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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 20/2022 

konaného dne 17. 05. 2022, od 19:00 hodin. 
 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 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 paní Marii Čechovou a pana Ivo Velčovského a 
zapisovatelem Janu Čechovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu paní Marii Čechovu a pana Ivo Velčovského, 
zapisovatelem zápisu Ing. 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. 20/2022. 
Zastupitelé neměli připomínky. Přistoupilo se k hlasování o návrhu programu. 

 
1. Zahájení 
2. Projednání účetní závěrky 2021 
3. Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2021 
4. Projednání poskytnutí daru  
5. Projednání výpovědi smlouvy o dílo 
6. Projednání vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
7. Projednání rozpočtového opatření 
8. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Volby do zastupitelstva obce 2022 
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 - Oprava komunikací po kanalizaci 
9. Diskuse  
10. 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 účetní uzávěrky za rok 2021 
Paní Gabriela Nosková seznámila přítomné s přehledem hospodaření obce Hlína za rok 2021. 
Tento přehled je k nahlédnutí na obecním úřadě. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit 
se přítomným zastupitelům a občanům. Nebyly vzneseny připomínky. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Účetní závěrku hospodaření za rok 2021. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2021 
Starosta seznámil přítomné s textovou částí Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2021. 
Součástí závěrečného účtu hospodaření je také zápis inventarizační komise, která neshledala 
žádné pochybení. Poslední část je zpráva od auditorů, která je bez výhrad. Účet byl již řádně 
vyvěšen na úředních deskách, a pokud bude schválen, tak bude vyvěšen ještě do konce roku na 
elektronické úřední desce. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným 
zastupitelům a občanům. Nebyly vzneseny připomínky. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 bez výhrad 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

Bod 4 – Projednání Poskytnutí podpory LDN Ivančice 

Žádost přichází každoročně, a i v předchozích letech jsme tuto podporu poskytovali, protože 
služby mohou využívat i občané Hlíny. V přiloženém dopisu byly popsány poskytované služby, a 
jak bude podpora využita. Starosta přednesl návrh smlouvy na podporu. Jako v minulosti obec 
Hlína podpoří částkou 10.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Sboru 
Jednoty bratrské v Ivančicích na projekt „Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici 
Ivančice“ ve výši 10 000,- Kč 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
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Bod 5 – Podání výpovědi ze smlouvy o dílo se společností F:R:Z. 
Starosta přednesl návrh na Podání výpovědi ze smlouvy o dílo se společností F:R:Z. Smlouva 
byla uzavřena 21.1.2020 na vytvoření publikace o obci Hlína. V té době započaly práce na díle. 
Poté vypuknul „covid-19“ a bylo omezeno setkávání, a tudíž byly pozastaveny práce na díle. 
Publikace měla být vydána v roce 2022. Vzhledem k tomu, že není dostatečně připravena a 
zástupce společnosti F:R:Z odmítá posunutí termínu vydání, zastupitelé se rozhodli odstoupit od 
smlouvy.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Podání výpovědi ze smlouvy o dílo se společností F:R:Z: 
agency s.r.o. se sídlem Čechyňská 353/8, Brno. Ze dne 21.1.2020 na vytvoření publikace o obci 
Hlína. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Obecně závazná vyhlášku č. 2/2022 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 
Starosta předal slovo místostarostovi Kamilu Ujovi, pro přednesení připomínek ministerstva, 
k již schválené vyhlášce. Jednalo se pouze o technické nedostatky.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
Bod 7 – Záměr investování na základě úvěru - opravy místních komunikací 
Starosta přednesl záměr na opravu místních komunikaci po budování kanalizace. SVaK 
nabídnul možnost financování těchto oprav z úvěru, který má od České spořitelny SVaK 
Ivančice a složí k dofinancování prací spojených s budováním kanalizací v členských obcích. 
Oprava bude financována ze sdružených prostředků, tj. část financí bude použito z rozpočtu 
budování kanalizace a druhá část ze zmiňovaného úvěru. Předběžný odhad rozpočtu opravy je 
6 mil .Kč. Tato částka bude připočtena k předchozímu úvěru na ČOV. Celkově tedy bude obec 
Hlína splácet částku cca 14 mil. Kč. Do konce roku by tedy měli být opraveny všechny 
komunikace v obci novým povrchem. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Záměr investování na základě úvěru opravy místních 
komunikací po stavbě kanalizace odpadních vod. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
Bod 8 - Rozpočtové opatření 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022 (příjem z prodeje 
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akátového dřeva – 200 tis. Kč) a č.3/2022 (dotace na vyrovnání po covidu – 17 tis. Kč).  

 
Bod 9 - Různé z činnosti OÚ 
1. Kanalizace:  

- byl posunut původní termín kolaudace z 06/22 na 10/22. Zjišťuje se u poskytovatele 
dotace možnost posunuti na 12/22. Společnosti PORR chybí pracovníci. 

- Probíhá finalizace projektové dokumentace pro vybudování domovních přípojek 
Probíhají poslední jednání s obyvateli. 

- Dne 13.6.2022 v 18h se uskuteční diskuze PORR, SVaK a občané ohledně detailů 
připojování, cena stočného atd.  

 
2. Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2022-2026 

- Do 30.6.2022 musí zastupitelstvo obce rozhodnout, zda zastupitelstvo pro příští volební 
období 2022-2026 bude pracovat ve stejném poštu nebo dojde ke změně počtu 
zastupitelů. Volby proběhnou 23. a 24. 9. 2022. 

- Zastupitel Jaromír Kocáb podal návrh, aby v příštím volebním období mělo 
zastupitelstvo obce 7 členů  

- Po všeobecné diskusi přednesl starosta obce návrh hlasování. 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje počet 7 členů zastupitelstva ve volebním období 
2022 až 2026 

Výsledek hlasování Pro -4- Proti -5- Zdrželi se -0- 

Návrh schválen nebyl a zastupitelstvo bude ve volebním období 2022-2026 pracovat 
v nezměněném počtu 9 členů. 

 
Bod 10 - Diskuse 

- Možnost zavedení optického kabelu v obci. Ivo Velčovský přednesl současný stav 
tohoto problému. Společnost SELF, která původně pomoc přislíbila, nyní o spolupráci 
neuvažuje, protože došlo ke změně majitele společnosti. Nově jsme požádali jinou 
firmu o cenovou nabídku na zpracování projektu a navýšení výkopových prací při 
pokládce kabelu veřejného osvětlení. 

- Dotaz Host: zda bude provedeno přípojné místo el. energie pro lesní divadlo v rámci 
pokládky kabelu do země.  

- Starosta: Ano, bude. 
 

Bod 11 – Závěr 
     Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, body programu projednány a 
usnesení přijato. Ve 20:30 hodin veřejné zasedání ukončil. 
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Přílohy 

1. Oznámení o konání VZ č.20/2022 

2. Prezenční listina zasedání 

3. Rozpočtové opatření č.2 a č.3/2022 

 
Zápis byl vyhotoven: 23. 05. 2022  
 
 

Zapisovatel:  Ing. Jana Čechová ………………………………….. 
 
Ověřovatelé:  Marie Čechová ………………………………….. 
 

Ivo Velčovský  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č. 20/2022 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 17.5.2022 

 

 

      Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání pí. Marie Čechová a p. Ivo Velčovský 

a návrh programu veřejného zasedání 

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

 

2. Účetní závěrku hospodaření za rok 2021 

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

 

3. Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 bez výhrad 

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

 

4. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích na 

projekt „Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“ ve výši 

10 000,- Kč 

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

 

5. Podání výpovědi ze smlouvy o dílo se společností F:R:Z: agenci s.r.o. se sídlem 

Čechyňská 353/8. Brno ze dne 21.1.2020 na vytvoření publikace o obci Hlína 

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

 

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

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

 

7. Záměr investování na základě úvěru opravy místních komunikací po stavbě  

kanalizace odpadních vod 

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

 

8.  Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje počet 7 členů zastupitelstva ve volebním období 

2022 až 2026 

Výsledek hlasování:        Pro  …4…           Proti …5…         Zdrželi se …0… 

Návrh neschválen. 

 

 

Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí: 

 

9. Rozpočtové opatření č.2 a 3/2022 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                               Starosta obce Miloš Dostalý 
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