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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 16/2021 

konaného dne 18. 5. 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: J. Čechová 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a pana Ivo Velčovského a 
zapisovatelem Janu Čechovou (ze záznamu). K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška 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. 16/2021 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 smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích 
3. Projednání poskytnutí finančního daru 
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 - Venkovská prodejna 
 - Škody tornádo 
4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno 
5. Projednání rozpočtových opatření 
6. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Informace ze SVaK Ivančice a Mikroregion Ivančice 
 - Třešňový sad na Kounickách 
7. Diskuze  
8. 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 smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona o 
přestupcích 
Starosta přednesl účel a znění této smlouvy. Obec má ze zákona povinnost mít zřízenou 
přestupkovou komisi a řešit přestupky v obci. Komise musí splňovat určité podmínky, které není 
jednoduché splnit. Obec Hlína má od roku 2004 uzavřenou veřejno-právní smlouvu uzavřenou 
s městem Ivančice, která přestupky v naší obci řeší v přenesené působnosti. V předchozích 
letech bylo účtováno 2000,- Kč za přestupek. Z důvodu nového propočtu města Ivančice od 
letošního roku požaduje částku 3000,- Kč za přestupek a za každého dalšího obviněného 1500,- 
Kč. Smlouva bude na dobu neurčitou a ruší předchozí smlouvu. Zastupitelé neměli připomínek a 
proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 o přenosu 
příslušnosti k projednávání přestupků s městem Ivančice. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

Bod 3 – Projednání poskytnutí finančního daru 
JmK vypisuje již několik let dotační program na podporu venkovských prodejen. Pan Hošek 
v lednu letošního roku podal žádost o poskytnutí této dotace a obec podala žádost na JmK. 
Dotace nám byla schválena ve výši 66 000,- Kč a byly doručeny podmínky dotace. Na základě 
této smlouvy, obec Hlína poskytuje stejnou částku.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského 
kraje č. JMK070240/21/ORR na základě dotačního programu „Podpora venkovských prodejen 
v JMK pro rok 2021“ ve výši 66 000,- Kč 

Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 
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Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

Bod 4 – Projednání Smlouvy o poskytnutí finančního daru z programu podpory 
venkovských prodejen 

Na základě poskytnutí dotace JmK z předchozího bodu, obec Hlína poskytne stejnou částku 
66 000,- Kč. Na pracovní zasedání bylo rozhodnuto že tedy celková částka 132 000,- bude panu 
Hoškovi poskytnuta formou daru. Smlouva bude určovat základní podmínky a příjemce daru se 
bude muset při vyúčtování dotace řídit rozpočtovými pravidly. Starosta přednesl znění smlouvy. 
Nebyly připomínky a proběhlo hlasování. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru z programu podpory 
venkovských prodejen v JmK ve výši 132 000,- Kč panu Milanu Hoškovi, Hlína 120. 

Výsledek hlasování Pro -7- Proti -0- Zdrželi se -1- 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Bod 5 – Projednání finančního daru městysi Moravská Nová Ves 

 Starosta předložil návrh na poskytnutí finančního daru obcím po živelné pohromě ve výši 
50 000,-Kč. Dobrovolní hasiči obce Hlína byli pomáhat likvidovat škody v městysi Moravská 
Nová Ves (1. část pomoci – náklady na dopravu, phm ..-)byla ve výši necelých 13 000,-Kč. Další 
část podpory ve výši 37 000,- bude poskytnuto přímo na transparentní účet městyse na 
podporu obnovu školy. V diskuzi zastupitelé s tímto návrhem vyslovili souhlas. Starosta 
poděkoval za podporu a současně vyslovil poděkování hasičům z obce, kteří pomáhali přímo na 
místě. 
Proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje poskytnutí daru městysi Moravská Nová Ves ve výši do 
50 000,- Kč na likvidaci škod po živelné pohromě, zasláním na transparentní účet městyse. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

Bod 6 – Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
na obecním pozemku. Jedná se o klasickou přípojku nízkého napětí k rodinnému domu čp. 36.  
Zastupitelé neměli připomínky a proběhlo hlasování.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 
ZN-001040020717/001-DUPR se společností EG.D, a.s., při budování přípojky nízkého napětí 
pro rodinný dům č.p. 36 na pozemku p.č. 181 v k.ú. Hlína u Ivančic, za jednorázovou úplatu ve 
výši 2 000,- Kč.  

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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Rozpočtové opatření 
 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4 a č.5. Jednalo se v nich o změny 
související s poskytnutím darů na prodejnu a škody po tornádu, příjem kompenzačního bonusu 
a příjem financí za organizaci pohřbu občana obce. Zastupitelé neměli připomínky. 

Usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4 a č.5 
 

 
Různé z činnosti OÚ a diskuze 

1. Kanalizace: plnění HMG – úpravy, upřednostnění stavby na krajské komunikaci, kvůli 
přiznané dotaci na opravu silnice ze strany JmK pro rok 2021. 

2. Stavba ČOV byla také pozastavena kvůli špatným parametrům materiálu ze kterého se 
čistička buduje. Po přepočtech a změně projektu bude materiál čističky zpevněn 
promícháním s cementem. Odhadované vícenáklady cca 400 000,- Kč.  

3. Kvůli zpoždění prací na krajské silnici bude nasazena další technika kvůli urychlení prací. 
Zastávka MHD bude přesunuta dočasně k rozhledně.  

4. Probíhá zpracování projektu a jednání ohledně odkanalizování Palouček, které byly 
původně s projektu vyloučeny, kvůli vysoké finanční náročnosti této části. Financování 
je uvažováno částečně SVaK a obec. Čeká se na předložení projektu a rozpočtu. 

5. Informace SVaK a Mikroregion: byly předloženy závěrečné účty, schváleny stanovy. 
Z prostředku dotace Nadace ČEZ budou pořízeny interaktivní výukové prvky (rozhledna, 
hřiště).  

6. Třešňový sad na Kounickách – obec zjišťuje možnost získání dotaci na obnovu sadu.  
7. Starosta informoval přítomné o schválení závěrečných účtů Mikroregionu Ivančicko a 

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, kterých je obec členem 
8. Pan Červinka představil facebookovou skupinu o dění v obci Hlína, kterou založil. 
9. P. Sliacký přednesl návrh, zda by bylo možné zhotovit informační ceduli k divadlu 

ohledně historie představení. Bude projednáno. 

Závěr: 
Starosta konstatoval, že schválený program byl projednán a usnesení schválena, poděkoval za 
účast a zasedání ukončil.  

 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19:30 h. 

 
Přílohy 

1. Prezenční listina zasedání 

2. Rozpočtové opatření č.4 a č.5 

3. Oznámení o konání zasedání 

 
Zápis byl vyhotoven: 25. 8. 2021  
 
 

Zapisovatel:  Ing. Jana Čechová ………………………………….. 
 
Ověřovatelé:  Tomáš Hošek  ………………………………….. 
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Ivo Velčovský  ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 
 
 



 

Stránka 6 z 6 

 

 

Výpis usnesení veřejného zasedání č. 16/2021 zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne 17. 8. 2021 

 

 

     Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Hošek Tomáš a p. Velčovský Ivo 

a návrh programu veřejného zasedání 

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

 

2. Veřejnoprávní smlouvu č.1/2021 o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 

s městem Ivančíce 

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

 

3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

č.JMK070240/21/ORR na základě dotačního programu „Podpora venkovských 

prodejen v JMK pro rok 2021“ ve výši 66 000,-Kč 

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

 

4. Smlouvu o poskytnutí finančního daru z programu podpory venkovských prodejen 

v JMK ve výši 132 000,- Kč panu Milanu Hoškovi, Hlína 120 

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

 

5. Poskytnutí finančního daru městysi Moravská Nová Ves ve výši 37 000,- Kč na 

likvidaci škod po živelné pohromě, zasláním na transparentní účet městyse 

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

 

6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001040020717/001-

DURP se společností EG.D, a.s., při budování přípojky nízkého napětí pro rodinný 

dům č.p. 36 na pozemku p.č.181 v k.ú.Hlína u Ivančic, za jednorázovou úplatu ve 

výši 2 000,-Kč 

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

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

7. Rozpočtové opatření č.4 a č.5 dle přílohy zápisu 

8. Informaci o schválení závěrečného účtu hospodaření za rok 2020 SVaK Ivančice 

9. Informaci o schválení závěrečného účtu hospodaření za rok 2020 Mikroregionu 

Ivančicko 

 

        

 

 

Hlína 30.8.2021                                                        ………………………………………… 

                                                                                    Miloš Dostalý – starosta obce 


