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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 19/2022 

konaného dne 24. 03. 2022, od 18:30 hodin. 
 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 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) 
Omluveni: Marie Čechová, Richard Nesvačil  
 
Hosté: dle prezenční listiny 

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

 
Návrh usnesení:  

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

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

 

Schválení programu: 
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č. 19/2021, 
který byl doplněn o 1 bod oproti verzi zveřejněné na úřední desce. Zastupitelé neměli 
připomínky. Přistoupilo se k hlasování o návrhu programu. 

 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

 
Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 
2. Projednání „Řádu veřejného pohřebiště obce Hlína“ 
3. Projednání Záměru darování nemovitého majetku 
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4. Projednání pojistné smlouvy 
5. Projednání záměru investice – prodloužení kanalizace 
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno 
7. Projednání smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru elektrozařízení 
8.     Projednání rozpočtového opatření 
9. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Informace mobilní rozhlas 
 - Informace ke sběru elektroodpadu 
 - Prodloužení dešťové kanalizace 
10. Diskuse  
11. Usnesení a závěr 
 

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

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Program byl schválen. 
 

Bod 2 – Projednání Řádu veřejného pohřebiště obce Hlína 
Místostarosta M. Pacholík seznámil přítomné s detaily znění řádu. Řád pohřebiště byl zaslán na 
krajský úřad JMK a na základě posouzení úřad vydal souhlas s provozováním pohřebiště. Nový 
řád ruší současně platný z roku 2003. Znění bude uveřejněno na webových stránkách obce. 
Starosta vyzval přítomné k diskusi, připomínky nebyly a proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje a vydává „Řád veřejného pohřebiště obce Hlína“, kterým je 
upraven provoz veřejného pohřebiště v obci Hlína na pozemku p.č.2 v k.ú. Hlína u Ivančic. 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání Smlouvy o darování nemovitého majetku 
Starosta přednesl návrh záměru obce darovat nemovitý majetek, po dřívějším projednání se 
zastupiteli na pracovním zasedání. Obec se rozhodla darovat pozemek p.č. 171 o výměře 23 m2, 
zapsaný na listu vlastnictví 10001 v k.ú Hlína u Ivančic. Jedná se o pozemek na, kterém je 
umístěna část stavby místního pohostinství. Tato stavba není v majetku obce a není ani 
zlegalizovaná. Ke stavbě došlo v 70 letech a o jejím provedení chybí záznamy. Majitelka stavby 
paní Anna Nakládalová souhlasila, že ponese náklady za přepis tohoto pozemku v katastru 
nemovitostí a legalizaci stavby. K diskusi se nikdo nepřihlásil a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje záměr darovat nemovitý majetek, pozemek p.č. 171 o 
výměře 23 m2, zapsaný na listu vlastnictví 10001 v k.ú Hlína u Ivančic 

Výsledek hlasování Pro -6- Proti -0- Zdrželi se -1- 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o darování nemovitého majetku pozemku p.č. 171 
o výměře 23 m2, zapsaného na listu vlastnictví 10001 v k.ú Hlína u Ivančic paní Anně 
Nakládalové, Pohořelice, Loděnická 380 
 

Výsledek hlasování Pro -6- Proti -0- Zdrželi se -1- 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 

Bod 4 – Projednání Pojistné smlouvy číslo 4584538333 
Starosta představil návrh pojistné smlouvy číslo 4584538333 uzavřenou s Generali Česká 
pojišťovna a.s. rozšířenou s ohledem na nový majetek obce. Jedná se především o multifunkční 
hřiště, dětské hřiště a bylo doplněno pojištění veřejných akcí v obci, které se dříve pojišťovaly 
jednorázově. Původní výše pojistného činila cca 17 800,- Kč. Nově je cena pojištění 24 608,-Kč. 
Diskuzní příspěvky nebyly a proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Pojistnou smlouvu číslo 4584538333 uzavřenou s Generali 
Česká pojišťovna a.s. 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 5 – Projednání Záměru investice prodloužení odpadní kanalizace do části 
obce Paloučky a dešťové kanalizace u ČOV 
Starosta seznámil přítomné se zněním záměru. Realizace odkanalizovaní této části obce bylo 
vypuštěno z původního projektu kvůli úsporám, které bylo nutné provést kvůli získání dotace 
MZČR. Obec společně se SVaK zvažovala různé varianty pro odkanalizování této část obce. Bylo 
rozhodnuto realizovat prvotní řešení, na který je připraven projekt a vydáno stavební povolení, 
tj. vybudování domácí přečerpávací stanice společné pro 5 nemovitostí. Společnost PORR 
zpracovala cenovou nabídku ve výši cca 1,1 mil. Kč. SVaK uhradí cca 480 tis. Kč, což je hodnota 
materiálu, Obec Hlína ponese náklady za práci ve výši cca 700 tis. Kč.  
Starosta navrhl znění usnesení a proběhlo hlasování. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Záměr společné investice se SVaK Ivančice na výstavbu 
oddělené odpadní kanalizace v místní části obce Paloučky dle projektové dokumentace 
společnosti Agpol a.s. a cenové nabídky společnosti PORR a.s. ve výši do 700 000,- Kč 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Obec se rozhodla řešit prodloužení dešťové kanalizace v místní části „Na podevsí“. Současné 
vyvedení kanalizace je v neuspokojivé stavu a dešťové vody erozí ničí místní komunikaci. 
Společnost PORR zpracuje projekt na vyvedení této dešťové kanalizace za ČOV a společnost 
Ševčík group a.s. podá cenovou nabídku. Bez diskusních příspěvků proběhlo hlasování. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Záměr investice na prodloužení dešťové kanalizace v místní 
části „Na Podevsí“ ve výši do 300 000.-Kč 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Jedná se o standartní smlouvu pro zřízení věcného břemene na obecním pozemku pro přípojku 
el. energie k rodinnému domu č.p. 36. Bez diskusních příspěvků proběhlo hlasování.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
pozemku p.č.5/1 v k.ú. Hlína u Ivančic č. ZN-001030073515/001-DURP se společností EG.D, a.s. 
za účelem zřízení kabelové přípojky elektřiny k rodinnému domu č.p.36, za jednorázovou úplatu 
2 000,-Kč 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

Bod 7 – Projednání zřízení veřejného místa zpětného odběru elektroodpadu 

Zřízení tohoto místa upravuje zákon o odpadech. Společnost SUEZ v předchozích letech tento 
odpad odvážela. Nově však nemá pro likvidaci tohoto odpadu potřebné povolení. Obec se 
proto rozhodla pro tyto účely uzavřít smlouvu se společností REMA. Pro občany se nic nemění. 
Elektroodpad se i nadále bude uskladňovat v části sběrného dvora. Bez diskusních příspěvků 
proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru se 
společností REMA Systém, a.s., která řeší systém a místo zpětného odběru elektrozařízení v obci 
Hlína 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

Bod 8 - Rozpočtové opatření 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1. Změna dávky kraje na činnost 
OÚ. 

 
Bod 9 - Různé z činnosti OÚ 
1. Kanalizace:  

- byl posunut původní termín kolaudace z 06/22 na 10/22 
- doposud došlo k navýšení víceprací na 2,1 mil. Kč, které byly odsouhlaseny a schváleny 
- v průběhu května nebo června dojde k setkání s občany, kvůli budování domovních 

přípojek 
- obec předpokládá kolaudaci do 08/22 a potom může začít výstavba přípojek 
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- po napojení alespoň části nemovitostí bude spuštěn zkušební provoz ČOV 
- VaK přislíbily rychlé kontroly domovních připojení před zasypáním (požadavek VaK), tak 

aby nemovitosti nebyly dlouhou dobu odpojeny od septiků. 
2. Mobilní rozhlas. Končí zkušební provoz zadarmo. Aplikace se osvědčila, je připojeno asi 110 

občanů. Proto se obec rozhodla pokračovat v placeném provozu v ceně cca 10 000,- Kč 
ročně. 

3. Plánované akce v obci. 
- 8.5. – Den matek 
- 4.6. – Den dětí 
- Srpen – Tradiční hody 
- Divadlo 

 
Bod 10 - Diskuse: 

- V místech, kde nebude provedena pokládka kabelu el. vedení do země. Je zapotřebí 
počítat s také připojením těchto nemovitostí k datové síti, která se plánuje položit 
současně s elektřinou. Starosta sdělí požadavek projektantovi. 

- Požádat firmu PORR o kontrolu a úpravu špatně doléhajících kanálů. 
- Dotaz: od kdy se bude platit stočné. Starosta ověří. 

Bod 11 - Závěr 
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 20:10 h. 

 
 
Přílohy 

1. Prezenční listina zasedání 

2. Výpis usnesení zasedání 

3. Oznámení o konání zasedání 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven: 31. 03. 2022  
 
 

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

Ivo Velčovský  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č. 19/2022 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 24. 3. 2022 

 

 

      Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Jaromíra Kocába a p. Ivo Velčovského 

a návrh programu veřejného zasedání 

             Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

2. A vydává „Řád veřejného pohřebiště obce Hlína“, kterým je upraven provoz veřejného 

pohřebiště v obci Hlína na pozemku p.č.2 v k.ú. Hlína u Ivančic 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

3. Záměr darovat nemovitý majetek, pozemek p.č. 171 o výměře 23 m2, zapsaný na listu 

vlastnictví 10001 v k.ú Hlína u Ivančic 

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …1… 

 

4. Smlouvu o darování nemovitého majetku pozemku p.č. 171 o výměře 23 m2, zapsaného 

na listu vlastnictví 10001 v k.ú Hlína u Ivančic paní Anně Nakládalové, Pohořelice, 

Loděnická 380  

Výsledek hlasování:        Pro  …6…           Proti …0…         Zdrželi se …1… 

 

5. Pojistnou smlouvu číslo 4584538333 uzavřenou s Generali Česká pojišťovna a.s. 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

0 

6. Záměr společné investice se SVaK Ivančice na výstavbu oddělené odpadní kanalizace 

v místní části obce Paloučky dle projektové dokumentace společnosti Agpol a.s. a 

cenové nabídky společnosti  PORR a.s. ve výši do 700 000,- Kč 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

7. Záměr investice na prodloužení dešťové kanalizace v místní části „Na podvevsí“ ve výši 

do 300 000.-Kč 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.5/1 v k.ú. Hlína 

u Ivančic č. ZN-001030073515/001-DURP se společností EG.D, a.s. za účelem zřízení 

kabelové přípojky elektřiny k rodinnému domu č.p.36, za jednorázovou úplatu 2 000,-Kč 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

9. Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru se společností REMA Systém, a.s., 

která řeší systém a místo zpětného odběru elektrozařízení v obci Hlína 

Výsledek hlasování:        Pro  …7…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 

 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí: 

 

10. Rozpočtové opatření č.1/2022 

 

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

                                                                                    Starosta obce Miloš Dostalý 
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