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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 17/2021 

konaného dne 18. 11. 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: Kamil Uj, Tomáš Hošek, Miroslav Pacholík. 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jaromíra Kocába a pana Richarda Nesvačila a 
zapisovatelem Janu Čechovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu pana Jaromíra Kocába a pana Richarda 
Nesvačila, zapisovatelem zápisu Ing. Janu Čechovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

 

Schválení programu: 
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č. 17/2021 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 -6- Proti -0- Zdrželi se -0- 

 
Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 
2. Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti 
3. Projednání zmařených investic 
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 - Oprava komunikace 395/II – projekt 
 - Oprava místní účelové komunikace 
4. Projednání smlouvy o příspěvku na budování kanalizace 
5. Projednání dodatku smlouvy – dar venkovská prodejna  
6. Projednání pořízení domovních čerpacích stanic  
7. Projednání rozpočtových opatření  
8. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Mikroregion Ivančicko – odpadové hospodářství  
 - Revitalizace třešňového sadu 
9. Diskuze  
10. Usnesení a závěr 
 

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

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

Program byl schválen. 
 

Bod 2 – Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti 
Od roku 2006 jezdí autobusy IDS JMK obsluhovat zastávky na Hlíně. V té době byl stanoven 
příspěvek obce 50,- Kč/osobu a rok. Z důvodu růstu cen zastupitelstvo JMK schválilo navýšení 
příspěvku ve výši 100,- Kč/os. Starosta obce konstatoval, že se jedná o 100 procentní navýšení, 
ale pro naši obec stále únosnou vzhledem k tomu , že je v systému koncová a moc cestujících ji 
nevyužívá. Důležité je zabezpečit přístup do obce hromadnou dopravou. Pokud by byl zájem 
nějaký spoj přidat, tak obec by musela hradit celkové náklady spoje. Zastupitelům doporučil 
návrh usnesení schválit. Ve vyhlášené diskuzi příspěvky nebyly a proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dodatek smlouvy uzavřené 25.9.2006 s Jihomoravským 
krajem, kterým se upravuje výše finančního příspěvku obce na dopravní obslužnost. Nově je 
poplatek 100,-Kč na občana a rok. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání zmařených investic – IZ GO průtahu obcí  
 Starosta hovořil o situaci, kdy v roce 2006 se plánovalo vybudování chodníku kolem státní 
silnice procházející obcí, byl vypracován projekt a požádáno o územní rozhodnutí. Celá akce se 
však doposud neuskutečnila vzhledem k zamítnutí SÚS JMK, která nebyla schopna stanovit 
výšku komunikace v jejím stavu a požadovala nejprve komunikaci opravit. Obec proto nechala 
vypracovat investiční záměr generální opravy k předložení zastupitelstvu JMK. Do dnešního dne 
pro nedostatek financí oprava neproběhla. Obec v současné době buduje kanalizaci a její 
součástí je i částečná oprava komunikace. Proběhla jednání a z nich vzešlo, že JMK uhradí 
náklady na opravu zbývající části a silnice bude tak v průtahu obcí opravena celá. Z těchto 
důvodů tedy vypracovaný záměr pozbývá aktuálnosti a starosta navrhl vyřadit z majetku jako 
zmařenou investici.  Výše investice byla 59 500,- Kč. Vyzval přítomné k diskusi, příspěvky nebyly 
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a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Vyřazení“ „Investičního záměru rekonstrukce silnice II/395, 
průtah obcí“, vypracovaného společností VÚP DECO PRAHA a.s. v roce 2006 z nedokončených 
investic formou odpisu do zmařených investic. Z účtu 042 na účet 572 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
 
Bod 4 – Projednání zmařených investic – Uskladnění zeminy  
 V tomto bodě starosta hovořil o situaci, která nastala při projektování stavby kanalizace a 
požadavku z této akce vyplývajícího, uložení přebytečné zeminy.  Vedení obce hledalo možné 
lokality a zastupitelstvo souhlasilo s akcí opravy mstní účelové komunikace, která je značně 
poškozena erozí a nyní je vedena jiném prostoru. Za tím účelem byla vypracovaná dokumentace 
na terénní úpravy, při kterých by byla přebytečná zemina uložena. Při projednávání povolení 
vydal účastník řízení ČAÚ Brno záporné stanovisko s terénními úpravy z důvodu velmi významné 
lokality architektonických nálezů a akce byla zastavena. Projekt tedy již nemá význam a starosta 
navrhl jeho vyřazení z majetku schválením zmařené investice. Výška investice 46 700,- Kč.  
Starosta vyzval přítomné k diskusi, příspěvky nebyly a proběhlo hlasování. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Vyřazení Terénní úpravy na p.č. 489/1 v k.ú. Hlína u Ivančic“ 
vypracované společností Regioprojekt Brno s.r.o. z nedokončených investic formou odpisu do 
zmařených investic. Z účtu 042 na účet 572 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Bod 5 – Projednání dodatku smlouvy – dar venkovská prodejna 
Starosta seznámil přítomné s problematikou. Jedná se o výtku z provedeného auditu 
hospodaření obce. Pan Hošek podal začátkem roku žádost o poskytnutí dotace JMK pro 
venkovskou prodejnu ve výší 140.000, - Kč. Dotace se skládá ze dvou částí, část poskytuje JMK a 
stejným dílem se podílí obec. OdJMK byla obdržena dotace ve výši 66.000, - Kč, a tudíž celková 
dotace oproti žádosti pana Hoška měla výši pouze 132.000, -Kč. V dodatku smlouvy vysvětluje 
rozdíl mezi žádostí a skutečnou částkou. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dodatek smlouvy o poskytnutí finančního daru na podporu 
venkovské prodejny, kterým se stanoví výše příspěvku obce.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání smlouvy o příspěvku na budování kanalizace 
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 V tomto bodě starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o příspěvku na budování 
kanalizace v obci s občany, kteří mají zájem o připojení na kanalizační síť a nemají trvalý pobyt 
v obci nebo požadují připojit na síť nemovitost, která nebyla v době projektování zahrnuta do 
projektové dokumentace. Dle dřívějších rozhodnutí zastupitelstva obec uhradí revizní šachty 
přípojek u majitelů nemovitostí s trvalým pobytem. U těch, kteří uvedené podmínky nesplňují 
tato smlouva nabízí uhradit náklady stavby dle nabídky společnosti PORR, která stavbu provádí. 
Přílohou smlouvy bude projekt, geodetické zaměření a výpočet ceny provedené práce. Cena dle 
nabídky je 4 000,-Kč za vybudování 1 běžného metru přípojky a usazení revizní šachty. Starosta 
vyzval přítomné k diskusi na toto téma. Opět žádné připomínky nebyly a proběhlo hlasování.      
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Text smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na 
budování kanalizace v obci 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

Bod 7 - Rozpočtové opatření 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7. Převody mezi položkami. 

 
Bod 8 - Různé z činnosti OÚ 

1. Kanalizace - SVaK Ivančice získal dotaci z rozpočtu JmK na budování kanalizace v obci ve 
výši 1,68 mil. Kč a o tuto částku bude obec Hlína méně splácet. 

2. Starosta seznámil přítomné s průběhem prací, výši víceprací a odhadem víceprací, které 
budou hrazeny do konce letošního roku. 

3. Stále čekáme na vypracování projektu a cenové nabídky na odkanalizovaní Palouček. 
4. Od 15.11.bude probíhat oprava státní komunikace probíhající přes obec. Dokončení 

opravy je předpokládáno 24.11. položením asfaltu. V této době bude ztížen výjezd a 
vjezd do obce, občané budou včas o postupu informováni. 

5. Host LN požádal o srovnání silnice v Křenové. Ta je v současnosti velice exponovaná, 
protože zde projíždí velké množství techniky na stavbu ČOV. 

6. V rámci dotací žádaných Mikroregionem obec získala 2 vysokokapacitní kontejnery na 
tříděný odpad a dále 2 sběrné boxy na jedlý olej, které budou umístěny na sběrných 
místech tříděného odpadu. 

7. V rámci Mikroregionu pokračují přípravné práce projektu na cyklostezku z Ivančic do 
Dolních Kounic.  

8. Revitalizace Třešňového sadu, obdrželi jsme potřebné povolení od odboru životního 
prostředí MěÚ Ivančice. Hledáme projekční kancelář, pro pracování projektu a žádosti o 
dotaci. Dosud oslovené firmy nemají kapacity. Žádost o dotaci je možné podat do konce 
roku 2022. V místě sadu proběhlo kácení náletových dřevin. Dřevo bylo z tohoto kácení 
bylo prodáno. Jedná se o cca 100m3 dřeva v průměrné ceně 2.000, -Kč/m3. Cena za 
vykácení a vyčištění plochy se odhaduje na 30.000, - Kč.  

 

Bod 9 – Diskuse 
 
        Do vyhlášené diskuse se nikdo nepřihlásil.   
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Bod 10 – Závěr 
 
Starosta s konstatováním, že program zasedání byl vyčerpán a ukončil veřejné zasedání 
v 19:15. h. 

 
Přílohy 

1. Prezenční listina zasedání 

2. Rozpočtové opatření č.7 

3. Oznámení o konání veřejného zasedání 

 
 
Zápis byl vyhotoven: 19. 11. 2021  
 
 

Zapisovatel:  Ing. Jana Čechová …………………………………. 
 
Ověřovatelé:  Jaromír Kocáb  …………………………………. 
 

Richard Nesvačil …………………………………. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  …………………………………. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č. 17/2021 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 18. 11. 2021 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Richarda Nesvačila a p. Jaromíra Kocába 

a návrh programu veřejného zasedání 

             Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

2. Dodatek smlouvy uzavřené 25.9.2006 s Jihomoravským krajem, kterým se upravuje 

výše finančního příspěvku obce na dopravní obslužnost. Nově je poplatek 100,-Kč na 

občana a rok. 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

3. Vyřazení“ „Investičního záměru rekonstrukce silnice II/395, průtah obcí“ , 

vypracovaného společností VÚP DECO PRAHA a.s. v roce 2006  z nedokončených 

investic formou odpisu do zmařených investic. Z účtu 042 na účet 572 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

4. Vyřazení Terénní úpravy na p.č. 489/1 v k.ú. Hlína u Ivančic“ vypracované společností 

Regioprojekt Brno s.r.o. z nedokončených investic formou odpisu do zmařených 

investic. Z účtu 042 na účet 572 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

5. Text smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na budování kanalizace v obci 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

6. Dodatek smlouvy o poskytnutí finančního daru na podporu venkovské prodejny, kterým 

se stanoví výše příspěvku obce. 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

7. Rozpočtové opatření č.7 

        

 

 

 

 

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

                                                                        Starosta obce Hlína – Miloš Dostalý 
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