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ZÁPIS
ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 12. 12. 2019
Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Po přivítání přítomných členů
Zastupitelstva obce Hlohovec (dále jen ZO) konstatoval, že je svolal v souladu s platným
jednacím řádem ZO, oznámení o konání bylo zveřejněno v souladu se zákonem o obcích a
platným jednacím řádem. Dále řídil celý průběh jednání. Po zahájení bylo přítomno 12 členů
ZO. Předem se omluvil Antonín Koryčánek, MVDr. Iva Pivodová a Mgr. Hana Sítková přislíbily
brzký příchod. Předsedající konstatoval, že je zastupitelstvo schopné přijat v tomto počtu
usnesení.
Pořízením zápisu pověřil starosta obce paní Jitku Lípovou, referentku obce.
Ověřovateli zápisu byli poté předsedajícím navrženi Karel Vlašic a Zdeněk Garčic.
Návrh usnesení č. 1/8/2019:
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Karla Vlašice a Zdeňka Garčice.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: Marie Bartošíková - předseda,
MUDr. Marta Drobiličová a František Jankovič – členové.
Návrh usnesení č. 2/8/2019:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Marie Bartošíková, členové MUDr.
Marta Drobiličová a František Jankovič.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého veřejného zasedání ZO byl řádně ověřen bez
dalších připomínek, byl stvrzen podpisy ověřovatelů a starosty, je proto platný a dostupný
veřejnosti na internetových stránkách obce: www.hlohovec.cz.
Předsedající se odvolal na zaslaný navrhovaný program jednání, který byl doručen všem
členům ZO spolu s pozvánkou na zasedání a zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce
v souladu se zákonem o obcích a platným jednacím řádem. Současně s pozvánkou obdrželi
členové ZO i materiály k jednotlivým bodům v elektronické podobě.
Ing. Miroslav Pipal navrhl doplnit program o bod č. 1) Informace o plnění usnesení 7. veřejného
zasedání ZO Hlohovec. Tím došlo k přečíslování pořadí bodů. Starosta vyzval zastupitele
k dalšímu případnému doplnění. Výzvu předsedajícího k doplnění programu nebo připomínce či
změně programu ze strany členů ZO nikdo další nevyužil.
V 18.05 hodin příchod MVDr. Ivy Pivodové.
Před hlasováním starosta přečetl úplné znění programu:
1. Informace o plnění usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
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Obecní úřad Hlohovec
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2. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1752/1, 1752/92 a 1171/315 v k.ú. Hlohovec
3. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 4/7/2019 ze dne 18.09.2019
4. Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2019 a č. 5/2019
5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Hlohovec v roce 2020
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
7. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
8. Střednědobý výhled pro období 2021 - 2023
9. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
10. Delegování pravomoci ZO na Radu obce provádět rozpočtová opatření v období
do 31.12.2019
11. Rozúčtování skutečných nákladů obce roku 2018 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok
12. Různé k projednání
13. Závěr
K navrženému programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a starosta dal
tedy hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/8/2019:
ZO Hlohovec schvaluje navržený program jednání doplněný o informaci o plnění
usnesení z minulého zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
Průběh
k bodu 1.
Hlohovec

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0

jednání:
Informace o plnění usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Předsedající podal informaci o plnění usnesení z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
k bodu 2.
Hlohovec

Žádost o odkup částí pozemků p.č. 1752/1, 1752/92 a 1171/315 v k.ú.

Starosta seznámil zastupitele s žádostí společnosti Penzion u Hlohoveckého zámečku a.s., IČ:
05184428, Lidická 1390/17, 69003 Břeclav o odkup částí pozemků p.č. 1752/1, 1752/92 a
1171/315 v k.ú. Hlohovec.
Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce schválení vyhlášení záměru prodeje částí
pozemků p.č. 1752/1, 1752/92 a 1171/315 vše v k.ú. Hlohovec. K tomuto nebylo dotazů ze
strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 4/8/2019:
ZO Hlohovec neschvaluje vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 1752/1, 1752/92 a
1171/315 vše v k.ú. Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0
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Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 4/7/2019 ze dne 18.09.2019

Předsedající připomněl, že pan Radek Fiala, bytem U zeleného ptáka 1147/8, Praha 4 požádal
29. 8. 2018 o odkoupení pozemku p. č. 849/3 zahrada v k. ú. Hlohovec. Pozemek se nachází
nad sklepem v jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo obce dne 18. 9. 2019 schválilo prodej části pozemku p. č. 849/3 o výměře 126
m2 v k. ú. Hlohovec. Cena byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 102 780 Kč. Náklady
spojené s prodejem pozemku, a to geometrické zaměření a znalecký posudek činí 7 200 Kč.
(6000 Kč GP a 1 200 Kč ZP).
Pan Fiala byl dopisem ze dne 30. 9. 2019 vyzván k uzavření kupní smlouvy.
Na základě toho pan Fiala zaslal na obec Hlohovec dopis dne 20. 11. 2019, s tím, že výše ceny
102 780 Kč a náklady s prodejem ve výši 7 200 Kč jsou pro něj neakceptovatelné, a tedy
odstupuje od uzavření kupní smlouvy a nadále trvá na uzavřeném nájemním vztahu.
MVDr. Iva Pivodová se dotazovala, kdo uhradí cenu za geometrické zaměření a znalecký
posudek. Předsedající konstatoval, že tyto náklady půjdou k tíži obce Hlohovec. Ze strany
zastupitelů nebylo žádných dalších dotazů či připomínek.
Návrh usnesení č. 5/8/2019:
ZO Hlohovec revokuje usnesení ZO 4/7/2019.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 4.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0

Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2019 a č. 5/2019

Starosta seznámil zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4/2019, které schválila
Rada obce na 12. zasedání dne 10.10.2019 a rozpočtovým opatřením č. 5/2019 na 13.
zasedání Rady obce dne 27.11.2019. K tomuto nebylo dotazů ze strany zastupitelů.
ZO Hlohovec bere na vědomí informaci o schválení a provedení rozpočtového opatření č.
4/2019 Radou obce na její schůzi č. 12/2019 dne 10.10.2019. Příloha č. 1 zápisu.
ZO Hlohovec bere na vědomí informaci o schválení a provedení rozpočtového opatření č.
5/2019 Radou obce na její schůzi č. 13/2019 dne 27.11.2019. Příloha č. 2 zápisu.

k bodu 5.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Hlohovec v roce 2020

TJ Sokol Hlohovec dne 25.11.2019 požádala písemně o finanční příspěvek na rok 2020 ve výši
370.000,- Kč, tj. ve stejné výši jako v loňském roce, sdělil starosta obce.
Mgr. Sylva Vlašicová se dotazovala, jaké opravy kabin jsou v plánu. František Jankovič
informoval o plánované fasádě budovy kabin a pořízení vstupních dveří. K tomuto nebylo
dalších dotazů ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 6/8/2019:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hlohovec z.s. na činnost v roce 2020
ve výši 370.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
statutární zástupce z.s. TJ Sokol Hlohovec)
Usnesení bylo přijato.

Místo konání:
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Zdržel se – 1 (František Jankovič,
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Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu

Starosta a místostarosta seznámili zastupitele s návrhem OZV č. 1/2019 o místním poplatku
z pobytu, která bude účinná a platná dne 01.01.2020, a to v souvislosti s novelou zákona, která
vyšla ve sbírce zákonů dne 06.11.2019. K tomuto nebylo dotazů ze strany zastupitelů
Návrh usnesení č. 7/8/2019:
ZO Hlohovec schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o místním poplatku
z pobytu. Příloha č. 3 zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 7.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Starosta a místostarosta seznámili zastupitele s návrhem OZV č. 2/2019 o místním poplatku
ze psů, která bude účinná a platná dne 01.01.2020. Ze strany členů ZO nebylo dotazů ani
připomínek.
Návrh usnesení č. 8/8/2019:
ZO Hlohovec schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů. Příloha č. 4 zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 8.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0

Střednědobý výhled pro období 2021 - 2023

Ve smyslu §3 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech předložil starosta střednědobý výhled,
který je zveřejněný na úřední desce podle zákona. K tomuto nebylo dotazů ze strany
zastupitelů.
Návrh usnesení č. 9/8/2019:
ZO Hlohovec schvaluje střednědobý výhled pro roky 2021-2023. Viz. Příloha č. 5 zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 9.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schválení rozpočtu obce na rok 2020

V 18.45 hodin příchod Mgr. Hany Sítkové.
Starosta sdělil, že návrh rozpočtu je zveřejněn na fyzické, tak na elektronické úřední desce
úřadu v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vysvětlil členění
návrhu rozpočtu a zdůvodnil jednotlivé výdaje a příjmy. Po dobu zveřejnění nepřišly žádné
návrhy na jeho doplnění nebo jinou změnu. Členové ZO neměli žádné další dotazy, připomínky.
Návrh usnesení č. 10/8/2019:
ZO Hlohovec schvaluje rozpočet obce Hlohovec na rok 2020. Příloha č. 6. zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0
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k bodu 10.
Delegování pravomoci ZO na Radu obce provádět rozpočtová opatření v
období do 31.12.2019
Předsedající vysvětlil, proč dochází k projednání tohoto tradičního bodu programu na posledním
zasedání ZO v kalendářním roce. ZO bude informováno o schváleném a provedeném
rozpočtovém opatření, případně opatřeních, Radou obce v závěru roku na jeho příštím
veřejném zasedání. K tomuto nebylo dotazů ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 11/8/2019:
ZO Hlohovec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů pověřuje Radu obce Hlohovec pravomocí
schvalovat a provádět rozpočtová opatření v období do 31.12.2019 bez omezení v oblasti
příjmů, výdajů i financování.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

k bodu 11.
Rozúčtování skutečných nákladů obce roku 2018 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok
Starosta se odvolal na materiál k bodu obsahující způsob výpočtu. Navrhl místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů nenavyšovat a ponechat ho ve výši 450,- Kč i na rok 2020.
Zastupitelé debatovali o možných systémech svozu odpadů, které využívají některé okolní
obce. Ze strany členů zastupitelstva nebyly k bodu žádné další připomínky.
Návrh usnesení č. 12/8/2019:
ZO Hlohovec bere na vědomí skutečné roční náklady obce vynaložené na
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování směsného
komunálního odpadu za rok 2018 přepočtené na poplatníka ve výši 696,80 Kč. Dosavadní
výše poplatku 450,- Kč na poplatníka se pro rok 2020 nemění.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 12.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Různé k projednání

Ing. Jana Fabičovicová se dotazovala, zda se v domku č.p. 15 topí (ulice Dědina). Před domem
je plynoměr s otevřenými dvířky.
Starosta sdělil, že dům vytápěn není a zařídí uzavření dvířek plynoměru.
Dále předsedající informoval o plánované obnově komunikací v ulici Lípová, Ke kostelu a
rovněž nezpevněných cest mezi ulicemi, kde po letech zpevňování recyklátem vznikl pevný
podklad. Navrhl také rozšíření komunikace v horní části ulice U sadů směrem k ulici Šulaperk.
K tomuto pan Josef Lípa sdělil, že nad uvedenou komunikací či v jejím přímém sousedství se
nacházejí sklepy soukromých osob.
Dále starosta sdělil, že mezi Mateřskou školou Hlohovec a domem č.p. 11 vede starý vodovod.
Otázkou zůstává, zda tento vodovod opravit nebo raději zbudovat nový v ulici Za humnama.
Předsedající informoval o připravované výsadbě zeleně k doplnění stromořadí za Hlohovcem ve
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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směru na Lednici (jabloňová alej) a rovněž nad areálem fotbalového hřiště. Akce proběhne
v sobotu 14.12.2019.
Ing. Jana Fabičovicová se dotazovala, jaký je záměr se záhonem v ulici Dědina, naproti č.p.
416. Starosta navrhl výsadbu lučního kvítí.
Předsedající rovněž sdělil plánované rozšíření komunikace v ulici K zámečku.
Ing. Jana Fabičovicová poukázala na dopravní označení obce Hlohovec (u hraničního
zámečku), nesprávně je umístěno již v katastru obce Lednice.
Zdeněk Garčic informoval, že kontrolní výbor provedl kontrolu výpůjček majetku obce Hlohovec,
vše v pořádku, bez zjištěných závad.
Mgr. Sylva Vlašicová oznámila své ukončení funkce předsedy finančního výboru, a to
z časových důvodů. Zároveň po oslovení všech zastupitelů, byla navržena novou předsedkyní
Ing. Jana Fabičovicová, s tím, že další návrh nebyl zastupitelstvu předložen.
ZO Hlohovec bere na vědomí, že Mgr. Sylva Vlašicová se vzdává postu předsedy finančního
výboru.
Návrh usnesení č. 13/8/2019:
ZO Hlohovec volí Ing. Janu Fabičovicovou předsedkyní finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Fabičovicová)
Usnesení bylo přijato.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 1 (Ing. Jana

Mgr. Sylva Vlašicová navrhla ořezat, případně odstranit túje v zeleném pruhu ulice Dědina.
Zasahují do vozovky a činily by potíže po spuštění jednosměrného provozu.
k bodu 13.

Závěr

Předsedající pozval všechny přítomné na 2. vánoční zpívání u obecního stromu dne 22.12.2019
a tradiční svěcení vína, které se uskuteční dne 27.12.2019 v místním kulturním domě.
V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlohovec bylo ukončeno v 19.50 hodin.
Tento zápis má 7 stran včetně podpisů, celkem 23 stran včetně příloh.

Přílohy:
č. 1 Rozpočtové opatření č. 4 (1 strana)
č. 2 Rozpočtové opatření č. 5 (1 strana)
č. 3 OZV o místním poplatku z pobytu 1/2019 ( 5 stran)
č. 4 OZV o místním poplatku ze psů 2/2019 (4 strany)
č. 5 Střednědobý výhled 2021 - 2023 (1 strana)
č. 6 Rozpočet na rok 2020 (1 strana)
č. 7 Výpis celkového usnesení (2 strany)
č. 8 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (1 strana)
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Jitka Lípová, zapisovatelka
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………………………………………

dne ………………

Karel Vlašic, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Zdeněk Garčic, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….

Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec

Zápis ze 8. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Hlohovec

Datum konání:
12.prosince 2019

