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ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2014-2018, konaného dne 17.12.2014
Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 18.00 hodin. Po přivítání přítomných členů Zastupitelstva
obce Hlohovec (dále jen ZO) konstatovala, že je svolala v souladu s platným jednacím řádem ZO,
oznámení o konání bylo zveřejněno v souladu se zákonem o obcích a platným jednacím řádem. Dále
řídila celý průběh jednání. Po zahájení bylo přítomno 14 členů ZO. Starostce se telefonicky omluvila
pouze Mgr. Sylva Vlašicová, která ohlásila pozdější příchod. Předsedající konstatovala, že je
zastupitelstvo schopné přijat v tomto počtu usnesení.
Pořízením zápisu pověřila starostka obce paní Marii Sítkovou, referentku obce.
Ověřovateli zápisu byli poté předsedající navrženi a přítomnými čtrnácti členy ZO jednomyslně zvoleni:
Ing. Miroslav Pipal a František Jankovič.
Návrh usnesení č. 4/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje program jednání doplněný o nový bod.
Výsledek hlasování: Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0 Usnesení bylo přijato
Návrhová komise byla předsedající navržena a také zvolena všemi čtrnácti hlasy přítomných členů ZO
ve složení: Marie Bartošíková – předseda, JUDr. Pavel Kašník a Ing. Radek Bergauer – členové.
Návrh usnesení č. 4/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje program jednání doplněný o nový bod.
Výsledek hlasování: Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0 Usnesení bylo přijato
Předsedající konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání ZO byl řádně ověřen bez dalších
připomínek, byl stvrzen podpisy ověřovatelů a starostky, je proto platný a dostupný veřejnosti na
internetových stránkách obce: www.hlohovec.cz.
Předsedající se odvolala 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 požádala o souhlas se změnou programu, a sice jeho doplněním o další bod - žádost TJ
Sokol Hlohovec o příspěvek na činnost v roce 2015, který z časových důvodů nebylo možné zařadit do
programu v termínu zveřejnění programu. Výzvu předsedající k doplnění programu nebo připomínce či
změně programu ze strany členů ZO nikdo další nevyužil.
Návrh usnesení č.3/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje změnu programu jednání.
Výsledek hlasování: Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0

Usnesení bylo přijato.

Před hlasováním starostka přečetla úplné znění programu doplněného o nový bod:
1. Schválení ročních nákladů obce na likvidaci TKO.
2. Schválení finančního příspěvku na neinvestiční výdaje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Hlohovec na rok 2015.
3. Schválení finančního příspěvku TJ Sokol Hlohovec na činnost v roce 2015.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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4. Návrh na jmenování členů statutárních orgánů svozové společnosti Hantály a.s., Velké Pavlovice
na další funkční období.
5. Záměr převodu pozemku p.č. 853/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m2, v k.ú.
a obci Hlohovec, ve sklepní uličce Za humnama z vlastnictví obce Hlohovec.
6. Zpráva o stavu čerpání dotací na pět projektů podporovaných Státním fondem životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
7. Rozpočtové opatření č. 8/2014 a č. 9/2014.
8. Delegování pravomocí provádět rozpočtová opatření v období do 31.12.2014.
9. Schválení rozpočtu obce na rok 2015.
10. Různé k projednání.
11. Usnesení
12. Závěr
K tomuto programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a předsedající dala hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje program jednání doplněný o nový bod.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato
Na jednání se dostavila v 18.15 hod. Mgr. Sylva Vlašicová.
Průběh
k bodu 1.

jednání:
Schválení ročních nákladů obce na likvidaci TKO.

Starostka seznámila zastupitele se skutečnými ročními náklady obce vynaloženými na likvidaci směsného
komunálního odpadu za rok 2013 přepočtené na poplatníka ve výši 495,- Kč. Členové obdrželi ve svých
materiálech měsíční přehled strukturovaných nákladů obce na sběr, svoz a odstraňování TKO za
uzavřený kalendářní rok 2013 a vymezený okruh poplatníků. Připomněla, že místní poplatek na provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí
450,- Kč na poplatníka, což je o 45,- Kč méně než činí skutečné náklady. Vzhledem k tomuto zjištění
nepředkládá zastupitelům návrh na změnu výše místního poplatku pro rok 2015.
Ze strany členů ZO nebyly žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 5/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí skutečné roční náklady obce vynaložené na
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu za
rok 2013 přepočtené na poplatníka ve výši 495,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 2.
Schválení finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřské
škola Hlohovec na neinvestiční výdaje na rok 2015.
Starostka po krátkém úvodu požádala o podrobnější zprávu ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Hanu
Sítkovou, aby případně zdůvodnila i navýšení příspěvku o 150 tis. Kč oproti letošnímu roku. Členové
obdrželi ve svých materiálech žádost o příspěvek se zdůvodněním jeho navýšení a položkový rozpočet
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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dále dělený na potřeby základní školy, mateřské školy a školní jídelny, takže se ředitelka školy
soustředila na zdůvodnění nárůstu výdajů z důvodu nákupu myčky nádobí, teplé lázně do jídelny,
bezpečnostních okenních sítí do tělocvičny a šatních laviček do základní školy a další mzdy, protože se
bude otevírat další oddělení družiny.
Ze strany členů ZO nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č. 6/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje své příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Hlohovec finanční příspěvek na neinvestiční a mzdové výdaje na rok 2015 ve výši 1,200.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 1 (Mgr. Hana Sítková)
Usnesení bylo přijato.
k bodu 3.

Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Hlohovec na činnost v roce 2015

TJ Sokol Hlohovec požádalo písemně o finanční příspěvek na rok 2015 ve výši 340.000,- Kč, což je
o 20.000,- Kč více jako letos, sdělila starostka obce. Na její výzvu předseda sdružení TJ Sokol Antonín
Koryčánek zdůvodnil požadavek na zvýšení postupem do vyšší třídy a tím i zvýšením nákladů s tím
související - rozhodčí, cestovné aj.. Ze strany členů ZO bez připomínek, starostka tedy dala hlasovat
o usnesení.
Návrh usnesení č. 7/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje místnímu občanskému sdružení TJ Sokol Hlohovec finanční
příspěvek na činnost v roce 2015 ve výši 340.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 2 (Antonín Koryčánek, František
Jankovič, oba statutární zástupci o.s. TJ Sokol Hlohovec)
Usnesení bylo přijato.
k bodu 4.
Návrh na jmenování členů statutárních orgánů svozové společnosti Hantály, a.s. na
další funkční období.
Starostka seznámila přítomné se současným personálním obsazením statutárních orgánů obchodní
společnosti, kde má obec majetkovou účast, a tedy podle stanov společnosti právo nominovat do jejich
orgánů své zástupce i na další funkční období. Starostka navrhla do představenstva nominovat opět JUDr.
Pavla Kašníka, který je členem představenstva v tomto funkčním období, v této funkci se osvědčil, a
vyjádřila víru, že jeho aktivní činnost bude opět pro společnost přínosem. Poté dala možnost podat jiné
nominace. Další návrhy nebyly podány, proto dala hlasovat o této jediné nominaci.
Návrh usnesení č. 8/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec navrhuje do představenstva obchodní společnosti Hantály, a.s. Velké
Pavlovice na další funkční období zástupce obce Hlohovec JUDr. Pavla Kašníka, nar 6.8.1964.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 1 (JUDr. Pavel Kašník)
Usnesení bylo přijato.
k bodu 5.
Záměr převodu pozemku p.č. 853/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
32 m2, ve sklepní uličce Za humnama, z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví cizí osoby.
Předkladatelem materiálu byla předsedající. Seznámila zastupitele s tím, že tento pozemek obec před
několika měsíci koupila od cizí osoby, protože je umístěný mezi vinnými sklepy pod veřejně přístupnou
účelovou komunikací. Nejedná se tedy o majetek pro obec zbytný a jeho převod v jakékoliv právní
podobě není v zájmu obce, to je doporučující stanovisko Rady obce Hlohovec. Starostka proto navrhla
hlasování o zamítnutí záměru převodu pozemku. Členové ZO neměli žádné připomínky.
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Návrh usnesení č. 9/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec zamítá záměr převodu pozemku p.č. 853/23, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 32 m2, ve sklepní uličce Za humnama, z vlastnictví obce Hlohovec do
vlastnictví cizí osoby.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 6.
Zpráva o stavu čerpání dotací na pět projektů podporovaných Státním fondem
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Starostka seznámila přítomné se stavem všech projektů, s termíny jejich dokončení a aktuálním stavem
čerpání dotací:
Obnova a regenerace zeleně v obci Hlohovec, ukončení v r. 2014, dotace celkem 369,6 tis. Kč
Krajinné úpravy břehů Hlohoveckého rybníka, ukončení v r. 2015, dotace celkem 237,1 tis. Kč
Zateplení budovy MŠ Hlohovec, ukončení v r. 2015, dotace celkem 1.838,4 tis. Kč
Obec Hlohovec - rozšíření odděleného sběru odpadů, ukončení v r. 2014, dotace celkem 958,3 tis. Kč
Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Hlohovec, ukončení 2014, dotace celkem 1.753,2 tis. Kč.
Starostka shrnula, že celkem v roce 2014 čerpala dotace z OPŽP ve výši 3.866,8 tis. Kč. Členové ZO
měli k dispozici přehledný materiál, který obdrželi s pozvánkou.
Pan Zdeněk Garčic měl dotaz na nezpůsobilé výdaje obecně. Vysvětlila starostka: každý poskytovatel
dotace ve svých pravidlech některé výdaje nebo jejich části vynaložené v rámci projektu neuznává jako
vhodné pro podporu z jeho pohledu, byť jsou to účelně a hospodárně vynaložené výdaje z pohledu
investora. Uvedla to na několika konkrétních případech projektů obce.
Další dotaz položil Radek Bergauer: na co obec využije nosič kontejnerů? Odpověděla starostka: v rámci
odpadového hospodářství obce na svoz biologického a velkoobjemového odpadu. Nebudeme muset tyto
služby již dále nakupovat.
Zdeněk Garčic vznesl dotaz: zda máme dostatečně silný traktor na tento nosič? Kladně odpověděl
místostarosta Kašník Pavel: obec koupila v letošním roce nový traktor ZETOR Major 80 s dostatečným
výkonem a právě s ohledem na realizovaný dotovaný projekt.
Další dotazy ani připomínky k bodu nebyly.
Návrh usnesení č. 10/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí zprávu starostky o stavu realizace pěti projektů
podporovaných z rozpočtů EU a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a čerpání
dotace na tyto projekty v celkové aktuální výši 3,688 tis. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 7.

Rozpočtové opatření č. 8/2014 a č. 9/2014.

Starostka podala informaci o schválení a provedení rozpočtových opatření č. 8/2014 a č. 9/2014 Radou
obce na jejich schůzích č. 53/14 dne 22.10.2014 a č. 2/14 dne 24.11.2014 v předloženém znění, na
základě pověření ZO Hlohovec u výdajů a příjmů do částky 100.000,- Kč. Podala podrobné vysvětlení
a zdůvodnění provedených změn – nárůst příjmů zejména daňových v souhrnné výši 1.347,7 tis. Kč
a výdajů v souhrnu 147 tis. Kč. Nebyly žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení č. 11/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec vzalo na vědomí informaci o schválení a provedení rozpočtových
opatření č. 8/2014 a č. 9/2014 Radou obce na jejich schůzích č. 53/14 dne 22.10.2014 a č. 2/14 dne
24.11.2014 v předloženém znění, viz. Příloha č.1 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Delegování pravomocí provádět rozpočtová opatření v období do 31.12.2014.

Předsedající vysvětlila, 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.
Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení č. 12/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Radu obce Hlohovec pravomocí schvalovat a provádět
rozpočtová opatření v období do 31.12.2014 bez omezení.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 13/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec ukládá starostce podat informaci o provedených a schválených
rozpočtových opatřeních v období do 31.12.2014 Zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 9.

Schválení rozpočtu obce na rok 2015

Starostka sdělila, že návrh rozpočtu je zveřejněn na fyzické, tak na elektronické úřední desce úřadu
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vysvětlila členění návrhu rozpočtu
a zdůvodnila jednotlivé výdaje a příjmy. Po dobu zveřejnění nepřišly žádné návrhy na jeho doplnění nebo
jinou změnu.
Vzhledem k výsledku projednání bodů č. 2 a č. 3 programu zasedání navrhla starostka zvýšit výdajovou
částku na paragrafu 3113 o + 230 tis. Kč, doplnit výdajovou částku + 340 tis. Kč na paragrafu 3419 a
snížit výdajovou částku o – 570 tis. Kč na paragrafu 3633, takže celkové výdaje zůstávají ve výši 16.345
tis. Kč. Dále navrhla úpravu v oblasti příjmů, takže na § 1012, § 1019 a § 3639 nebudou kapitálové
příjmy rozpočtovány zvlášť, nýbrž budou nepatrné příjmy plánované z prodeje nemovitostí zahrnuty
v nedaňových příjmech. Zastupitelé neměli k tomuto návrhu připomínky, měli však dotazy a připomínky
k některým položkám.
František Jankovič: v návrhu rozpočtu jsou výdaje na Našu dědinu, a přitom nevychází, nejsou zde
zbytečně? Občané by přitom vydávání zpravodaje uvítali.
Starostka odpověděla: Je pravda, že v letošním roce z organizačních důvodů zpravodaj nevyšel. V návrhu
rozpočtu jsou na vydávání Našej dědiny prostředky ve výši 56 tis. Kč opět vyčleněny, protože záměrem
obce je podpořit vydávání zpravodaje.
František Jankovič: výdaje na hřbitov ve výši 200.000,- Kč se nám (zastupitelům za Sdružení nezávislých
kandidátů) zdají nízké, protože hřbitov je v hrozném stavu a tato částka problém hřbitova nevyřeší.
Starostka odpověděla: uvedená částka v rozpočtu představuje náklad na projektovou přípravu budoucích
stavebně technických opatření. Odborné posouzení statika, kvalitní projektová příprava musí zjistit
potřeby komplexně a navrhnout nutná zejména statická opatření a způsob odvodnění hřbitova
situovaného na svahu. Nechceme vynaložit neúčelně prostředky nejdříve do úprav chodníků a schodiště,
do kterých budeme muset následně kvůli dalšímu nutnému opatření zasahovat nebo se ukáže jako
zbytečné.
Návrh usnesení č. 14/2/2014:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schválilo vyrovnaný rozpočet obce Hlohovec na rok 2015 ve výši
16,345.000,- Kč – viz. Příloha č. 2 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Různé k projednání.

Starostka předala slovo hostu p. Zenonu Matuszkovi za firmu TGI, který přítomné seznámil s možností
využití elektronických aukcí na soutěžení cen energií. Požádal o zveřejnění informací na našich
webových stránkách či vyhlášením v místním rozhlase, informoval o osobních návštěvách hlohoveckých
domácností v příštích dvou měsících. Starostka si vyžádala reference jiných obcí a poděkovala za
informace.
Mgr. Hana Sítková referovala o zapojení naší základní školy do celostátní soutěže „Srdce s láskou
darované“. Škola do soutěže navrhla paní Marii Bartošíkovou, která do své početné rodiny přijala dvě
cizí děti do pěstounské péče.
Dále pozvala na 8. školní ples, který se uskuteční dne 13.2.2015, a to tentokrát v nově otevřeném
Multifunkčním centru v Lednici v rekonstruovaných prostorách zámeckých jízdáren.
Ing. Jaroslav Hajda také využil příležitost a pozval přítomné na tradiční Svěcení vína do místního KD
v sobotu 27.12.2014 v 18.00 hodin .
Závěr – V závěru jednání starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast, popřála
k Vánocům a novému roku a předala PF - malou grafiku od místního malíře Mgr. Vladimíra Znamenáka.
Předsedkyně návrhové komise Marie Bartošíková přečetla znovu souhrnné usnesení z tohoto jednání.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:05 hodin.
Tento zápis má 6 stran včetně podpisů, celkem 15 stran včetně příloh.
Přílohy:
Listina přítomných členů Zastupitelstva obce (1 strana)
Listina přítomných hostů (1 strana)
Rozpočtové opatření č.8 a č. 9 (3 strany)
Rozpočet obce Hlohovec na rok 2015 (2 strany)
Výpis celkového usnesení (2 strany)
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