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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 18/2021 

konaného dne 21. 12. 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 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

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

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu pana Richarda Nesvačila a pana Ivo 
Velčovského, 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. 18/2021 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 rozpočtu obce na rok 2022 
3. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce 
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4. Projednání smlouvy o finančním příspěvku – pečovatelská služba  
5. Projednání smlouvy – nákup domovních čerpacích stanic  
6. Projednání obecně závazné vyhlášky – odpadové hospodářství  
7. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za systém odpadového  

hospodářství 
8. Projednání rozpočtových opatření 
9. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Mikroregion Ivančicko 
 - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice  
 - Třešňový sad 
10. Diskuse  
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 rozpočtu na rok 2022 
Starosta v kostce přestavil hospodaření obce v roce 2021. Příjmy obce oproti plánu byly vyšší 
jednalo se hlavně o daňové příjmy. 
Celkové příjmy v roce 2021 činily 4.83 mil. Kč a celkové výdaje 2,669 mil. Kč. Obec hospodařila 
s přebytkem. Stav běžného účtu k 30.11.2021 je 9,4 mil. Kč. 
Návrh rozpočtu pro rok 2022 vychází z predikce MFČR. Je navrhován jako vyrovnaný rozpočet 
na úrovni 4,585 mil. Kč.  
Starosta informoval, že navrhovaný byl v zákonné lhůtě zveřejněn a v tomto období nastaly 
skutečnosti na které je třeba reagovat a před projednáváním upravit. Rozpočet je navrhován 
jako vyrovnaný, tedy příjmy jsou stejné jako výdaje.  
 V příjmové části v návrhu došlo k chybnému uvedení částky v dotaci na výkon státní správy 
(položka 4112) a navrhnul změnu oproti návrhu rozpočtu v příjmové části u položky 4112– 
snížení 300,- Kč a zvýšení u položky 1340 (poplatek za komunální odpad) o 300,-Kč. Návrh je 
uveden tak, aby se neměnila celková část příjmu rozpočtu. Vyzval k diskusi. Nebyly připomínky 
a proběhlo hlasování. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Změnu v návrhu rozpočtu v příjmové části u položky 4112 
(dotace na výkon státní správy) – snížení 300,- Kč a zvýšení u položky 1340 (poplatek za 
komunální odpad) o 300,-Kč. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
 Dále starosta navrhnul změnu v návrhu rozpočtu ve výdajové části u paragrafu 3723 (sběr a 
odvoz ostatních odpadů) zvýšení výdaje o 30 000,- Kč, jedná se o reakci na ceník společnosti, 
která v obci provádí svoz odpadu, u paragrafu 6171 (činnost místní správy) zvýšení o 100 000,-
Kč, zde se jedná o reakci na aktuální růst cen energií a u paragrafu 6402 (vypořádání dotací) 
zvýšení o vratku dotace na volby do PS ČR o částku 13 500,-Kč. Výše uvedené změny se 
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promítnou do snížení paragrafu 6409 (ostatní činnost jinak neurčená) o částku 143 500,-Kč. 
Také k tomuto návrhu nebyly připomínky a proběhlo hlasování. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Změnu v návrhu rozpočtu ve výdajové části u paragrafu 
3723 (sběr a odvoz ostatních odpadů) zvýšení výdaje o 30 000,- Kč, u paragrafu 6171 (činnost 
místní správy) zvýšení o 100 000,-Kč a zařazení paragrafu 6402 (vypořádání dotací) zvýšení o 
vratku dotace na volby do PS ČR o částku 13 500,-Kč. Snížení paragrafu 6409 (ostatní činnost 
jinak neurčená) o částku 143 500,-Kč 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 Starosta přednesl návrh rozpočtu po schválených změnách. Konstatoval, že příjmy rozpočtu 
jsou stabilní a převážnou část tvoří daňové příjmy. Ostatní tvoří příjem z poplatku za svoz 
odpadů, provozu rozhledny, odevzdání recyklovatelného odpadu a činnosti místní správy. 
 Výdajová část je zaměřena především na financování dokončení stavby kanalizace a úpravy 
prostranství po této akci. Tak jako v minulých letech je podporován společenský život v obci, 
činnost hasičů, sportovní vyžití občanů a další. Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádné 
připomínky nebyly a proběhlo hlasování.   

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Rozpočet obce Hlína na rok 2022 dle přílohy zápisu.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu obce Hlína na roky 2023 a 
2024 
Starosta představil návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro roky 2023 a 2024, který 
v příjmové části vychází z predikce MVČR. 
 Ve výdajové části se jedná především s kapitálovými výdaji na stavbu kanalizace (splátky úvěru) 
a případnou rekonstrukci sítě elektrické energie. 
Pro rok 2023 je navržen vyrovnaný rozpočet na úrovni 4,7 mil. Kč a pro rok 2024 na úrovni 5,0 
mil. Kč. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Hlína na roky 2023 a 
2024 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 4 – Projednání Smlouvy o finančním příspěvku – pečovatelská služba  
 Starosta hovořil o povinnosti obce postarat se o zabezpečení pečovatelské služby. Za tímto 
účelem bylo jednáno s městem Ivančice a stejně jako v předchozích letech předkládá 
zastupitelům smlouvu o zabezpečení této služby v obci. Město Ivančice má zřízenou 
pečovatelskou službu a její financování spočívá v příspěvku JMK a doplatku který se rozpočítává 
na jednotlivé obce, které do systému vstoupily. Skutečné náklady jsou rozpočítány na jednoho 



 

Stránka 4 z 13 

občana a příspěvek je účtován obci dle počtu obyvatel. Pro rok 2022 byla obci za tuto službu 
vypočtena částka 10 920,-Kč. Starosta vyzval přítomné k diskusi, připomínky nebyly a proběhlo 
hlasování.       

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu s Městem Ivančice o poskytnutí finančního 
příspěvku na spolufinancování sociální služby pečovatelské služby. Příspěvek na rok 2022 je 
vypočten ve výši 10 920,-Kč. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

 
Bod 5 – Projednání Smlouvy o nákupu domovních čerpacích stanic 

 V rámci jednání ohledně budování splaškové kanalizace zastupitelstvo schválilo nákup 
domovních čerpacích stanic pro občany, kteří své domy nemohou napojit na budovanou 
kanalizace gravitačně. Obec zajistí jak nákup, tak uložení stanic na pozemcích občanů. Provoz 
pak budou již zajišťovat majitelé jednotlivých nemovitostí. Obec v této záležitosti vstoupila do 
spolupráce se SVK Ivančice a společností PORR, byl proveden průzkum trhu a výsledkem je 
nabídka firmy PRESSKAN. Starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy na dodávku a 
zprovoznění domovních čerpacích stanic. Zemní práce s uložením provede společnost PORR dle 
zpracovaného projektu stavby. Celková výše nákladů bude zhruba 350 000,-Kč s DPH, plus 
náklady za dopravu dle skutečně ujetých kilometrů. 
 Starosta vyzval přítomné k diskusi na toto téma. Žádné připomínky nebyly a proběhlo 
hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o dílo č 99/3032 – 21 o dodávce a montáži 7 ks 
kompletní technologie PRESSKAN včetně jímek se společností PRESSKAN systém, a.s. se sídlem 
Prostějov, Vápenice 2974/13 v ceně 334 565,-Kč s DPH + dopravné dle skutečných nákladů. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání obecně závazné vyhlášky o odpadovém hospodářství 
 Místostarosta obce ing. Pacholík hovořil o tom, že obec zpracovala novou obecně závaznou 
vyhlášku obce Hlína č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
Vyhláška je zpracována dle nové metodiky MŽP. Kdy musí jedna vyhláška samostatně řešit 
„Systém odpadového hospodářství“ a druhá „Stanovení místního poplatku“. Nová vyhláška 
specifikuje odpady v obci a jednotlivá sběrná místa.  
 Starosta poděkoval za přednesení a vyzval přítomné k diskusi. Připomínky ani dotazy nebyly a 
proběhlo hlasování. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č. 1/2021 o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 
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Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

Bod 7 – Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad 

 Místostarosta obce ing. Pacholík hovořil o tom, že obec zpracovala novou obecně závaznou 
vyhlášku obce Hlína č. 2/2021 o stanovení místního poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.  
Společnost SITA zaslala nové ceníky za zpracování a svoz odpadu. Komunální odpad a plasty 
budou navýšeny o 20%, doprava o 7%. Obdobné navýšení bude i u ostatních odpadů. Nová 
stanovená částka od SITA je 445,-Kč/os./rok oproti loňské částce 395,-Kč. 
Bylo vypočteno, že celkové náklady na likvidaci všech odpadů v obci budou cca 300 tis. Kč. 
Proto se zastupitelstvo rozhodlo navýšit poplatek od občanů na úroveň 650,-Kč/os./rok, což 
odpovídá vybrané částce cca 170 tis. Kč. Splatnost poplatku je do 30.10.2022. Slevy, které byly 
v původní vyhlášce zůstávají zachovány.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č.2/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

Bod 8 - Rozpočtové opatření 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8. Příjem dotace od JmK na 
venkovské prodejny a příjmy z prodeje dřeva v prostoru plánované obnovy třešňového sadu. 
 

 
Bod 9 - Různé z činnosti OÚ 

1. Kanalizace: provedeno cca 70% stavby, práce budou pokračovat od 3.1.2022 v závislosti 
na počasí. 

2. Stavba ČOV: jsou zhotoveny nádrže, chybí dobudovat stropy.  
3. Odkanalizování a Paloučkách: obec obdržela od projektanta návrh projektu a rozpočtu 

pro tuto část stavby. Je návrh na vybudování 1 domácí přečerpávací stanice pro 
všechny domy v prostoru. Nabídková cena je cca 1,1 mil. Kč. Dle dohody se SVaK bude 
svazek financovat materiál ve výši cca 460 tis. Kč a práce bude financovat obec Hlína. 
Tato cena je oproti původním návrhům již přijatelná.  

4. Mikroregion Ivančicko a SVaK Ivančice schválily rozpočty pro rok 2022 – zastupitelé 
berou na vědomí. 

5. SVaK stanovil novou cenu za vodné a stočné pro rok 2022. Částky činí 58,-Kč za vodné a 
58,-Kč za stočné. 

6. Třešňový sad: plocha je připravena pro návoz zeminy.  

Bod 10 - Diskuse 
Host zasedání JS - přednesl návrh na úpravu otevírací doby sběrného dvora v zimních měsících. 
Starosta: sběrný dvůr bude nově v zimních měsících otevřen v sobotu pouze 1 hod. od 14 do 
15h. Bude vyvěšeno webu obce. 

Bod 11 – Usnesení a závěr 
 Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, poděkoval za účast a ukončil v 19,40 
hod. veřejné zasedání. 
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Přílohy: 
 

1. Prezenční listina zasedání 

2. Schválený rozpočet obce Hlína na rok 2022 

3. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hlína na roky 2023 a 2024 

4. Rozpočtové opatření č.8/2021 

5. Oznámení o konání veřejného zasedání 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven: 22. 12. 2021  
 
 

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

Ivo Velčovský  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č. 18/2021 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 21. 12. 2021 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Richarda Nesvačila a p. Ivo Velčovského 

a návrh programu veřejného zasedání 

             Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

2. Změnu v návrhu rozpočtu v příjmové části u položky 4112 (dotace na výkon státní 

správy) – snížení 300,- Kč a zvýšení u položky 1340 (poplatek za komunální odpad) o 

300,-Kč. 

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

3. Změnu v návrhu rozpočtu ve výdajové části u paragrafu 3723 (sběr a odvoz ostatních 

odpadů) zvýšení výdaje o 30 000,- Kč, u paragrafu 6171 (činnost místní správy) zvýšení 

o 100 000,-Kč a zařazení paragrafu 6402 (vypořádání dotací) zvýšení o vratku dotace na 

volby do PS ČR o částku 13 500,-Kč. Snížení paragrafu 6409 (ostatní činnost jinak 

neurčená) o částku 143 000,-Kč  

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

4. Rozpočet obce Hlína na rok 2022 dle přílohy zápisu 

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Hlína na roky 2023 a 2024 dle přílohy zápisu 

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

6. Smlouvu s Městem Ivančice o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování 

sociální služby pečovatelské služby. Příspěvek na rok 2022 je vypočten ve výši  10 920,-

Kč. 

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

7. Smlouvu o dílo č 99/3032 – 21 o dodávce a montáži 7 ks kompletní technologie 

PRESSKAN včetně jímek se společností PRESSKAN systém, a.s. se sídlem Prostějov, 

Vápenice 2974/13 v ceně 334 565,-Kč s DPH + dopravné dle skutečných nákladů. 

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

8. Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č. 1/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství  

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína  č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství  

Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
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Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

10. Rozpočtové opatření č.8 

11. Informaci o schválení rozpočtu Mikroregionu Ivančicko 

12. Informaci o schválení rozpočtu SVaK Ivančice 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                     Starosta obce – Miloš Dostalý 
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