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ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 09.06.2020
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 Ing. Radek Bergauer a MVDr. Iva
Pivodová.
Návrh usnesení č. 1/10/2020:
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Radka Bergauera a MVDr. Ivu Pivodovou.
Výsledek hlasování:
a MVDr. Iva Pivodová)
Usnesení bylo přijato.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 2 (Ing. Radek Bergauer

Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: Ing. Jiří Vlk - předseda, Zdeněk
Garčic a Ing. Jana Fabičovicová - členové.
Návrh usnesení č. 2/10/2020:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Ing. Jiří Vlk, členové Zdeněk Garčic
a Ing. Jana Fabičovicová.
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 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 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
2. Účetní závěrka obce Hlohovec k 31.12.2019
3. Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Hlohovec za rok 2019
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Žádost o prodej pozemku p.č. 814/1 v k.ú. Hlohovec
Rozpočtové opatření č. 2/2020
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. 3/10/2020:
ZO Hlohovec schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
Průběh
k bodu 1.
Hlohovec

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

jednání:
Informace o plnění usnesení 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Předsedající podal informaci o plnění usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
k bodu 2.

Účetní závěrka obce Hlohovec k 31.12.2019

Žádné dotazy ani připomínky k bodu nebyly. Poté přítomní zastupitelé podepsali protokol o
schvalování účetní závěrky za rok 2019, který tvoří přílohu č. 1 zápisu. K tomuto nebylo dotazů
ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 4/10/2020:
ZO schvaluje v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustan. § 6 vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen “vyhláška”), účetní závěrku obce Hlohovec, IČO: 00283151, za rok 2019
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. ZO sepsalo podle ustan. § 11 vyhlášky o
schvalování účetní závěrky za rok 2019 protokol (Příloha č. 1).
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 3.
Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Hlohovec za rok 2019
Starosta uvedl zásadní informace o návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019 a o jeho
zveřejnění, materiál je vyvěšený ve zkrácené podobě na fyzické úřední desce obecního úřadu a
v plném znění – včetně příloh a zejména včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok
2019 na internetových stránkách www.hlohovec.cz, takže veřejnost měla příležitost se s
návrhem seznámit a vyjádřit se k němu. Této možnosti do této chvíle žádný občan nevyužil.
Starosta doplnil ještě informace k závěrečnému hodnocení zprávy o kontrole hospodaření obce
a informoval o rozhodnutí Rady obce, aby kontrolu hospodaření za rok 2020 provedli opět
kontroloři Jihomoravského kraje. Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
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Návrh usnesení č. 5/10/2020:
ZO schvaluje v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a podle ustan. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný
účet obce Hlohovec za rok 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 4.

Žádost o prodej pozemku p.č. 814/1 v k.ú. Hlohovec

Starosta seznámil zastupitele s žádosti ze dne 23.03.2020, která byla podána společně Janem
Garčicem a Věrou Garčicovou, bytem Na kopci 487, Hlohovec, dále Janem Garčicem a Emilií
Garčicovou, bytem Hlavní 380, Hlohovec a ing. Jaroslavem Bažantem, Šafaříkova 16, Praha 2
o prodej části pozemku p. č. 814/1 v rozsahu dle doloženého informativního zákresu do
katastrální mapy o výměře cca 174 m2 v k. ú. Hlohovec na veřejném prostranství před jejich
nemovitostmi.
Starosta a místostarosta sdělili, že by případným prodejem do spoluvlastnictví mohl být v
budoucnu omezen přístup do jednotlivých nemovitostí.
Zdeněk Garčic upozornil na riziko možné cenově výhodnější nabídky jiným zájemcem, které by
mohlo nastat v případě vyhlášení záměru prodeje pozemku.
Ing. Jana Fabičovicová konstatovala, že není v zájmu obce takovéto pozemky prodávat.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. K tomuto nebylo dalších dotazů ze strany
zastupitelů.
Návrh usnesení č. 6/10/2020:
ZO neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 814/1 vedeného jako
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2 v k. ú. Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Zdeněk Garčic)
Usnesení bylo přijato.

k bodu 5.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 2 (Mgr. Hana Sítková a

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č 2/2020. K jednotlivým
položkám následovala obsáhlejší diskuze.
K plánované výměně kotlů na základní škole měl připomínku František Jankovič. Dle něj bude
potřeba s pořízením kondenzačních kotlů zvážit také výměnu radiátorů.
Dále starosta prezentoval návrh na úpravu povrchu šotolinových cest v obci. V souvislosti
s plánovanou úpravou a rozšířením komunikace K zámečku poukázala Mgr. Sylva Vlašicová na
stávající problém s parkováním ubytovaných hostů apartmánů Belveder, a to právě podél
projednávané cesty. Předsedající sdělil, že podél komunikace bude obrubník, který parkování
aut zamezí. V tomto mu oponoval Ing. Radek Bergauer, dle něj je to neefektivní řešení.
Starosta i přítomní zastupitelé shodně zastávali návrh na vybudování vícero zpoplatněných
parkovacích ploch.
Ing. Jana Fabičovicová se dotazovala, zda bude zpevněna i komunikace ulice Za humnama
v lokalitě vinných sklepů. Starosta odpověděl, že z důvodu doposud neuskutečněného rozvodu
vodovodního a kanalizačního řadu to není možné.
Dále předsedající prezentoval investiční akce roku 2020. Nejdříve se vrátil k tématu vytápění
základní školy. Členové ZO se přikláněli k pořízení nejen nových kotlů, ale zároveň i radiátorů.
Ing. Radek Bergauer navrhl, aby situaci posoudil odborník v oboru.
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Starosta informoval přítomné členy ZO o špatném stavu schodů a vstupních dveří do kostela sv.
Bartoloměje v Hlohovci. Dle předběžných informací by oprava dveří vyšla na 68000,- Kč. Ze
strany zastupitelů nebylo k tomuto žádných dotazů ani připomínek. Starosta navrhl finanční
příspěvek farnosti Valtice v uvedené výši na opravu obou dvoukřídlých vstupních dveří kostela
sv. Bartoloměje.
K bodu nebylo žádných dalších dotazů ze strany zastupitelů, starosta dal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č.7/10/2020:
ZO Hlohovec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. Příloha č. 2 zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení č.8/10/2020:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Valtice, nám.
Svobody 5, 69142 Valtice ve výši 68000 Kč za účelem opravy 2 vstupních dveří kostela
Sv. Bartoloměje v Hlohovci a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 6.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Různé k projednání

Starosta informoval členy ZO o možnosti zařazení území obce Hlohovec do územní působnosti
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., na programové období 2021 – 2027. Pro bližší specifikaci
prezentoval internetové stránky společnosti a poté dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č.9/10/2020:
ZO Hlohovec uděluje souhlas se zařazením území obce Hlohovec do územní působnosti
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., na období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 15

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta informoval o čerstvé žádosti p. Šlichty o směnu části obecního pozemku v areálu
zemědělského družstva za jiné pozemky v obci, které jsou ve vlastnictví p. Šlichty. Při diskusi
bylo konstatováno, že je nutno nejprve prověřit právní pozadí navrhované směny a až poté
případně schválit záměr směny.
Mgr. Hana Sítková pozvala všechny přítomné na Dětský den, který se uskuteční 27.6.2020 na
prostranství u místního kulturního domu.
Josef Lípa se dotazoval, jestli bude pro letošní rok zrušen místní poplatek z pobytu z důvodu
vzniklé situace s pandemií koronaviru. Starosta sdělil, že jakákoliv změna místního poplatku
z pobytu by znamenala složitou administrativu, zůstává tedy v platnosti i pro letošní rok.
Mgr. Sylva Vlašicová navrhla doplnit dopravní značení (nejlépe světelné) pro cyklisty jedoucí po
křižovatce z Valtic směrem do ulice Dědina. Nerespektují dopravní předpisy a nedávají přednost
zprava.
Rovněž Ing. Jana Fabičovicová konstatovala, že zejména místní občané nerespektují
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jednosměrný provoz v ulici Dědina.

k bodu 7.

Závěr

V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlohovec bylo ukončeno v 20.25 hodin.
Tento zápis má 5 stran včetně podpisů, celkem 10 stran včetně příloh.

Přílohy:
č. 1 Protokol o schvalování účetní závěrky obce Hlohovec za rok 2019 (2 strany)
č. 2 Rozpočtové opatření č. 2 (1 strana)
č. 3 Výpis celkového usnesení (1 strana)
č. 4 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (1 strana)

Jitka Lípová, zapisovatelka

………………………………………

dne ………………

Ing. Radek Bergauer, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

MVDr. Iva Pivodová, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….
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