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ZÁPIS
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 10. 03. 2020
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 15 členů
ZO. 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 Mgr. Hana Sítková a Antonín Koryčánek.
Návrh usnesení č. 1/9/2020:
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Hanu Sítkovou a Antonína Koryčánka.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: Mgr. Sylva Vlašicová - předseda,
MVDr. Iva Pivodová a Josef Lípa – členové.
Návrh usnesení č. 2/9/2020:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Sylva Vlašicová, členové MVDr.
Iva Pivodová a Josef Lípa.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 15

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.
Předsedající navrhl doplnění programu o „Žádost o finanční příspěvek pro Spolek přátel
Hlohovce, z.s.“ a zařadil jej jako bod č. 6. Vyzval zastupitele k dalšímu případnému doplnění.
Výzvu předsedajícího k doplnění programu nebo připomínce či změně programu ze strany
členů ZO nikdo další nevyužil.
Před hlasováním starosta přečetl úplné znění programu:
1. Informace o plnění usnesení 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
2. Směrnice o stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva obce Hlohovec
3. Žádost o prodej pozemku p.č. 1548/2 a p.č. 1549/2 v k.ú. Hlohovec
4. Žádost o poskytnutí dotace pro Myslivecké spolek Hlohovec
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Žádost o finanční dar pro spolek vojenské historie, z.s.
Žádost o finanční příspěvek pro Spolek přátel Hlohovce, z.s.
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Různé k projednání
Závěr

K navrženému programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a starosta dal
tedy hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/9/2020:
ZO Hlohovec schvaluje navržený doplněný program jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
Průběh
k bodu 1.
Hlohovec

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

jednání:
Informace o plnění usnesení 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Předsedající podal informaci o plnění usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
k bodu 2.
Směrnice o stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva obce Hlohovec
Starosta seznámil zastupitele se Směrnicí o stanovení zásad pro poskytování cestovních
náhrad členům Zastupitelstva obce Hlohovec. K tomuto nebylo dotazů ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 4/9/2020:
ZO Hlohovec schvaluje Směrnici 4/2020 o stanovení zásad pro poskytování cestovních
náhrad členům Zastupitelstva obce Hlohovec s účinností od 11.03.2020.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 3.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Žádost o prodej pozemku p.č. 1548/2 a p.č. 1549/2 v k.ú. Hlohovec

Notář JUDr. Svatomír Helešic požádal v zastoupení vlastníků nemovitostí nacházející se v
současnosti na pozemcích p.č. 1548/2 a 1549/2, společnosti WANDER INTERESTS RS spol. s.
r.o. a manželů Jaroslava a Anny Šlichtových o souhlas se zápisem staveb či odkoupení výše
uvedených pozemků.
Místostarosta uvedl, že na LV 1262 vztahující se ke stavbě č.p. 498 dle stávajícího stavu
katastru nemovitostí /v současnosti na pozemku p.č. 1548/2/ v k.ú. Hlohovec se nachází ve
veřejném seznamu v kategorii jiné zápisy poznámka zahájení exekuce a je proto vhodné počkat
s projednáním žádosti o prodej pozemků po vyjasnění zápisu poznámky.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Hlohovec dne 20.06.2018 na svém 18. veřejném
zasedání usnesením č. 8/18/2018 udělilo souhlas se zápisem cizích staveb do katastru
nemovitostí, je žádost v této části bezpředmětná. Po diskuzi nechal starosta hlasovat o návrhu
usnesení.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Návrh usnesení č. 5/9/2020:
ZO Hlohovec odkládá projednání žádosti o odkoupení pozemků p.č. 1548/2, vedený jako
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 a pozemku p. č. 1549/2 vedený jako orná
půda o výměře 77 m2 v k. ú. Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 4.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Žádost o poskytnutí dotace pro Myslivecké spolek Hlohovec

Starosta seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlohovec pro rok
2020 pro Myslivecké spolek Hlohovec. Starosta konstatoval, že Myslivecké spolek Hlohovec
podal dne 16.12.2019 písemně žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlohovec. K tomuto
nebylo dotazů ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 6/9/2020:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek na rok 2020 pro Myslivecké spolek Hlohovec
z.s., IČ 48455091, Hlohovec, Dolní konec 481 dle žádosti ze dne 16.12.2019 ve výši 50.000
Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 5.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Žádost o finanční dar pro Spolek vojenské historie, z.s

Starosta seznámil zastupitele s žádostí ze dne 28.01.2020 o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Hlohovec pro rok 2020 pro Spolek vojenské historie Valtice, z.s. o finanční
příspěvek na činnost spolku Spolek vojenské historie, z.s..
Na základě činnosti a jako spolek se sídlem v Hlohovci sdělují, že v roce 2019 dostali finanční
dar ve výši 46.000, - Kč. Akce, které z těchto prostředků zabezpečili v roce 2019, se uskutečnili
ve prospěch obyvatel obce Hlohovec. Na základě těchto skutečností a dle předpokládaného
plánu činnosti v roce 2020 žádají o schválení finanční daru na zabezpečení akcí ve prospěch
obce Hlohovec v roce stého výročí připojení Valticka k Československu, a to dle specifikace:
Příspěvek na administrativu a náklady činnosti spolku v roce 2020 ....................... 5.000, -- Kč
Příspěvek na publikaci (ne)zapomenutí legionářští bráškové – Moravské Dolnorakousko – část
Hlohovec (s tím, že obec obdrží zpětně 25 knih pro svou potřebu) ........................ 7.000, -- Kč
Memoriál československých legionářů a válečných veteránů v šachu – Memoriál Jaroslava
Lieskovana v rapid šachu mládeže organizovaný v Hlohovci
…….......... .... 5.000, -- Kč
Mezinárodní šachový turnaj mládeže do 18 let – Pohár republik u příležitosti 100 let od připojení
Valticka k Československu
……................ 5.000, -- Kč
V. ročník FAZULAfestu – gastronomické a národopisné přehlídky u příležitosti výročí vzniku
Československé republiky 24.10.2020
…………………......................... ........ 5.000, -- Kč
Veřejná nahrávka Brněnského rozhlasového orchestra lidových nástrojů s folklórními soubory
Valticka k 100 výročí připojení Valticka k Československu dne 28.03.2020 ……..... 5.000, -- Kč
Slavnostní koncert v rámci Dne válečných veteránů folklórního souboru Včelaran spojené s
prezentací knihy (ne)zapomenutí legionářští bráškové – Moravské Dolnorakousko – listopad
2020
………………................................... 10.000, -- Kč
LEGIOadvent 2020 – 4x hudební vystoupení v rámci adventu na památku hlohoveckých
rodáků, nevrátivších se ze světových válek – prosinec 2020 ..............................
8.000, -- Kč
Celkem žádost o finanční dar
……………..................................... 50.000, -- Kč
Dle informací žadatele není předložená žádost o poskytnutí finančního daru jediným zdrojem
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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pro zajištění těchto akcí, ale jako jeho spoluúčast.
Mgr. Sylva Vlašicová uvedla, že vzhledem k celkové výši požadované částky doporučuje
provést tuto podporu jako finanční příspěvek, který bude následně i řádně vyúčtován. Starosta
souhlasil a konstatoval, že stejný postup je uplatňován i u jiných žadatelů o finanční podporu.
Návrh usnesení č. 7/9/2020:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek na rok 2020 pro Spolek vojenské historie
Valtice, z.s., se sídlem Hlohovec, Dědina 327, IČ 00539627, dle žádosti ze dne 28.1.2020
ve výši 50.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 6.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Žádost o finanční příspěvek pro Spolek přátel Hlohovce, z.s.

Starosta seznámil zastupitele s žádostí ze dne 03.03.2020 o finanční příspěvek na činnost
spolku v roce 2020. Na základě plánované činnosti v roce 2020 a jako spolek sídlící v Hlohovci,
žádají o schválení finančního daru na zabezpečení akcí v rámci obce Hlohovec v roce 2020, a
to dle specifikace:
Příspěvek na administrativu a náklady činnosti spolku v roce 2020 ....................... 5.000, -- Kč
Autobusové zájezdy v roce 2020
........................... 25.000, -- Kč
Tisková činnost (kniha s fotografiemi hlohoveckého rodáka Zdeňka Ludwiga) ........ 20.000, -- Kč
Celkem žádost o finanční dar

……………............................................ 50.000, -- Kč

Dále žadatel uvádí, že předložená žádost o poskytnutí finančního daru není jediným zdrojem
pro zajištění těchto akcí, ale jako jeho spoluúčast.
Ze strany veřejnosti byl přítomen pan J. Štěpánek, předseda Spolku přátel Hlohovce, z.s., který
podal zprávu o činnosti a plánech spolku.
Dále proběhla diskuze, zastupitelé debatovali nejen o přínosech spojených s rozvojem různých
spolkových činností v obci.
Při té příležitosti Mgr. Sylva Vlašicová navrhla, aby obec vždy v dostatečném předstihu
zarezervovala kulturní dům pro všechny společenské akce, u kterých je pořadatelem obec, aby
se do budoucna předešlo problémům s obsazeností KD.
Návrh usnesení č. 8/9/2020:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek na rok 2020 pro Spolek přátel Hlohovce, z.s.,
se sídlem Dědina 327, 69143 Hlohovec, IČ 08991715, dle žádosti ze dne 3.3.2020 ve výši
50.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 7.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č 1/2020 a podal detailní
komentář. Následně zastupitelé společně debatovali o plánovaných investicích.
Starosta představil záměr revitalizace ulic Lípová, Ke kostelu a dalších vedlejších ulic, který
bude řešit obnovu povrchů komunikací, chodníků a přidružených veřejných prostranství.
Současně bude navrženo nové odvodnění těchto komunikací a nové veřejné osvětlení.
Josef Lípa – rozšíření komunikace v horní části ulice U sadů by nedoporučoval z důvodu
následného přetěžování těžšími vozidly.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Starosta také představil záměr rekonstrukce technologie vytápění v základní škole, protože
technické vybavení kotelny je poměrně zastaralé a neefektivní.
Mgr. Hana Sítová upozornila, že při rekonstrukci vytápění na Základní škole Hlohovec by měla
obec počítat i s výměnou stávajících radiátorů.
Ing. Radek Bergauer se dotazoval, zda revitalizaci vybraných ulic předchází žádost o dotaci.
Starosta odpověděl kladně, do obnovy se bez odsouhlasené dotace nechceme pouštět, protože
se jedná o finančně náročnou investiční akci. Dále se Ing. Bergauer dotazoval na možnost
využití vlastní betonovo-cihelné drtě ze sběrného dvora na případnou výstavbu některých
místních komunikací. Starosta sdělil, že tuto možnost zvažoval, ale po diskusi s odborníky
nepovažuje tento materiál pro dané účely jako úplně vhodný.
Po diskuzi nechal starosta hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 9/9/2020:
ZO Hlohovec schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. Příloha č. 1 zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 8.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Různé k projednání

Starosta informoval přítomné členy ZO o návrhu pana Milana Večeři na smírné řešení věci
zrušením zápisu omezení vlastnického práva typu „Předkupní právo“, zapsaného u pozemků
p.č. 1705/1 a p.č. 1704/2 v k.ú. Hlohovec. Zastupitelé shledali tento návrh jako bezpředmětný,
protože kupní smlouva o prodeji pozemků p.č. 1705/1 a p.č. 1704/2 v k.ú. Hlohovec mezi
stranami Obec Hlohovec a Mgr. Milan Večeřa byla podepsána s vědomím jejího obsahu,
svobodně, vážně a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Dále předsedající informoval o požadavku místních občanů na ukládání betonových sloupků
z vinohradů na místním sběrném dvoře a současně navrhl zpoplatnění 300,- Kč/t. Zastupitelé
s návrhem souhlasili.
Starosta konstatoval, že obec Hlohovec přijala novou uklízečku, a to paní Ludmilu Snopkovou.
Předsedající sdělil, že z důvodu častých stížností občanů kvůli přemnožení koček začne
probíhat v místech jejich největšího výskytu odchyt a následně kastrace.
Dále starosta představil cenovou nabídku demontovatelného oplocení areálu místního
kulturního domu.
Zdeněk Garčic se dotazoval na plánované zasíťování pozemků v ulici V trnkách. Starosta sdělil,
že vnímá zájem stavebníků o výstavbu v této lokalitě a podporuje ji, avšak je nutno najít formu a
způsob realizace, na které bude panovat shoda jak mezi zastupiteli, tak mezi stavebníky a tato
forma bude funkční i do budoucna.
k bodu 13.

Závěr

V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlohovec bylo ukončeno v 21.05 hodin.
Tento zápis má 6 stran včetně podpisů, celkem 9 stran včetně příloh.

Přílohy:
č. 1 Rozpočtové opatření č. 1 (1 strana)
č. 2 Výpis celkového usnesení (1 strana)
č. 3 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (1 strana)
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Obecní úřad Hlohovec
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Jitka Lípová, zapisovatelka
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………………………………………

dne

………………

Mgr. Hana Sítková, ověřovatel zápisu

…….……………………..…………

Antonín Koryčánek, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….
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