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ZÁPIS
ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2014-2018, konaného dne 17.03.2015
Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 18.05 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. Dále řídila celý průběh jednání. Po
zahájení bylo přítomno 14 členů ZO, Ing. Jiří Vlk se z pracovních důvodů z jednání omluvil.
Předsedající konstatovala, že je zastupitelstvo schopné přijat v tomto počtu usnesení.
Pořízením zápisu pověřila starostka obce paní Jitku Lípovou, referentku obce.
Ověřovateli zápisu byli poté předsedající navrženi a přítomnými čtrnácti členy ZO jednomyslně zvoleni:
Antonín Koryčánek a JUDr. Pavel Kašník - usnesení č. 1/3/2015.
Návrhová komise byla předsedající navržena a také zvolena všemi čtrnácti hlasy přítomných členů ZO ve
složení: předseda - Mgr. Sylva Vlašicová, členové - Mgr. Hana Sítková a Marie Bartošíková – usnesení
č. 2/3/2015.
Předsedající konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání ZO byl řádně ověřen bez dalších
připomínek, byl stvrzen podpisy ověřovatelů, a je proto platný.
Předsedající se odvolala na zaslaný navrhovaný program jednání, který byl doručen všem členům ZO
spolu s pozvánkou na zasedání a zveřejněn na úřední desce a obecním webu v souladu se zákonem
o obcích a platným jednacím řádem. Současně s pozvánkou obdrželi členové ZO i materiály
k jednotlivým bodům v elektronické podobě.
Program jednání Zastupitelstva obce po zahájení:
1. Kontrola plnění minulých usnesení.
2. Zpráva o stavu čerpání dotací na pět projektů podporovaných Státním fondem životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.
3. Informace o podaných žádostech o účelovou dotaci.
4. Plán činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2015.
5. Účetní závěrka obce Hlohovec k 31.12.2014.
6. Záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Hlohovec.
7. Úplatný převod ideální 1/2 pozemku p.č. 1867/3 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví České republiky
a správy Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Hlohovec.
8. Dohoda o narovnání a výmazu zástavního práva k nemovité věci v k.ú. Hlohovec.
9. Rozpočtová opatření č. 1/2015 a č. 10/2014.
10. Různé k projednání.
11. Souhrnné usnesení.
Závěr
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Předsedající umožnila jeho změnu nebo doplnění ze strany členů ZO. K tomuto programu jednání nebylo
žádných dalších připomínek a předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje program jednání ve zveřejněném znění.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 3/3/2015 bylo přijato
Průběh

k bodu 1.

jednání:

Kontrola plnění minulých usnesení.

Předkladatelem zprávy byla starostka. Seznámila přítomné detailně s plněním jednotlivých usnesení
přijatých na minulém veřejném zasedání. Ze strany členů ZO nebyly žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí zprávu starostky obce o plnění usnesení přijatých na
minulém zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 4/3/2015 bylo přijato.

k bodu 2.
Zpráva o stavu čerpání dotací na pět projektů podporovaných Státním fondem
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předkladatelem materiálu byla opět starostka obce. Přítomným podala podrobnou zprávu o stavu čerpání
jednotlivých dotací. Závěrem shrnula, že obec v závěru loňského roku obdržela všechny platby v plné
výši 3.688.849,08 Kč za všech pět projektů, o které v rámci čerpání dotace požádala za rok 2014. Ze
strany členů ZO nebyly žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí zprávu o stavu čerpání dotací na pět projektů
podporovaných Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
v celkové výši 3,689 mil. Kč ke dni 31.12.2014.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 5/3/2015 bylo přijato.

k bodu 3.

Informace o podaných žádostech o účelovou dotaci.

Starostka informovala přítomné o podání o dotaci v únoru t.r. k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na
projekt: Dětské hřiště u kostela v Hlohovci, s celkovými náklady projektu 555.247,- Kč, přičemž
nenároková dotace může dosahovat max. 70% celkových nákladů.
Dále konstatovala, že dosud neobdržela žádnou zprávu nebo odpověď z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR k žádosti o dotaci ze dne 31.8.2014 určenou na zkvalitnění výuky základního školství.
Konkrétně v Hlohovci se jedná o rozšíření počítačové učebny a sanaci suterénu budovy základní školy
a rekonstrukci zpevněných ploch u budovy mateřské školy. Požadovaná výše dotace je 5,1 mil. Kč, což
představuje 85% z celkových nákladů projektu.
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Předsedající zmínila původní záměr požádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, které je
ve špatném technickém stavu. Poslední plošná výměna lamp byla dělána v roce 2002. Po vyhlášení výzvy
programu EFEKT 2015 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR však Rada obce vyhodnotila podmínky pro
obec jako naprosto nevýhodné a žádost o dotaci podána nebyla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí informace starostky o podání žádosti k Ministerstvu pro
místní rozvoj České republiky o dotaci ve výši 388.672,- Kč (70 % celkových nákladů) na projekt:
Dětské hřiště u kostela v Hlohovci s celkovými náklady projektu 555.247,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 6/3/2015 bylo přijato.

k bodu 4.

Plán činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2015.

Starostka přítomným členům ZO nejprve předložila návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2015.
Vyzvala k připomínkování zejména předsedu výboru Karla Vlašice a další jeho členy. Ze strany členů
výboru ani ostatních členů ZO nebyly připomínky, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce na rok
2015.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 7/3/2015 bylo přijato.
Dále předsedající předložila návrh plánu činnosti také kontrolního výboru na rok 2015.
Antonín Koryčánek, předseda výboru měl návrh, aby kontrola výherních hracích přístrojů proběhla
v měsíci květnu. Starostka odpověděla, že předložený časový harmonogram pro oba výbory ZO pouze
doporučuje, ať kontroly odpovídají na aktuální potřeby obce během rozpočtového roku. Konkrétní
termíny kontrol si stanoví každý výbor sám, resp. jeho schůze svolává předseda výboru. Členové ZO
neměli další návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce na rok
2015.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 8/3/2015 bylo přijato.

k bodu 5.

Účetní závěrka obce Hlohovec k 31.12.2014.

Starostka v tomto bodu uvedla, že materiál k projednání předkládá v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle
směrnice obce Hlohovec č. 1/2014 ke schvalování účetní závěrky obce Hlohovec v rozsahu: Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a Příloha vše ke dni 31.12.2014, roční zpráva o provedení finanční kontroly, zpráva
z přezkumu hospodaření obce za rok 2014 a zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2014. Následně
požádala o komentář přítomnou účetní obce Hlohovec, paní Janu Imrichovou. Účetní následně
pokračovala v podrobném výkladu k rozsáhlému materiálu účetní závěrky obce sestavené k rozhodnému
dni 31.12.2014 pomocí videoprezentace.
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Mgr. Sylva Vlašicová upozornila na chybějící označení kontrolovaného subjektu v protokolu
z veřejnosprávní kontroly provedené v příspěvkové organizaci ZŠaMŠ Hlohovec. Účetní obce
poděkovala za upozornění, slíbila okamžité napravení nedostatku.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další připomínky, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Hlohovec,
IČO: 00283151, za rok 2014 k rozhodnému dni 31.12.2014.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 9/3/2015 bylo přijato.
Odchod paní Jany Imrichové v 18.55 hodin.

k bodu 6.

Záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Hlohovec.

V tomto bodu starostka předložila k projednání postupně dva záměry případných prodejů obecních
pozemků na žádost fyzických osob a dále dva záměry směny pozemků, které Rada obce vyhodnotila tak,
že jsou v zájmu obce. S konkrétní situací vyznačenou vždy v katastrální mapě se seznámili zastupitelé
ve svých materiálech a v prezentaci starostky při jednání.
V prvním případě se jednalo o část pozemku p.č. 142 v k.ú. Hlohovec, o výměře cca 2 m2, který je
součástí veřejného prostranství na ulici Ke kostelu před rodinným domem č.p. 221. Majitelé domu chtějí
o tuto část rozšířit vlastní pozemek a následně jej zastavit garáží ve dvorním traktu. Starostka seznámila
členy ZO se stanoviskem Rady obce, které převod části veřejného prostranství nedoporučuje. Rada obce
zdůvodňuje své dlouhodobé a systémové opatření zvyšujícími se nároky na zajištění infrastruktury
a občanské vybavenosti, pro které v úzkých a hustě zastavených ulicích obce chybí prostor. Starostka
přesto navrhla hlasovat o schválení převodu předmětné části pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr převodu části pozemku p.č. 142, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře cca 2 m 2, k.ú. Hlohovec, na ulici Ke kostelu, z vlastnictví obce Hlohovec do
vlastnictví cizí osoby.
Výsledek hlasování:

Pro – 0

Proti – 14

Zdržel se – 0

Usnesení nebylo přijato.
Starostka konstatovala, že předložený záměr prodeje nebyl schválen a navrhla hlasovat o zamítnutí
záměru převádět část pozemku p.č. 142, ať lze případně disponovat i v budoucnu jednoznačným
usnesením obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec zamítá záměr převodu části pozemku p.č. 142, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře cca 2 m 2, k.ú. Hlohovec, na ulici Ke kostelu, z vlastnictví obce Hlohovec do
vlastnictví cizí osoby.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 10/3/2015 bylo přijato.
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Další záměr se týkal prodeje části pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Hlohovec, o výměře cca 6 m2, který je
součástí veřejného prostranství před sklepem soukromé osoby ve sklepní uličce souběžné s ulicí Krátká.
Na části pozemku hodlá majitel sklepa postavit venkovní schodiště k plánované nadzemní nástavbě, která
má sloužit k ubytování. Stejně jako u předešlého případu nedala Rada obce doporučující stanovisko.
Starostka upozornila na trvalý problém s nedostatkem místa pro parkování vozidel ubytovaných hostů
nejen ve sklepních uličkách a dala o schválení prodeje hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr převodu části pozemku p.č. 457/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře cca 6 m2, k.ú. Hlohovec, ve sklepní uličce nad ulicí Krátká, z vlastnictví
obce Hlohovec do vlastnictví cizí osoby.
Výsledek hlasování:

Pro – 0

Proti – 10

Zdržel se – 4

Usnesení nebylo přijato.
Starostka i v tomto případě konstatovala, že pro návrh nehlasovala nadpoloviční většina všech členů ZO
a tudíž nebyl přijat. Potom navrhla hlasovat o zamítnutí záměru převádět předmětnou část pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec zamítá záměr převodu části pozemku p.č. 457/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře cca 6 m2, k.ú. Hlohovec, ve sklepní uličce nad ulicí Krátká, z vlastnictví obce
Hlohovec do vlastnictví cizí osoby.
Výsledek hlasování:

Pro – 10

Proti – 0

Zdržel se – 4

Usnesení č. 11/3/2015 bylo přijato.
Starostka přítomným podala vysvětlení k oběma záměrům směny obecního pozemku za pozemek
soukromé osoby s finančním vyrovnáním rozdílu výměr směňovaných ploch.
V prvním případě se jednalo o směnu obecního pozemku p.č. 666/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
48 m2, v k.ú. Hlohovec, ve tvaru úzkého pruhu mezi pozemky manželů J. L. a P. L. v ulici Na mezi za
soukromý pozemek p.č. 1565/3, orná půda, o výměře 80 m2, v k.ú. Hlohovec, rovněž v ulici Na mezi.
Směňovaný pozemek, který dosud vlastní manželé J. L. a P. L. v SJM, hodlá obec začlenit do nově se
rýsující ulice. Přítomní členové ZO v diskuzi s návrhem souhlasili, starostka tedy dala hlasovat o
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr směny obecního pozemku p.č. 666/4, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 48 m2 za soukromý pozemek p.č. 1565/3, orná půda, o výměře 80 m 2, vše v k.ú.
Hlohovec a v ulici Na mezi s finančním dorovnáním rozdílné výměry směňovaných ploch.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 12/3/2015 bylo přijato.
Dalším předmětem jednání byl záměr směny části obecního pozemku p.č. 718/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, po oddělení o výměře cca 133 m2, v ulici Šulaperk, na kterém se nachází nedokončená,
nepovolená, nadzemní stavba lisovny J. M. za ideální polovinu vlastnického práva J. M. k pozemku p.č.
1785/5, orná půda, o výměře 46 m2, ve sklepní uličce Za humnama, vše v k.ú. Hlohovec s finančním
dorovnáním rozdílné výměry směňovaných ploch. Starostka zdůvodnila směnu pozemků dlouhodobým
zájmem obce o vlastnické sjednocení pozemků pod komunikacemi a veřejným prostranstvím
v zastavěném území obce. Starostka odpověděla na doplňující otázky některých zastupitelů k nepovolené
stavbě lisovny pana J. M., nezazněl žádný protinávrh, dala proto o směně hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr směny části obecního pozemku p.č. 718/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře po oddělení cca 133 m2, v ulici Šulaperk za ideální polovinu
soukromého pozemku p.č. 1785/5, orná půda, o výměře 46 m2, ve sklepní uličce Za humnama, vše
v k.ú. Hlohovec s finančním dorovnáním rozdílné výměry směňovaných ploch.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 13/3/2015 bylo přijato.

k bodu 7.
Úplatný převod ideální 1/2 pozemku p.č. 1867/3 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví České
republiky a správy Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Hlohovec.
Materiál k projednání předložila starostka, aby se tímto rozhodnutím završila několikaletá snaha obce
o převod pozemku do jejího vlastnictví. Jde o jeden z posledních převodů pozemků, aby se podařilo obci
úplné sjednocení vlastnictví pozemků ve sportovním areálu fotbalového hřiště v Hlohovci.
V prezentaci předvedla nad katastrální mapou polohu malého pozemku v jižním rohu oplocení
sportovního areálu, a to mimo hrací plochu fotbalového hřiště v Hlohovci. Připomněla, že obci se
podařilo již dříve vykoupit ideální ½ pozemku od soukromých osob. Na dotaz pana Antonína Koryčánka
odpověděla starostka, že zbývá vykoupit ještě dva soukromé pozemky v areálu hřiště a uvedla důvody,
které tomu zatím brání. Členové ZO obdrželi ve svých materiálech znění návrhu kupní smlouvy
předložený Státním pozemkovým úřadem (dále jen SPÚ). Starostka doplnila, že cenu spoluvlastnického
podílu k pozemku v souladu s interními předpisy SPÚ stanovil odborný znalec v posudku. Členové ZO
neměli další připomínky, dotazy ani protinávrh, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod ideální ½ pozemku p.č. 1867/3, ovocný sad,
o celkové výměře 11 m2, k.ú. Hlohovec, na ulici Lednická, do vlastnictví obce Hlohovec.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 14/3/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1002V15/59, jejímž předmětem je
úplatný převod ideální ½ pozemku p.č. 1867/3, ovocný sad, o celkové výměře 11 m 2, v k.ú. Hlohovec,
z vlastnictví České republiky, a z příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví obce
Hlohovec za kupní cenu ve výši 2.713,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 15/3/2015 bylo přijato.

k bodu 8.

Dohoda o narovnání a výmazu zástavního práva k nemovité věci v k.ú. Hlohovec.

Předsedající seznámila přítomné s problematikou tohoto bodu obšírněji. Starostka bod předložila
k projednání na žádost spoluvlastníků nemovité věci – pozemku p.č. 402, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 242 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 222, ulice Hlavní, vše v obci a k.ú.
Hlohovec, zatížené „historickým“ smluvním zástavním právem ve prospěch obce Hlohovec. Uvedla, že
zástavní právo vůči MNV Hlohovec bylo zapsáno do Pozemkové knihy na základě notářem sepsaného
dlužního úpisu z roku 1938 pro dlužní částku 3.500,- korun československých. Citovaná nemovitá věc
a smluvní zástavní právo jsou zapsány na listu vlastnictví č. 494 vedeným pro obec a k.ú. Hlohovec
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u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Břeclav. Dále uvedla, že
k dnešnímu dni není k dispozici žádný listinný doklad nebo jiný důkaz o zaplacení této částky ani o tom,
že by v minulých letech obec dlužnou částku vůbec vymáhala. Starostka závěrem konstatovala, že podle
platného občanského zákoníku lze letitý dluh považovat za promlčený, tedy nevymahatelný. Na základě
těchto zjištění také Rada obce doporučila uzavřít dohodu o narovnání a výmazu zástavního práva na
návrh spoluvlastníků právně zatížené nemovité věci s tím, že veškeré náklady s tímto spojené ponese
druhá smluvní strana. K tomuto stanovisku Rady obce neměli členové ZO žádné připomínky ani nezazněl
protinávrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje uzavření dohody o narovnání a výmazu zástavního práva
váznoucího na nemovité věci – pozemku p.č. 402, jehož součástí je stavba s číslem popisným 222, vše
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Břeclav na listu vlastnictví č. 494 vedeném pro obec a katastrální území Hlohovec, ve které její
účastníci prohlašují celou dlužnou částku včetně veškerého příslušenství za promlčenou, tudíž
nevymahatelnou a shodují se na zrušení zástavního práva svědčícího ve prospěch věřitele – obec
Hlohovec.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 16/3/2015 bylo přijato.

k bodu 9.

Rozpočtová opatření č. 1/2015 a č. 10/2014.

Předsedající v souladu s ukládacím usnesením č. 13/2/2014 z prosincového zasedání ZO předložila
členům ZO a seznámila je s rozpočtovým opatřením č. 10/2014, které schválila a provedla Rada obce na
své poslední schůzi v roce 2014. Ze strany členů ZO bez připomínek, proto dala hlasovat o znění – viz.
příloha č.1 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec vzalo na vědomí informaci starostky o schválení a provedení
rozpočtového opatření č. 10/2014 Radou obce na její schůzi č. 3/14 dne 30.12.2014.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 17/3/2015 bylo přijato.
Dále v tomto bodu zastupitelé schvalovali návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. Starostka opět detailně
vysvětlila důvody a změny jednotlivých ukazatelů rozpočtu. Informovala přítomné o nákupu zametače
silnic a realizované výměně sporáků na KD v Hlohovci, kde původní již byly ve velmi špatném
technickém stavu. Následně informovala o probíhajících stavebních pracích na zateplení budovy MŠ
Hlohovec a s tím související demolici části sousedního domu č.p. 11, který je součástí obecního
pozemku. Ze strany členů ZO nebyly žádné připomínky, starostka tedy dala hlasovat o rozpočtovém
opatření č. 1/2015 – viz. příloha č.2 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 18/3/2015 bylo přijato.
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Různé k projednání.

Předsedající členům ZO předložila návrh plánu schůzové činnosti v roce 2015 a vyzvala
k připomínkování nebo jeho změnám. Zastupitelé neměli jiné návrhy, starostka dala o plánu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí plán schůzové činnosti v roce 2015.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 19/3/2015 bylo přijato.
Dále starostka informovala o obnovení vydávání místního zpravodaje Naša dědina i s referencí
k redakční radě. Členy ZO vyzvala k zapojení do činnosti a spolupráci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí informace starostky o přípravách na obnovení vydávání
místního zpravodaje Naša dědina a její výzvu k členům ZO k zapojení do činnosti v redakční radě nebo
jiné organizační spolupráci.
Výsledek hlasování:

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 20/3/2015 bylo přijato.
V závěru ještě zazněly pozvánky na kulturní akce v Hlohovci. Starostka pozvala přítomné na silniční
cyklistický závod, který se uskuteční 28.3.2015, Ing. Radek Bergauer na místní velikonoční výstavu vín
a Zdeněk Garčic na májové hodky.
Mgr. Hana Sítková informovala o akci „Srdce s láskou darované“, které se zúčastnila místní základní
škola s projektem o pěkném pěstounském příkladu rodiny přítomné paní Marie Bartošíkové. Námět
nezískal vítězné internetové hlasování, ale odborná komise jej zařadila na krásné 4. – 10. místo.
Závěr – V závěru jednání starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlohovec bylo ukončeno ve 20.55 hodin.
Tento zápis má 8 stran včetně podpisů, celkem 14 stran včetně příloh, bez prezenční listiny.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 10/2014
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Výpis přijatých usnesení (3 strany)

Zapsala:

Jitka Lípová

………………………………………

Zápis ověřili:

Antonín Koryčánek

…………………………..…………

dne …..............

JUDr. Pavel Kašník

…………………………………..….

dne …………….
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