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Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 13/2020 

konaného dne 17. 12. 2020, 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). 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

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

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu Ivo Velčovského a paní Marii Čechovou, 
zapisovatelem zápisu 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. 
13/2020 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 -9- Proti -0- Zdrželi se -0- 

 
Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 
2. Projednání rozpočtu obce na ok 2021 
3. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce 
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4. Projednání dodatku vyhlášky o svozu odpadu 
5. Projednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na pečovatelskou službu 
6. Projednání smlouvy o prodeji obecního majetku 
7. Projednání nájemní smlouvy 
8.  Projednání rozpočtových opatření 
9. Projednání finanční podpory ZŠ Neslovice 
10. Různé z činnosti obecního úřadu 
 - Informace k budování kanalizace 
 - Informace ze SVaK Ivančice a Mikroregionu Ivančicko 
 - Žádost Diecézní charity Brno 
 - Průběh vánočních svátků v obci 
9. Diskuze  
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 – Změna v příjmové části zveřejněného návrhu rozpočtu 2021 
Starosta navrhnul změnit v příjmové části zveřejněného návrhu položky 1121 (snížení o 30 
000,-Kč) a 1340 (zvýšení o 30 000,- Kč) 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje návrh starosty obce změnit v příjmové části 
zveřejněného návrhu položky 1121 (snížení o 30 000,-Kč) a 1340 (zvýšení o 30 000,- Kč). 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
Bod 3 – Změna ve výdajové části zveřejněného návrhu rozpočtu 2021 
Starosta navrhnul změnit ve výdajové části zveřejněného návrhu rozpočtu paragraf 3722 
(zvýšení o 20 000,-Kč), paragraf 3723 (zvýšení o 20 000,-Kč) a paragraf 6409 (snížení o 40 
000,-Kč) 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje změnit ve výdajové části zveřejněného návrhu rozpočtu 
paragraf 3722 (zvýšení o 20 000,-Kč), paragraf 3723 (zvýšení o 20 000,-Kč) a paragraf 6409 
(snížení o 40 000,-Kč). 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
Bod 4 – Projednání rozpočtu obce na rok 2021 
Starosta stručně představil návrh rozpočtu pro ok 2021. Ostatní zastupitelé se měli možnost 
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seznámit na pracovním zasedání, občané na úřední desce OÚ. Vzhledem k situaci, že stále 
není schválen státní rozpočet, nabízí se v současnosti 3 varianty daňových příjmů pro naši 
obec, a to ve výši 3,7mil. Kč, 3,5mil. Kč a 3,2mil. Kč. Bylo rozhodnuto sestavit rozpočet obce 
na základě příjmové částky z daní 3,5mil. Kč. 
Je navrhnut vyrovnaný rozpočet ve výši 3.985.000, Kč. 
V letošní roce zatím činily příjmy 5.050.000, - Kč, výdaje 3,35 mil. Kč, úspora pro letošní rok 
činila tedy 1,7 mil. Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje 4. Rozpočet obce na rok 2021 ve znění přílohy zápisu. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
Bod 5 – Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 a 2023 
Starosta seznámil přítomné se zněním Střednědobého výhledu obce pro roky 2022 a 2023. 
předpokládá se navýšení ročně o 100 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 a 2023. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Bod 6 – Projednání dodatku veřejné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za 
svoz odpadu 
Starosta předal slovo místostarostovi M. Pacholíkovi, který představil návrh ceny poplatku na 
základě cen smlouvy s firmou SAKO. Nově se stanovuje cena 550,-Kč / osobu / rok. Slevy 
zůstávají nezměněny.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dodatek vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu, kterým se stanový poplatek na občana a rok ve výši 550,-Kč.    

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

Bod 7 – Projednání Smlouvy o pečovatelské službě 

Jedná se o solidární příspěvek na pečovatelskou Službu města Ivančic, která v případě 
potřeby poskytuje služby i naším občanům. Částka byla pro letošní rok stanovena na 10.214, 
- Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu s Městem Ivančice o poskytnutí finančního 
příspěvku na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby ve správním obvodu ORP 
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Ivančice. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Bod 8 – Projednání prodeje obecního majetku 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl navržen na prodej nepotřebný obecní majetek: 
Malotraktor UNI MT 8065 v ceně 68.000, -Kč. Návrh na odkup byl zveřejnění na úřední desce 
obce Přihlásil se 1 zájemce. 
Starosta se zdržel hlasování pro možný střet zájmů. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu č.1/2020 mezi obcí Hlína a Martinem Dostalým, 
Hlína 25, o prodeji movité věci Malotraktoru Typ: UNI MT 8 065 v ceně 68 000,-Kč 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 
Bod 9 – Projednání prodeje obecního majetku 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl navržen na prodej nepotřebný obecní majetek: 
Mulčovač typ: MSN 95 v ceně 17.500, -Kč. Návrh na odkup byl zveřejnění na úřední desce obce 
Přihlásil se 1 zájemce. 
Starosta se zdržel hlasování pro možný střet zájmů. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu č.2/2020 mezi obcí Hlína a Martinem Dostalým, 
Hlína 25, o prodeji movité věci Mulčovač Typ: MSN 95 v ceně 17 500,-Kč 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
Bod 10 – Smlouva o nájmu pozemku pro dočasnou deponii zeminy 
Starosta projednal s manželi Fialovými možnost pronájmu jejich pozemku na zřízení dočasné 
deponie zeminy při budování splaškové kanalizace, kde se předpokládá započetí na jaře 
2021.  
Pronájem dalšího pozemku je v jednání s panem Šlégrem, pozemek u divadla. 
Tento bod pouze projednán, nebude usnesení. 
 

Rozpočtová opatření č. 7/2020 a č. 8/2020. 
Dle přílohy 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7 a č. 8/2020 ve znění přílohy 
zápisu. 
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Bod 11 – Finanční podpora ZŠ Neslovice 

Tak jako v předchozích letech naše obec finančně podpoří ZŠ Neslovice, kterou navštěvují 
také naší žáci. Místostarosta Kamil Uj dohodnul s ředitelkou školy a starostou obce Neslovice 
způsob podpory. Obec hlína zakoupí interaktivní výukovou tabuli v hodnotě 94.694, - Kč. tato 
tabule zůstane majetkem obce Hlína a bude poskytnuta k bezplatnému pronájmu. Starosta 
dořeší způsob pojištění tohoto majetku. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Nákup interaktivní výukové tabule v hodnotě 94 694,-Kč 
od společnosti TOP media Brno 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

Bod 12 – Bezplatná výpůjčka interaktivní výukové tabule pro ZŠ Neslovice 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o bezplatné výpůjčce interaktivní výukové 
tabule typ: Sestava AP2 – Activ Panel Cobalt 65“ na svislém pojezdu, mezi obcí Hlína a 
Základní a mateřskou školou Neslovice, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizací. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
 

Růžné z činnosti obecního úřadu  
 

Informace k budování kanalizace  
- Všechny potřebné dokumenty k Žádosti o dotaci po vybudování splaškové kanalizace 

byly dodány na MZČR, zasedání proběhne 20.12.2020, konečné vyjádření máme 
obdržet do 15.1.2021. Pokud bude dotace přidělena a nenastane rozpočtové 
provizorium, tak do 1 měsíce vysoutěžená firma převezme staveniště. Ve výběrovém 
řízení zvítězila firma POOR, která nabídla cenu 32,7 mil. Kč. POOR bude vyžadovat 
veřejné setkání s občany k diskuzi ohledně postupů prací. 

- Financování se předkládá následovně: 75% dotace, max. 5% JmK, 20% obec. Obec 
rozloží svou část do 10 ročních splátek, které bude hradit SVaK. 

- Fa Regioprojekt dokončuje projekt na uložení přebytečné zeminy po budování 
kanalizace na pozemcích obce. Co nejdříve bude podáno na stavební úřad. 

- Po vybudování splaškové kanalizace bude následovat položení elektrického vedení 
v obci do země. E.ON. zpracovává projekt. v návaznosti na tuto akci obec obdržela 
výpověď nájmu el. osvětlení ze sloupů. Firma E.ON. nabídla bezplatnou technickou 
pomoc s projektováním nového veřejného osvětlení. 

- Stále probíhá jednání se společností SELF, která je ochotna se podílet na vybudování 
optické datové sítě v obci, zároveň s pokládkou el, kabelů do země.   
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SVaK a Mikroregion 
- SVaK Proběhla valná hromada se stanovením cen pro příští rok. 
- Valné hromady Mikroregionu se účastnil M. Pacholík. Pro chod mikroregionu budou 

v příštím roce výrazně kráceny dotace, což významně ovlivní chod. Příspěvek obce 
pro Mikroregion zůstává nezměněn tj. 35, Kč/občana.  

- Pověřenec GDPR 2000,- Kč/měsíc. 
 

Žádost Diecézní charity Brno 
- Diecézní charita Brno žádá obec o poskytnutí příspěvku na pronájem kontejneru na 

staré šatstvo, který je umístěn v obci. Schvaluje se. 
 

Vánoční svátky v obci 
- Vzhledem k situaci neproběhne vánoční zpívání a setkání občanů. 
- Starosta vznese dotaz, zda může proběhnout na Štědrý den živá hudba jako 

každoročně. 
 

Diskuze 
- Host JN: v „Zajíčku“ je prováděna stavba nového domu pomocí těžké techniky. 

Místní komunikace není této zátěži přizpůsobena a propadá se. 
- Starosta: provede obhlídku a případně zasáhne. 
- Host MH: se dotazuje, zda je ještě k dispozici vlek, který obec také plánovala prodat. 
- Starosta: je k dispozici, je možné jej prodat. 

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření č.7/2020 a 8/2020 
2. Informaci o schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu 

Mikroregionu Ivančicko valnou hromadou dne 15.12.2020 
3. Informaci o schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 

Ivančice valnou hromadou dne 27.11.2020 
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19:45 h. 
 

 
Přílohy 

1. Rozpočtové opatření č. 7 a 8 / 2020. 
2. Návrh rozpočtu obce pro rok 2021. 
3. Střednědobý výhled na roky 2022 a 2023. 
4. Dodatek vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 
5. Smlouva s Městem Ivančice o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování 

sociální služby – pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Ivančice. 
6. Smlouva č.1/2020 mezi obcí Hlína a Martinem Dostalým, Hlína 25, o prodeji movité 

věci Malotraktoru Typ: UNI MT 8 065 v ceně 68 000,-Kč. 
7. Smlouva č.2/2020 mezi obcí Hlína a Martinem Dostalým, Hlína 25, o prodeji movité 

věci Mulčovač Typ: MSN 95 v ceně 17 500,-Kč. 
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8. Smlouvu o bezplatné výpůjčce interaktivní výukové tabule typ: Sestava AP2 – Activ 
Panel Cobalt 65“ na svislém pojezdu, mezi obcí Hlína a Základní a mateřskou školou 
Neslovice, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizací. 

 
  
 
 
Zápis byl vyhotoven: 22. 12. 2020  
 
 
 
 

Zapisovatel:  Ing. Jana Čechová ………………………………….. 
 
Ověřovatelé:  Ivo Velčovský  ………………………………….. 
 

Marie Čechová ………………………………….. 
 
Starosta:  Miloš Dostalý  ………………………………….. 


