
Stránka 1 z 7 

Obec Hlína 
 

Zastupitelstvo obce Hlína 
 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 08/2019 

konaného dne 17. 12. 2019, 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), Jana Čechová byla omluvena. 
 
Hosté: dle prezenční listiny 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a paní Marii Čechovou a 
zapisovatelem Janu Čechovou ze záznamu.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Hoška a paní Marii 
Čechovou,  zapisovatelem zápisu Janu Čechovou ze záznamu. 

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. 
07/2019 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 rozpočtu obce na rok 2020 
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3. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2022  
4. Projednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální 

služby - pečovatelské služby 
5. Projednání smlouvy na poskytnutí dotace z Mikroregionu Ivančicko 
6. Projednání veřejných vyhlášek 

• O místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru komunálního 
odpadu 

• O místním poplatku ze psů 

• O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
7. Projednání rozpočtových opatření č. 6, 7 a 8 / 2019 
8. Různé z činnosti obecního úřadu 

• Projednání provedení kontroly hospodaření obce za rok 2019  

• Projednání zmařené investice 

• Informace k budování kanalizace, vyhodnocení akce dětské hřiště 

• Informace ze SVaK Ivančice – vodné, rozpočet 

• Informace z činnosti Mikroregionu Ivančicko 
9. Diskuse 
10. 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 rozpočtu obce na rok 2020 
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020, vysvětlil jednotlivé položky, 
porovnal s hospodařením za uplynulé období. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních 
deskách a nebyla vznešena žádná připomínka.  Poté dal možnost přítomným k připomínkám. 
Žádné nebyly a proběhlo hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020 dle přílohy zápisu 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
Bod 3 – Projednání Střednědobého výhledu hospodaření obce na roky  

2021-2022 
Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu hospodaření obce na roky 2021-
2022  dle přílohy zápisu. Dle dostupných predikci se uvažuje s vyrovnaným hospodařením 
s částkou 4,5mil. Kč. Poté dal možnost přítomným k připomínkám. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje střednědobý výhled hospodaření obce na roky 2021-
2022 dle přílohy zápisu 
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Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
Bod 4 – Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby  

městem Ivančice pro Obec Hlína a o poskytování dotace Obcí Hlína  
na zajištění výkonu pečovatelské služby  

Starosta přednesl problematiku zajišťování pečovatelské služby. S pečovatelskou službou 
Ivančice proběhla dvě jednání, na kterých bylo dohodnuto ukončení stávající smlouvy z roku 
2011 a dohodnuto uzavření smlouvy nové s platností od 1. 1. 2020. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění výkonu 
pečovatelské služby městem Ivančice pro Obec Hlína a o poskytování dotace Obcí Hlína na 
zajištění výkonu pečovatelské služby 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Bod 5 – Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování  

sociální služby - pečovatelské služby s Městem Ivančice. 
Starosta přednesl návrh nové smlouvy. Vypočtená částka, která je stanovena dle metodiky JmK 
a skutečně vynaložených nákladech za kalendářní rok v přechozím období je ve výši 9.104,- Kč 
pro rok 2020. Dodatkem bude aktualizována cena pro další roky.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na 
spolufinancování sociální služby - pečovatelské služby s Městem Ivančice. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Bod 6 – Smlouva o poskytnutí finančního daru Mikroregionem Ivančicko ve  

výši 56 000,- Kč na zabezpečení společenských akcí v obci Hlína 
Starosta seznámil přítomné, že se jedná o částku 28.000,- Kč, kterou každoročně získáváme jako 
dotaci od nadace ČEZ přes Mikroregion. Valná hromada Mikroregionu schválila, že částka se 
bude obcí vyplácet 1x za 2 roky ve dvojnásobné částce 56.000,- Kč. Částka byla v letošním roce 
použita na zabezpečení ozvučení divadelních představení a dechovou hudbu na Tradičních 
rozmarýnových hodech.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru Mikroregionem 
Ivančicko ve výši 56 000,- Kč na zabezpečení společenských akcí v obci Hlína 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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Bod 7 – Obecně závazná vyhláška obce Hlína č.1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
Starosta přednesl potřebu aktualizace obecních vyhlášek kvůli změnám legislativy o místních 
poplatcích. Poté dal slovo místostarostovi M. Pacholíkovi, který zkráceně přednesl texty 
vyhlášek, a poukázal na jednotlivé změny v nových vyhláškách. Zároveň bude zrušena obecně 
závazná vyhláška č. 1/2012. Navržena částka za svoz domovního odpadu, byla vypočtena dle 
nákladů v předchozím roce, na hodnotu 500,- Kč za občana ročně. 
Starosta dále poznamenal, že se následujících letech se dá očekávat další navyšování poplatků 
vzhledem k celostátní odpadní politice. 
T. Hošek poznamenal, že je přijatelnější varianta pozvolné navyšování poplatku, než navyšování 
skokem. M. Pacholík sdělil, ž cena 500,- Kč na osobu a rok byla již v roce 2013, ale obchodními 
jednáními a tříděním se podařilo cenu snížit na 450,- Kč. Pro rok 2020 již však tato cena není 
udržitelná. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č.1/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
Bod 8 – Obecně závazná vyhláška obce Hlína č.2/2019 o místním poplatku ze 

psů 
Místostarosta M. Pacholík ve zkratce představil vyhlášku. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako 
ve zrušované vyhlášce. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č.2/2019 o 
místním poplatku ze psů 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
Bod 9 – Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č.3/2019 o místním  

poplatku za užívání veřejného prostranství 
Místostarosta M. Pacholík ve zkratce představil znění vyhlášky.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hlína č.3/2019 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
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Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

Růžné z činnosti obecního úřadu  
 
Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2019 
RO č. 6 – ze dne 28. 10. 2019, uhrazení částky za vybudování dětského hřiště, přesun mezi 
paragrafy (kanalizace) 
RO č. 7 – ze dne 1. 11. 2019, úprava zeleně v obci – nákup malotraktoru, navýšení částky na 
ukládání odpadu, dárky pro děti na Mikulášskou nadílku, oprava rozhledny 
RO č. 8 – příjem dotace z MMR a dotace z Mikroregionu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2019 ve znění přílohy 
zápisu. 

 
Provedení kontroly hospodaření obce Hlína za rok 2019 společností DANĚ a 
AUDIT s.r.o. 
Starosta seznámil přítomné s průběhem provedení auditu hospodaření obce. První část auditu 
byla provedena v listopadu, další závěrečná je stanovena na 12.2.2020. Cena za audit je cca 35 
tis. Kč. Společnost DANĚ a AUDIT s.r.o. provádí audit v naší obci již třetím rokem a audit 
probíhá v poklidnější atmosféře, ale ve stejně kvalitě jako audit prováděný dříve pracovníky 
Jmk.  
Je možnost oslovit pro provedení auditu JmK (zdarma), musí se však požádat do 30. 6. Starosta 
doporučuje jako možnost střídání těchto subjektů pro vykonávání auditů. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje Provedení kontroly hospodaření obce Hlína za rok 2019 
společností DANĚ a AUDIT s.r.o. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Vyřazení akce nákupu autobusové čekárny z nedokončených investic formou 
odpisu do zmařených investic. Z účtu 042 na účet 572 
Starosta seznámil přítomné se zmařenou investicí, která vznikla v roce 2008. Obci se naskytla 
možnost nákupu autobusové zastávky v hodnotě 49 980,- Kč. Obec částku uhradila, bohužel 
nabízející během půl roku zkrachoval a byla provedena exekuce majetku. Z exekuce jsme 
obdrželi zpět částku cca 8.000,- Kč avšak v účetnictví tento nákup stále figuroval. Auditorem 
jsme byli upozornění, abychom právě tuto pohledávku odepsali jako zmařenou investici.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupit. obce Hlína schvaluje vyřazení akce nákupu autobusové čekárny v hodnotě 41 980,-
Kč z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic. Z účtu 042 na účet 572. 
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Výsledek hlasování Pro -8- Proti -0- Zdrželi se -0- 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
 
Vyhodnocení akce „Dětské hřiště“ 

- Dětské hřiště je dokončeno a vyúčtováno.  Před několika dny jsme obdrželi na účet 
z MMR dotaci ve výši 532.000,- Kč. Dodali jsme podklady pro zpracování závěrečné 
zprávy, která se připravuje. 

 

Informace k budování kanalizace  
- Po prvotních překážkách při přípravě dokumentace, kdy jsme měli komplikace 

s Územním plánem a nemožnosti pokládat kanalizační řád do silnic II. třídy byla 
dokončena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V současnosti 
nastala další komplikace při přepočtu rozpočtu, kdy cena za kanalizaci byla 
projektantem navýšena na 60 mil. Kč. Poskytovatel možné dotace (MZČR) přiděluje 
dotaci do nákladů na investici 80.000,- Kč na obyvatele. Naše investice dosahuje cca 
200.000,- Kč na obyvatele, tudíž dotace je nedosažitelná. Následovala další jednání 
se SÚS ohledně spolufinancování na opravě silnice a s projektantem ohledně 
některých prvků kanalizace a prací. Doposud se podařilo cenu snížit na 48 mil. Kč. 
Další jednání budou navazovat. 

 

Informace ze SVaK Ivančice – vodné, rozpočet 
- Bylo schváleno vodné 55,- Kč/m3 vč. DPH a stočné 55,- Kč/m3 vč. DPH valnou 

hromadou SVaK. V současné době je sazba DPH 15%, od května bude tato sazba 10% 
a tím dojde ke snížení ceny. Sociálně únosná cena vodné + stočné byla MŽP pro rok 
2020 stanovena na částku 116,- Vč. DPH, takže podmínku splňujeme. Dalším 
aspektem je všechny svazky jihomoravského kraje budou mít stejnou cenovou 
politiku a ceny. Dále starosta představil rozpočet a rozpočtový výhled SVaK.  

 

Informace z Mikroregionu Ivančice 
- Dotace z nadace ČEZ přes Miktroregion 
- Přistoupily Senohrady, Němčičky, ve sdružení je celkem 13 obcí 
- SVČ Ivančice bylo na 3 místě v celorepublikovém hodnocení, proto projekt 

financování z prostředků kraje bude pokračovat a nebudou se navyšovat poplatky od 
obcí. Byl schválen rozpočet a rozpočtový výhled. 

- JmK vypsal dotaci na podporu života seniorů. Mikroregion se zapojil. Jedná se o 
podporu besídek, hudebních večerů, výletů a dalších akcí. Výčet podporovaných akcí 
je k dispozici na obecním úřadě. 

- Pokračují práce na cyklostezce Ivančice – Dolní Kounice.  

 
Diskuze  
Host MH: žádá obec o řešení situace kolem kontejnerů naproti obchodu. Majitel sousedící 
nemovitosti parkuje svůj vůz před kontejnery a tím brání přístupu na chodník a chodci musí 
vstupovat do frekventované silnice. Požaduje, aby obec požádala majitele, aby si vůz 
parkoval ohleduplněji nebo na svém pozemku. 
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Host MH: dotazuje se, jak pokročila příprava knihy o obci. 
Starosta: M. Pacholík připravil osnovu. Jednotliví zastupitelé budou zaštiťovat kapitoly a 
osloví občany. Další práce budou pokračovat po novém roce. 
Host MH: dotazuje se ohledně setrvání zastupitelstva ve stávající sestavě, jak bylo avizováno 
po volbách. 
Starosta: zatím jsme neprojednávali. 
Starosta: poděkoval všem zúčastněným za přípravu předvánočních akcí.  
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19:50 h. 
 

Přílohy 
1. Prezenční list zasedání 
2. Schválený rozpočet na rok 2020 
3. Schválený rozpočtový výhled obce na roky 2021-2022 
4. Rozpočtové opatření č. 6, 7, a 8 / 2019 
5. Oznámení o konání veřejného zasedání č.8/2019 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven: 27. 12. 2019  
 
 
 
 

Zapisovatel:  Ing. Jana Čechová ………………………………….. 
 
Ověřovatelé:  Tomáš Hošek  ………………………………….. 
 

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


