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Obec Hlína,  
Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 22/2022 

konaného dne 21. 09. 2022, 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 
Omluveni: p. Marie Čechová 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

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

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu pan 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. 22/2022. 
Zastupitelé neměli připomínky. 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 „Smlouvy o pronájmu prostoru“ se ZZS JMK – pronájem rozhledny na 

zařízení pro elektronickou komunikaci 
3. Projednání textu „Smlouvy o právu provést stavbu“ – uložení kabelů pro veřejné 

osvětlení na pozemcích, které obec nevlastní 
4. Projednání „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ED. G a.s. 
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- souhlas s umístěním distribučního zařízení 
- kabelová přípojka elektřiny na stavbu tří domů (Křenová – Prát)                

5. Projednání „Smlouvy o výpůjčce“ – pozemek u rybníka, žádost manželů Sedlákových 
6. Projednání „Smlouvy o prodeji pozemku“ – obecní pozemek zastavěný ve dvoře 

manželů Noskových 
7. Projednání „Smlouvy o koupi pozemku“ – pozemek patřící manželům Noskovým a obec 

kupuje pro zajištění průchodu  
8. Projednání „Smlouvy o spolupráci“ se společností DIMATEX CS – odvoz nepotřebného 

textilu a párové obuvi z obce 
9. Projednání „Smlouvy o provádění činnosti technického dozoru investora“ –oprava 

komunikací po stavbě kanalizace 
10. Projednání výběrového řízení na opravu komunikací po stavbě kanalizace a ČOV v obci –  
11. Projednání rozpočtového opatření – bude č. 5, 6 a 7 
12. Různé z činnosti obecního úřadu 

- Informace k budování kanalizace 
- Informace volby do zastupitelstva obce 
- Informace z Mikroregionu Ivančicko 

13. Diskuse 
14. 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 „Smlouvy o pronájmu prostoru“ se ZZS JMK – pronájem 
rozhledny na zařízení pro elektronickou komunikaci 
Starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o pronájmu části střechy rozhledny o výměře 
1,5m2 a části stěny rozhledny 3 m2 pro umístění převodníku signálu a přidružené technologie 
pro ZZS JMK. Cena pronájmu je stanovena na 5000 Kč/ročně bez DPH. Spotřebu el. energie 
bude hradit nájemce na základě odečtu z podružného elektroměru, který bude instalován. 
Přístup k zařízení bude na základě tel domluvy. Zastupitelé neměli připomínky a proběhlo 
hlasování.   

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o nájmu prostor Rozhledny Vladimíra Menšíka na 
Hlíně s příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, 
Kamenice 798/1, Brno. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání textu „Smlouvy o právu provést stavbu“ – uložení kabelů pro 
veřejné osvětlení na pozemcích, které obec nevlastní 
Starosta seznámil přítomné se zněním Smlouvy. Smlouvu připravila firma HEP electrical 
k pozemkům, kde bude realizováno veřejné osvětlení a nejsou v majetku obce. Tato smlouva 
bude potom součástí stavebního řízení. Připomínky nebyly. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Text smlouvy o právu provést stavbu na pozemku při 
realizaci stavby rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Hlína. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

Bod 4 – Projednání „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ED. G 
a.s.  
Společnost ED.G. bude realizovat v obci Hlína rekonstrukci elektrických rozvodů spočívající 
v uložení vedení do země a výstavby dvou trafostanic. Starosta proto seznámil zastupitele se 
standartní smlouvou na zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 20 000,- Kč. 
Připomínky nebyly a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína Schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení 
věcného břemene se společností ED. G, a.s. č. ZN-001040018490/115-DURP a souhlasí s 
umístěním distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví obce 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Bod 5 – Projednání „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ED. G 
a.s. 
Jedná se zřízení přípojného místa NN k pozemkům, kde bude plánována výstavba 3 nových RD 
na pozemku č. 425/9. Byla předložena standartní smlouva za jednorázovou úplatu 2 500,- Kč. 
V diskusi bez připomínek a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína Schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení 
věcného břemene se společností ED. G, a.s. č. ZN-001030077441/002-DURP na pozemku 
p.č.5/1 v k.ú. Hlína u Ivančic, pro zřízení přípojky NN k nemovitosti p.č. 425/9 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání „Smlouvy o výpůjčce“ – pozemek u rybníka, žádost manželů 
Sedlákových 
Manželé Jitka a Tomáš Sedlákovi požádali o výpůjčku obecního pozemku, který těsně sousedí 
s jejich nemovitostí. Na tomto pozemku chtějí vybudovat oplocení, kvůli jejich pocitu bezpečí. 
Zastupitelé s výpůjčkou souhlasí. Oplocení musí být jednoduše rozebíratelné a nesmí být 
trvalého charakteru. Starosta seznámil s návrhem smlouvy, zastupitelé neměli připomínky a 
proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o bezúplatné výpůjčce části pozemku p.č 422/1 v 
k.ú. Hlína u Ivančic ve vlastnictví obce s manželi Tomášem a Jitkou Sedlákovými 
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Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
Bod 7 – Projednání „Smlouvy o prodeji pozemku“ – obecní pozemek zastavěný 
ve dvoře manželů Noskových 

Na základě dřívějších jednání bude manželům Noskovým odprodán obecní pozemek, který je 
zastavený jejich nemovitostí. Výměra pozemku je 81 m2 a cena byla stanovena na základě 
znaleckého odhadu. Celková cena byla stanovena na 31 584,- Kč. Připomínky zastupitelů 
nebyly a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o prodeji pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Hlína u Ivančic 
manželům Noskovým, Hlína č.p.85 v ceně 31 584,- Kč 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Bod 8 – Projednání „Smlouvy o koupi pozemku“ –  obec kupuje pro zajištění 
průchodu   
Na základě předchozích jednání bude od manželů Noskových odkoupen pozemek o výměře 46 
m2 k zachování průchodu na turistickou trasu, která vede do Silůvek. Také v tomto bodě bez 
připomínek zastupitelů a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o koupi pozemku p.č. 292/2 v k.ú. Hlína u Ivančic 
od manželů Noskových, Hlína č.p.85 v ceně 21 799,-Kč 

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

Usnesení č. 8 nebylo schváleno 

 
Bod 9 – Projednání „Smlouvy o spolupráci“ se společností DIMATEX CS – odvoz 
nepotřebného textilu a párové obuvi z obce 
 Místostarosta obce Kamil UJ konstatoval, že doposud odvoz použitého textilu zajišťovala 
Diakonie Broumov. V současnosti nemá Diakonie prostředky na zajištění odvozu tohoto 
použitého textilu, proto byla obci nabídnuta spolupráce s firmou Dimatex CZ, která tento svoz 
bude zajišťovat. Použitý textil bude částečně využit na dobročinné účely a částečně k recyklaci. 
Obec za tuto službu zaplatí 900,- Kč ročně bez DPH. Bez připomínek a proběhlo hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností DIMATEX CS spol. s.r.o. 
na sběr a odvoz přebytečného textilu a párové obuvi v ceně 900,- Kč bez DPH za kontejner a rok 

Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -1- 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
Bod 10 – Projednání „Smlouvy o provádění činnosti technického dozoru 
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investora“ – oprava komunikací po stavbě kanalizace 
V současné době probíhá výběrové řízení na opravu místních komunikací po vybudování 
splaškové kanalizace. Ze zákona je obec povinna k této stavbě najmout autorizovanou osobu 
jako technický dozor investora. Obecní úřad pro tuto činnosti navrhuje uzavřít smlouvu s Ing. 
Miroslavem Bémem, který již zajišťuje technický dozor pro stavbu kanalizace a ČOV a je tudíž 
seznámen s celkovou situací v obci. Ve vyhlášené diskusi nebyly připomínky a proběhlo 
hlasování.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o činnosti provádění technického dozoru investora 
při akci „Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV – oprava místních komunikací“ s 
Ing. Miroslavem Bémem, Za tratí 1636, Moravské Budějovice, v ceně 119 000.-Kč bez DPH 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Bod 11 – Projednání výběrového řízení na opravu komunikací po stavbě 
kanalizace a ČOV v obci  
 Starosta informoval zastupitele, že dle směrnice obce o zadávání zakázek malého rozsahu je 
nutné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele opravy komunikací. Obec za tímto účelem 
uzavřela dohodu s p. Mgr. Milanem Hoškem o zpracování veškeré dokumentace pro výběrové 
řízení. Starosta předložil zastupitelům znění výzvy k podání nabídek, kterou dle směrnice musí 
schválit zastupitelstvo. Budoucí dodavatel bude muset uzavřít dohodu s firmou PORR, která 
provádí stavbu kanalizace o předání staveniště a koordinovat postup prací s ní. Dále starosta 
informoval, že vzhledem k volbám a končícímu mandátu zastupitelů je také nutné projednat a 
schválit obsazení hodnotící komise a pověření k uzavření smlouvy o provedení stavby 
s vítězným dodavatelem.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Textové znění výzvy a zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce malého rozsahu na akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hlína – oprava povrchů“ 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje členy komise k vyhodnocení nabídek ve složení Miloš 
Dostalý, Kamil Uj a ing. Miroslav Pacholík k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Výstavba 
kanalizace a ČOV v obci Hlína – oprava povrchů“ 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína ukládá starostovi a místostarostům obce dokončit administraci 
výběrového řízení na opravu komunikací v obci a na základě doporučení výběrové komise 
uzavřít smlouvu se společností, která bude doporučena výběrovou komisí. Toto pověření je 
v souvislosti s novými volbami do zastupitelstev obcí a snahou nepozastavit probíhající akci. 
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Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 
Bod 12 - Rozpočtové opatření 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2022 (náklady na obytný 
kontejner pro ZŠ Neslovice, navýšení záloh na energie) a č. 6/2022 (příjem dotace na 
komunální a senátní volby) a č.7/2022 (finanční a věcné dary). 
 
 

Bod 13 - Různé z činnosti OÚ 
1. Kanalizace:  

- ČOV byla uvedena do zkušebního provozu. Od 26.9.2022 se mohou začít jednotlivé 
nemovitosti připojovat k řádu.  

- Oprava místních komunikaci se předpokládá začátkem listopadu. Probíhá budování 
splaškové kanalizace na Paloučkách, tato část není součástí hlavní projekt. 

 

Bod 14 – Diskuse 
Milan Hošek navrhnul zastupitelstvu možnost řešení opravy odvodu dešťové kanalizace 
v Přelisku, před jeho nemovitostí a dalšími dvěma domy. Dotčení občané zajistí vlastními silami 
výkopové práce, obec dodá materiál. Zastupitelé souhlasí. 
 

Bod 15 – Závěr 
 

 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19:45 h. 

 
Přílohy 

1. Prezenční listina zasedání 

2. Rozpočtové opatření č.5/2022, č.6/2022 ač.7/2022 

3. Oznámení o konání veřejného zasedání 

4. Výpis usnesení zasedání 

 
 
Zápis byl vyhotoven: 22. 09. 2022  
 
 

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

Ivo Velčovský  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č. 22/2022 zastupitelstva obce Hlína 
konaného dne 21.9.2022 

 
      Zastupitelstvo obce Hlína 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. Smlouvu o nájmu prostor Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně s příspěvkovou 
organizací Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1, Brno 

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

3. Text smlouvy o právu provést stavbu na pozemku při realizaci stavby rekonstrukce 
veřejného osvětlení v obci 

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

4. Schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene 
se společností ED.G, a.s. č. ZN-001040018490/115-DURP a souhlasí s umístěním 
distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví obce 

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

5. Schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene 
se společností ED.G, a.s. č. ZN-001030077441/002-DURP na pozemku p.č.5/1 v k.ú. 
Hlína u Ivančic, pro zřízení přípojky NN k nemovitosti p.č. 425/9 

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

6. Smlouvu o bezúplatné výpůjčce části pozemku p.č 422/1 v k.ú.Hlína u Ivančic ve 
vlastnictví obce s manželi Tomášem a Jitkou Sedlákovými 

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

7. Smlouvu o prodeji pozemku p.č. 293/1 v k.ú.Hlína u Ivančic manželům Noskovým, 
Hlína č.p.85 v ceně 31 584,- Kč 

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

8. Smlouvu o koupi pozemku p.č. 292/2 v k.ú.Hlína u Ivančic od manželů Noskových, 
Hlína č.p.85 v ceně 21 799,-Kč 

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

9. Smlouvu o spolupráci se společností DIMATEX CS spol. s.r.o na sběr a odvoz 
přebytečného textilu a párové obuvi v ceně 900,- Kč bez DPH za kontejner a rok 

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

10. Smlouvu o činnosti provádění technického dozoru investora při akci „ Obec Hlína – 
odkanalizování a výstavba nové ČOV – oprava místních komunikací“ s ing. Miroslavem 
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Bémem, Za tratí 1636, Moravské Budějovice, v ceně 119 000.-Kč bez DPH 
              Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0…  
 
 

11. Textové znění výzvy a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na akci 
„ Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hlína – oprava povrchů“  

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

12. Komisi k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci 
Hlína – oprava povrchů“ ve složení: Miloš Dostalý, Kamil Uj a ing. Miroslav Pacholík 

              Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0…  
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí: 
 

13. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7/ 2022 
 
Zastupitelstvo obce Hlína ukládá: 
 

14. Starostovi a místostarostům obce dokončit administraci výběrového řízení na opravu 
komunikací v obci a na základě doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu se 
společností, která bude doporučena výběrovou komisí. 

              Výsledek hlasování:        Pro  …8…           Proti …0…         Zdrželi se …0… 
 
        
 
 
 
                                                                                                ……………………………… 
                                                                                             Miloš Dostalý – starosta obce 
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