposlední řadě dotaci z MZe ČR), to 
vše v celkové hodnotě téměř 2.000 000,-Kč. Obec se již dříve zavázala uhradit finanční rozdíl 
mezi poskytnutou dotací a celkovou cenou akce. Výběrovým řízením byla stanovena cena 
téměř 33 000 000,- Kč, poskytnutá dotace je 24 500 000,-Kč a na obci zbývá doplatit 
8 500 000,-Kč. SVaK Ivančice nabízí svým členům poskytnutí úvěru na dofinancování akcí 
s malým úrokem a délkou trvání až 15 roků. Zastupitelstvo obce se na svých pracovních 
zasedáních rozhodlo využít této nabídky a k financování akce toto použít. Smlouva řeší 
splácení úvěru po dobu deseti roků. Starosta dále konstatoval, že přijmutí tohoto úvěru je 
pro obec velice výhodné, i když v této chvíli máme na běžném účtu téměř 7 000 000,-Kč a 
akce tak nezatíží obecní rozpočet, který bude v budoucnu potřebovat finanční prostředky na 
opravu komunikací, rekonstrukci rozvodů elektřiny a další. Starosta dále vedl, že SVaK 
Ivančice požádal ještě o dotaci z rozpočtu JMK na tuto akci, tedy je možné, že náklady obce 
budou ještě nižší.  Po tomto doplnění informací vyzval starosta přítomné k diskuzi. Žádné 
připomínky nebyly a proběhlo hlasování.   

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o vzájemných vztazích při realizaci akce „Obec 
Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV“ se SVaK Ivančice. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 

Bod 5 – Projednání Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a 
bankou (ČS, a.s.) č. RD2/69/20/LCD, která řeší záruku splácení úvěru SVaK 
Ivančice. 
 Místostarosta ing. Pacholík seznámil přítomné se zněním smlouvy. Slovo převzal starosta a 
uvedl, že tato smlouva řeší záruku na část úvěru SVaK Ivančice u České spořitelny a.s., který 
slouží na dofinancování vodohospodářských akcí v regionu. Obec Hlína se zavazuje řádně a 
dle vypracovaného harmonogramu čtvrtletních splátek ve výši 212 000,-Kč po dobu 10 roků 
poskytnutý úvěr hradit. pojednává, že obec Hlína se stává ručitelem za dílčí část úvěru, 
kterou čerpá SVaK na realizace akcí v regionu. Tato smlouva se sjednává na základě 
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požadavku České spořitelny. Starosta vyzval přítomné k diskuzi, žádný příspěvek nebyl a 
proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o vzájemných vztazích při realizaci akce „Obec 
Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV“ se SVaK Ivančice a Českou spořitelnou a.s. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání Dodatku č. 1 Smlouvy se společností Agpol s.r.o., 
Jungmanova 153/12, Olomouc na projektování domovních přípojek, která 
stanoví podmínky další projekce 
 V tomto bodě starosta uvedl, že projekt domovních přípojek byl zpracován cca před 3 lety. 
V současné době, při realizaci přípojek je nutné aktualizovat projekty kvůli změnám 
v legislativě (kvůli vydání stavebního povolení) a dopracovat přípojky dříve nerealizované. 
Byly dohodnuty následující ceny: 

- 500,- Kč projekt se stavebním povolením bez úpravy dokumentace 
- 1 000,- Kč projekt se stavebním povolením s úpravou dokumentace 
- 3 500,- Kč nová přípojka  

Dodatek tedy upravuje v již dříve uzavřené smlouvě ceny za jednotlivé úkony. Starosta vyzval 
přítomné k příspěvkům. Žádné nebyly a proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy se společností Agpol s.r.o., 
Jungmanova 153/12, Olomouc na projektování domovních přípojek, která stanoví podmínky 
další projekce 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

Bod 7 – Projednání Úhrady revizních šachet domovních přípojek majitelům 
rodinných domů, kteří mají po dobu realizace akce u jejich domu trvalý pobyt 
v obci. 
Starosta představil záměr zastupitelstva na úhradu revizních šachet domovních přípojek 
majitelům rodinných domů, kteří mají po dobu realizace akce u jejich domu trvalý pobyt 
v obci. Podmínky dotace ministerstva nezahrnují celou délku domovních přípojek, a tak 
zastupitelstvo má zájem občanům tuto akci zjednodušit a zvýhodnit. Ke každé nemovitosti, 
která se přihlásí, zabezpečí obec vypracování projektu a stavební povolení a dodá revizní 
šachtu přípojky. Stavební povolení po nabytí právní moci bude předáno občanům za již dříve 
sjednanou úhradu 3 600,-Kč a šachtu v hodnotě kolem 4 000,-Kč uhradí obec. Majitelé 
nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt si náklady připojení uhradí sami. Starosta uvedl, 
že je to nabídka, která snad přispěje k tomu, aby se na kanalizaci připojilo co nejvíce 
nemovitostí. Diskuze nebyla a proběhlo hlasování.  
Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Úhradu revizních šachet domovních přípojek majitelům 
rodinných domů, kteří mají po dobu realizace akce u jejich domu trvalý pobyt v obci. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Bod 8 – Projednání Úhrady domovních čerpacích stanic majitelům rodinných 
domů s trvalým pobytem v době realizace akce v obci Hlína a není možné je 
na budovanou kanalizaci připojit gravitačně. 
Starosta představil záměr zastupitelstva na úhradu domovních čerpacích stanic majitelům 
rodinných domů, kteří mají po dobu realizace akce u jejich domu trvalý pobyt v obci a není 
možné je na budovanou kanalizaci připojit gravitačně. Starosta uvedl, že přes veškerou 
snahu projektantů jsou v obci vzhledem k členitosti terénu místa, která nelze gravitačně 
připojit a bude nutné řešení s domácí čerpací stanicí. Tito občané jsou tímto oproti ostatním, 
co se týče finančních nákladů znevýhodněni a tak se zastupitelstvo rozhodlo jim tyto pořídit 
a darovat. Podmínkou darování je umístění čerpací stanice na jejich pozemku a provoz na 
jejich náklady. Cena jedná šachty je cca 40 000,- Kč. Po výzvě k diskuzi proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje zakoupení a úhradu domovních čerpacích stanic 
majitelům nemovitostí, které není možné gravitačně připojit a kteří mají v době realizace 
akce trvalý pobyt v obci Hlína 

Výsledek 
hlasování 

Pro  -8- Proti -0- Zdrželi 
se 

-0- 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

Bod 9 – Projednání Smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč 
Sboru Jednoty bratrské Ivančice na podporu projektu „Naplňování lidských 
potřeb v LDN Ivančice“ 
 Místostarosta Kamil Uj přednesl žádost Sboru jednoty bratrské Ivančice o poskytnutí 
finančního daru na podporu a pomoc pacientům LDN Ivančice. Konstatoval, že je to 
dlouhodobá záležitost a obec ji podporuje, stejně tak i další obce v regionu. Navrhl 
poskytnout finanční dar ve výši 10 000,-Kč. Zastupitelé s návrhem souhlasili a proběhlo 
hlasování.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč 
Sboru Jednoty bratrské Ivančice na podporu projektu „Naplňování lidských potřeb v LDN 
Ivančice“. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

Bod 10 – Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce na úhradu provozních nákladů Obecně prospěšné společnosti Tamtam 
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o.p.s, Centrum pro poruchy dětského sluchu ve výši 10 000,- Kč 
 Místostarosta Kamil Uj předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace společnosti 
Tamtam o.p.s., která se zabývá pomocí dětem sluchově a zrakově postiženým a v současné 
době pomáhá jedné rodině z naší obce. Místostarosta konstatoval, že doporučuje tento 
finanční dar poskytnout formou veřejnoprávní smlouvy, stejně jako v loňském roce, která 
zabezpečuje kontrolu nad darovanými financemi. Předložil znění smlouvy. Zastupitelé 
souhlasily a proběhlo hlasování. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce na úhradu provozních nákladů Obecně prospěšné společnosti Tamtam o.p.s, Centrum 
pro poruchy dětského sluchu ve výši 10 000,- Kč 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

Bod 11 – Projednání Vypracování projektu rekonstrukce veřejného osvětlení 
pro stavební povolení společností HEP electrical s.r.o.  
Starosta představil záměr zastupitelstva nechat vpracovat projekt veřejného osvětlení pro 
stavební povolení společností HEP electrical s.r.o. dle cenové nabídky, v hodnotě 102 700,- 
Kč bez DPH. Projekt bude zpracován v rámci akce společnosti EO.N na položení elektrického 
vedení do země. Zastupitelé souhlasili a proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje vypracování projektu rekonstrukce veřejného osvětlení 
pro stavební povolení společností HEP elektrical s.r.o. dle cenové nabídky v hodnotě 
102 700,-Kč. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

Rozpočtové opatření 
 Starosta seznámil zastupitele s úpravou rozpočtu v době mezi veřejnými zasedáními, která 
řešily běžné záležitosti v hospodaření obce. 
Usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 
 

Různé z činnosti OÚ 
1. Smlouva o přenesené působnosti – přestupky. Tuto agendu obce za nás vykonává 

MěÚ Ivančice zá úhradu 2 000,- Kč / přestupek. Projednává se možnost řešení těchto 
přestupků právníkem Mikroregionu. Čekáme na cenovou analýzu. 

2. Revize katastru nemovitostí – probíhá. Pracovníci katastru kontrolují nesoulady. 
3. Uložení přebytečné zeminy. Použití zeminy na rekultivaci obecního pozemku „v 

kroužku“, kde byl historicky třešňový sad a záměrem je tento sad obnovit. OŽP 
Ivančice tento záměr posoudí a stanoví podmínky.  

4. Studie parkovacích míst – Studii včetně projetu a stavebního zpracuje fa VS Inline 
Želešice. Studie je v ceně 15 000,- Kč a bude předložena zastupitelstvu 
k připomínkám. 
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5. Informace z Mikroregionu. Dotace od nadace ČEZ, a.s. v hodnotě  56 000,- Kč obec 
Hlína využije na nákup vzdělávacích prvků a informačních tabulí k dětskému hřišti a 
rozhledně. 

Diskuze 
 Do diskuze se žádný z přítomných nepřihlásil. 

Usnesení a závěr 
 Starosta konstatoval, že všechny body schváleného programu byly projednány a usnesení 
schváleno. Poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 20:15 h. 
 

 
Přílohy 

1. Prezenční listina zasedání 

2. Rozpočtové opatření č.2 a č.3 

3. Oznámení o konání veřejného zasedání 

 
 
Zápis byl vyhotoven: 26. 5. 2021  
 
 
 
 

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

Marie Čechová ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.15/2020 zastupitelstva obce Hlína 
konaného dne 17. 05. 2021 
 
 
     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Tomáš Hošek a p. Marie Čechová 
a návrh programu veřejného zasedání 
             Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0…  
 
2. Účetní závěrku hospodaření za rok 2020 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
3. Závěrečný účet hospodaření za rok 2020 s výhradou. 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
4. Smlouvu o vzájemných vztazích při realizaci akce „Obec Hlína – odkanalizování a 
výstavba nové ČOV“ se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, která řeší financování akce. 
      Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
5. Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou (ČS, a.s.) č. 
RD2/69/20/LCD, která řeší záruku splácení úvěru SVaK Ivančice.  
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
6. Dodatek č. 1 Smlouvy se společností Agpol s.r.o., Jungmanova 153/12, Olomouc na 
projektování domovních přípojek, která stanoví podmínky další projekce 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
7. Úhradu revizních šachet domovních přípojek majitelům rodinných domů, kteří mají 
po dobu realizace akce u jejich domu trvalý pobyt v obci.  
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
8. Úhradu domovních čerpacích stanic majitelům rodinných domů s trvalým pobytem v 
době realizace akce v obci Hlína a není možné je na budovanou kanalizaci připojit 
gravitačně, pod podmínkou umístění čerpací stanice na jejich pozemku a provozem na jejich 
náklady. 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
9. Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Sboru Jednoty bratrské 
Ivančice na podporu projektu „Naplňování lidských potřeb v LDN Ivančice“ 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
10. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních 
nákladů Obecně prospěšné společnosti Tamtam o.p.s, Centrum pro poruchy dětského 
sluchu ve výši 10 000,- Kč 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
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11. Vypracování projektu rekonstrukce veřejného osvětlení pro stavební povolení 
společností HEP electrical s.r.o. dle cenové nabídky, v hodnotě 102 700,- Kč bez DPH 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
12. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 
 
 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 
13. Starostovi obce vypracovat nápravné opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2020 
Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ……………………………………………………... 
                                                                                Starosta obce Miloš Dostalý 
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