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ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2014-2018, konaného dne 16.6.2015
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 v období od 8.6. do 17.6.2015. Dále
řídila celý průběh jednání. Po zahájení bylo přítomno 14 členů ZO, Antonín Koryčánek se 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:
Mgr. Hana Sítková a Karel Vlašic – usnesení č. 1/4/2015.
Návrhová komise byla předsedající navržena a také zvolena všemi čtrnácti hlasy přítomných členů ZO
ve složení: předseda – Marie Bartošíková, členové – JUDr. Pavel Kašník a Iva Vlašicová – usnesení
č. 2/4/2015.
Předsedající konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání ZO byl řádně ověřen bez dalších
připomínek, byl stvrzen podpisy ověřovatelů, a tedy jako platný je zveřejněn na obecním webu:
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 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 činnosti finančního a kontrolního výboru.

3.

Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Hlohovec za rok 2014.

4.

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hlohovec
o povolení výjimky:
a) z nevyššího počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2015/2016
b) z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2015/2016.

5.

Dotace MMR ČR na projekt: Dětské hřiště u kostela v Hlohovci.

6.

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1615/1 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit SPÚ ČR do vlastnictví obce.

7.

Úplatné převody pozemků v k.ú. Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví cizích
osob:
a) prodej části pozemku p.č. 853/1 o výměře 37 m2,
b) směna části pozemku p.č. 718/1 o výměře 133 m2 za ideální ½ cizího pozemku p.č. 1785/5
o výměře 23 m2 s podmínkou uhrazení rozdílné výměry směňovaného pozemku.
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8.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Hlohovec

9.

Zařazení území obce Hlohovec v období 2014 – 2020 do územní působnosti MAS Lednickovaltický areál, z. s., se sídlem Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav a revokace usnesení ZO č. 5
6/14/2012 ze dne 20.12.2012 o schválení zařazení území obce Hlohovec pro období 2014 – 2020
do územní působnosti Místního partnerství MAS Vinařská

10. Rozpočtové opatření č. 2/2015
11. Různé k projednání
12. Souhrn usnesení
Závěr
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. 3/4/2015 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. 4/4/2015 bylo přijato.

k bodu 2.

Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.

Z důvodu absence předsedy kontrolního výboru Antonína Koryčánka na veřejném zasedání, se k činnosti
výboru vyjádřila starostka. Pan Antonín Koryčánek jí telefonicky sdělil, že se v letošním roce kontrolní
výbor doposud nesešel, z důvodu jeho velké časové vytíženosti. Z tohoto důvodu se pan Koryčánek hodlá
vzdát funkce předsedy kontrolního výboru. Starostka konstatovala, že v tom případě na příštím veřejném
zasedání ZO bude zřejmě volba nového předsedy. Činnost musí dohnat výbor v posledním čtvrtletí roku.
Starostka předala slovo Karlu Vlašicovi, předsedovi finančního výboru. Ten sdělil, že činnost finančního
výboru proběhla na základě odsouhlaseného plánu. V dubnu byla provedena kontrola čerpání finančního
příspěvku pro TJ Sokol Hlohovec za rok 2014. Pro daný rok byl schválen příspěvek ve výši 340.000,- Kč,
doloženy byly výdaje ve výši 350.010,- Kč. Kontrola zde neshledala žádnou nesrovnalost. Další činnost
finančního výboru poté nebyla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru Karla Vlašice
o činnosti výboru za uplynulé období.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 5/4/2015 bylo přijato.
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k bodu 3.
Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Hlohovec za rok 2014.
Předkladatelem zprávy byla starostka. Nejdříve konstatovala, že návrh závěrečného účtu byl zveřejněn
na úřední desce Obecního úřadu v období od 29.5. do 16.6.2015 a po stejnou dobu také na obecním
webu: www.hlohovec.cz, a to v rozsahu:
- údaje o plnění rozpočtu (výkaz Fin 2-12)
- účetní závěrka (rozvaha, výsledovka a příloha)
- hodnocení hospodářské činnosti
- hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
- hospodaření dobrovolných svazků obcí
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- přehled poskytnutých dotací a transferů
- tvorba a použití peněžních fondů
- hodnocení majetku obce
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Podala rozsáhlý výklad k závěrečnému účtu obce podle jednotlivých bodů. Závěrem informovala
přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlohovec za rok 2014, které provedla v lednu
letošního roku kontrolní skupina Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Z auditorské zprávy vyplývá
závěr, že nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky, nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Vyplývá to z nepatrného
podílu pohledávek a závazků na rozpočtu obce. Pro objasnění případných dotazů starostka poukázala
na účetní obce Hlohovec, paní Janu Imrichovou, která byla na zasedání ZO přítomna jako host. Ze strany
členů ZO bez připomínek. Účetní doplnila zprávu starostky pouze o informaci, že všechny závazky
vykázané k 31.12.2014 byly uhrazeny ke dni splatnosti každé na začátku nového hospodářského období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí zprávu kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlohovec za rok 2014 ze dne 26.ledna 2015, ze které
nevyplývá žádná povinnost přijetí opatření k nápravě chyb či nedostatků.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 6/4/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 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
2014 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 7/4/2015 bylo přijato.
Odchod paní Jany Imrichové v 18.45 hodin.
k bodu 4.
Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Hlohovec o povolení výjimky:
a) z nevyššího počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2015/2016
b) z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2015/2016.
Starostka dala slovo Mgr. Haně Sítkové, ředitelce ZŠ a MŠ Hlohovec. Ta přítomné informovala o stále
trvajícím problému s počty žáků a dětí obou školních zařízení, přestože žáků na základní škole oproti
minulým letům přibývá. Ve školním roce 2015/16 bude docházet do základní školy 65 žáků, což je 16,25
žáků na třídu. Ředitelka tedy navrhuje organizovat školu opět jako čtyřtřídní. Spojovat se budou početně
nejslabší 3. a 5. ročník. Školský zákon povoluje nejméně 15 žáků na třídu, takže musí zřizovatele opět
požádat o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v 1., 3. a 5. ročníku základní školy.
Mateřskou školu navrhuje ředitelka od 1.9.2015 organizovat opět jako dvoutřídní, s naplněností tříd 28
a 18 dětí, takže celkový počet 46 dětí je v souladu s povolenou kapacitou mateřské školy. Školský zákon
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však povoluje maximální počet dětí ve třídě 24, takže i v tomto případě žádá ředitelka o povolení
výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy na 28 (24+4 děti). Výklad byl naprosto
dostatečný, takže členové ZO neměli další dotazy či připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec projednává žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Hlohovec ze dne 19.5.2015 s č.j. 349/2015, o povolení výjimky z počtu:
a) žáků v základní škole pro školní rok 2015/2016 na 65 žáků ve čtyřech třídách.
b) dětí v mateřské škole pro školní rok 2015/2016 na 28 dětí ve třídě, když celková kapacita dvoutřídní
mateřské školy je 46 dětí.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 8/4/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec povoluje v souladu s § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, své příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Hlohovec pro školní
rok 2015/2016 výjimku z nejnižšího počtu žáků v 1., 3. a 5. ročníku 1. stupně čtyřtřídní základní školy.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 9/4/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec povoluje v souladu s § 23 odst. 5 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, své příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Hlohovec
od 1.9.2015 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve větší třídě mateřské školy na 28.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 10/4/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje závazek obce uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou
krajským normativem na vzdělávací činnost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Hlohovec, v souvislosti s povolenou výjimkou z počtu žáků v celkové výši 90.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 11/4/2015 bylo přijato.
k bodu 5.

Dotace MMR ČR na projekt: Dětské hřiště u kostela v Hlohovci.

Předkladatelem materiálu byla starostka obce. Přítomné informovala, že žádost o dotaci na projekt
obnovy herních prvků s názvem „Dětské hřiště u kostela v Hlohovci“ byla úspěšná. Obec obdržela
v květnu poskytovatelem Ministerstvem pro místní rozvoj ČR potvrzenou registraci akce ze dne
22.5.2015 na dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů projektu. V následně uskutečněném výběrovém
řízení na zhotovitele díla zvítězila celkem ze tří nabídka firmy hřiště.cz, s.r.o. s nejnižší nabídnutou cenou
553.552,- Kč. Zbývalo podepsat smlouvu o dílo s vítěznou firmou a předat jí staveniště, aby mohla začít
v červenci realizovat projekt. Avšak dubnová nebezpečná situace u kulturního domu (shoření vodičů
vysokého napětí) vyvolala vážnou pochybnost o smyslu obnovy dětského hřiště na stávajícím místě
u kostela. To zde vzniklo před šesti lety spontánně a bez respektování ochranného pásma elektrického
vedení. Nový projekt ukázal, že při zakomponování oboustranného, sedmimetrového, ochranného pásma
se dětské hřiště na zbytek plochy nevejde. Z předběžné konzultace s břeclavským pracovištěm E.ON
Distribuce, a.s. vyplynulo, že přeložení vzdušného vedení elektřiny do země kabelem může trvat 1,5 až 2
roky. Projekt musíme ale realizovat již v letošním roce. Lokalitu u kostela musíme pro realizaci nového
hřiště z bezpečnostních důvodů vyloučit. Předsedající tedy navrhla veřejné dětské hřiště vybudovat na
jiném vytypovaném obecním pozemku p.č. 1871 v k.ú. Hlohovec, vedle sádek Rybníkářství Pohořelice
a.s., pod rodinnými domy v ulici U rybárny. Tuto lokalitu podporují i členové Rady obce. Nechala
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k navrženému pozemku, který je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, vyjádřit ostatní
členy ZO.
Ing. Radek Bergauer se dotazoval, zda bude projekt realizován na ploše celého pozemku a zda nebude
problém z hlediska bezpečnosti při průjezdu cyklistů po cestě do zahrady.
Starostka odpověděla, že herní prvky budou instalované jen na části pozemku mezi zahradami a lesní
cestou, v bezpečné vzdálenosti od účelové komunikace, lesní cesty a jejich rozmístění bude respektovat
povolené sjezdy ze zahrad rodinných domů. Pro zvýšení bezpečnosti lze plánovat i vhodné oplocení
hřiště.
František Jankovič měl dotaz na počet oslovených firem do výběrového řízení a dále navrhl, aby
se dětské hřiště umístilo v areálu fotbalového hřiště, protože se mu jeví tato lokalita jako vhodnější.
Starostka odpověděla, že do výběrového řízení, které organizovala agentura Timoris Projekt a.s.
z Olomouce, byly osloveny 3 firmy: TR Antoš, s.r.o. z Turnova, hřiště.cz, s.r.o. z Brna a Bonita Group
Service, s.r.o. z Tišnova, a hodnotila se celková ekonomická výhodnost nabídky. K návrhu pana
Jankoviče umístit dětské hřiště ve sportovním areálu se strhla živá rozprava. Ostatní členové ZO
nesouhlasně argumentovali excentrickým umístěním sportovního areálu, ještě větší vzdáleností pro děti
z opačného konce obce, absencí vhodné, přístupné plochy uvnitř areálu a z bezpečnostních důvodů
omezením provozu během tréninků a fotbalových zápasů.
Starostka doplnila informace k bodu návrhem současně s realizací dětského hřiště v náhradní lokalitě
jednat s E.ON o přeložce vzdušného vedení od kostela za kulturní dům a teprve potom investovat
do obnovy dětského hřiště u kostela. Do té doby bude vstup na hřiště pouze na vlastní nebezpečí.
Ze strany členů ZO bez dalších připomínek, starostka tedy dala hlasovat o usneseních.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje změnu umístění veřejného dětského hřiště v rámci projektu
Dětské hřiště u kostela v Hlohovci, takže se vybuduje na obecním pozemku p.č. 1871 v katastrálním
území Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 12/4/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce: Dětské
hřiště u kostela v Hlohovci ze dne 8.6.2015 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou hřiště.cz,
s.r.o., která podala nejlépe hodnocenou nabídku.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 13/4/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec pověřuje vedení obce zahájením jednání s příslušným pracovištěm
E.ON Distribuce, a.s. o možnosti a podmínkách přeložení vzdušného vedení VN do země v trase
od kostela za kulturní dům, tedy mezi 5. a 8. sloupem od trafostanice U rybárny (v délce cca 260 m).
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 14/4/2015 bylo přijato.

k bodu 6.
Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1615/1 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví České
republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ ČR do vlastnictví obce.
Bod k projednání předložila starostka. Jedná o pozemek vedle rodinného domu Letavkových z kraje ulice
U sadů. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, ke kterému má příslušnost hospodařit Státní
pozemkový úřad. Na pozemku má být uložen nový vodovodní řad pro plánovanou zástavbu na ulici
V trnkách a obec zde má záměr vybudovat novou ATS (automatická tlaková stanice). Vzhledem
k prostorovým poměrům a s ohledem na ochranná pásma inženýrských sítí je tento pozemek pro umístění
inženýrských staveb prodlužovaných do nové zástavby naprosto zásadní. Starostka proto navrhla tento
pozemek vykoupit, což doporučuje i Rada obce. Ze strany členů ZO bez připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1615/1, zahrada,
o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Hlohovec, na ulici U sadů z vlastnictví České republiky a z příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví obce Hlohovec a pověřuje
starostku obce okamžitým jednáním se SPÚ v této věci.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 15/4/2015 bylo přijato.
k bodu 7.
Úplatné převody pozemků v katastrálním území Hlohovec z vlastnictví obce
Hlohovec do vlastnictví cizích osob:
a) prodej části pozemku p.č. 853/1 o výměře 37 m2,
b) směna části pozemku p.č. 718/1 o výměře 133 m2 za ideální ½ cizího pozemku p.č. 1785/5
o výměře 23 m2 s podmínkou uhrazení rozdílné výměry směňovaného pozemku.
add a) Starostka konstatovala, že po opakovaném zveřejnění záměru obce prodat obě části pozemku p.č.
853/1 zůstal jediným zájemcem původní žadatel o výkup a jejich současný uživatel p. L. R. Členové ZO
obdrželi v materiálech k jednání kopii geometrického plánu č. 1168-73/2015, ze kterého je zřejmé, jak se
obě části s novým označením parcel č. 853/29 a 853/30 o velikosti 32 m2 a 5 m2 od původního pozemku
oddělují. Starostka doplnila informaci, že žadatel zaplatil obci v plné výši náhradu za bezesmluvní
užívání obou částí pozemku za 10 let zpětně. Ze strany členů ZO bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod dvou částí pozemku p.č. 853/1 v k.ú. a obci
Hlohovec ve sklepní uličce Za Humnama, které se dle geometrického plánu č. 1168-73/2015
vyhotoveného firmou GEPROSTAV geodézie s.r.o. oddělují a nově označují jako parcela číslo 853/29
o výměře 32 m2 a parcela číslo 853/30 o výměře 5 m 2, z vlastnictví obce Hlohovec do výlučného
vlastnictví pana L. R., bytem Chalupky 145, Hlohovec, za cenu 100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 16/4/2015 bylo přijato.
add b) Starostka podala komentář k lokalitám směňovaných pozemků. Doplnila, že zbytkovou výměru
obecního pozemku uhradí směňující ve výši kupní ceny, tedy 100,- Kč za 1 m2. Starostka konstatovala,
že k záměru obce směnit oba pozemky po jeho zveřejnění neobdržel Obecní úřad žádnou připomínku
nebo podnět. Členové ZO se mohli seznámit s detaily v materiálech k jednání, proto neměli již další
dotazy či připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje směnu graficky a polohově vyznačené části obecního pozemku
p.č. 718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 133 m 2, v ulici Šulaperk, za ideální ½
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 za cenu 100,- Kč za
1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 17/4/2015 bylo přijato.

k bodu 8.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hlohovec.
Návrh obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) předložila starostka po předchozím projednání Radou
obce. Schválení nové OZV zdůvodnila novelou zákona o odpadech, která od 1. 1. 2015 zavádí povinnost
třídit z komunálního odpadu biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a kovy již
v domácnostech. Poté podala výklad k obsahu OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
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odpadem na území obce Hlohovec. Zdůraznila, že po vyhlášení bude OZV závazná pro všechny občany
obce bez rozdílu. Upozornila, že OZV se nevztahuje na právnické osoby a podnikající fyzické osoby, pro
které není společný systém shromažďování, sběru, přepravy atd. v obci určen a nemohou jej využívat.
Dále starostka informovala přítomné, že návrh OZV odeslala ke kontrole souladu jejího znění s platnou
legislativou českého právního řádu na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Brno
Ministerstva vnitra ČR. Posouzení návrhu OZV zatím z Brna nepřišlo. Upozornila, že dnes schválenou
OZV vyhlásí (zveřejní), až po obdržení odborného právního posouzení vyhlášky, a pokud kontrola shledá
věcnou nebo právní nesprávnost, která bude mít vliv na platnost vyhlášky, schválenou OZV ani nevyhlásí
(nezveřejní) a předloží nový návrh v upraveném znění ke schválení na příštím zasedání ZO. Členům ZO
byl tento postup srozumitelný a neměli námitek. K bodu nebyly žádné připomínky, členové ZO neměli
žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 18/4/2015 bylo přijato.

k bodu 9.
Zařazení území obce Hlohovec v období 2014 – 2020 do územní působnosti MAS
Lednicko-valtický areál, z. s., se sídlem Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav a revokace usnesení ZO č.
5 6/14/2012 ze dne 20. 12. 2012 o schválení zařazení území obce Hlohovec pro období 2014 – 2020
do územní působnosti Místního partnerství MAS Vinařská.
Tento bod předložila starostka rovněž po projednání členy Rady obce. Připomněla, že v roce 2012
souhlasilo ZO se zařazením území obce Hlohovec do územní působnosti Místního partnerství MAS
Vinařská (MAS = místní akční skupina), se sídlem ve Valticích. Tomuto občanskému sdružení se
nepodařilo získat certifikaci MAS a nemohla být do skupiny MAS na území ČR zařazena. Územní
působnost tehdy schválily všechny obce a města DSO LVA kromě města Břeclavi, která nesplňovala
podmínky pro přijetí do MAS kvůli vysokému počtu obyvatel (nad 25 tis.). OZ ostatních obcí a měst
odsouhlasila i členství v občanském sdružení MAS Vinařská, kromě Hlohovce. V současné době vznikl
nový zájmový spolek MAS Lednicko-valtický areál, jehož zakládajícími členy jsou BORS Břeclav a.s.,
Město Břeclav a doc. Ing. Miloš Michlovský, Dr.Sc.. Nová MAS chce naplňovat aktivity a záměry
minimálně jako MAS Vinařská, chce získat certifikaci MAS a oslovuje k zapojení všechny ostatní obce
a města zapojená do MAS Vinařská. Po stručném vysvětlení činnosti MASek vyjádřila názor
na odsouhlasení obce Hlohovec do územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s., ať je dána
možnost místním podnikatelům, neziskovým organizacím či jednotlivým občanům dosáhnout
na evropské či národní dotace právě prostřednictvím MAS. V případě členství obce v MAS navrhla
rezervovanější přístup a jako v roce 2012 zatím o vstupu do MAS nehlasovat. Stejný názor vyjádřili při
přípravě bodů dnešního zasedání ZO členové Rady obce. V tom případě je třeba nejdříve revokovat
usnesení ZO ze dne 20.12.2012 upozornila starostka a ocitovala jeho plné znění. Na výzvu starostky
potvrdil Ing. Miroslav Pipal její výklad, jinak se diskuze k danému bodu nikdo z přítomných členů ZO
nezúčastnil. Starostka nechala hlasovat postupně o navrhovaných usneseních.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec revokuje usnesení Zastupitelstva obce Hlohovec ze dne 20. 12. 2012
č. 5, kterým Zastupitelstvo obce Hlohovec souhlasilo se zahrnutím obce Hlohovec do územní
působnosti Místního partnerství MAS Vinařská.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 2 (František Jankovič a
Ing. Radek Bergauer)
Usnesení č. 19/4/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje zařazení obce Hlohovec v období 2014 – 2020 do územní
působnosti Místního partnerství MAS Lednicko-valtický areál, z.s., se sídlem Lidická 3116/134, 690
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03 Břeclav.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Ing. Radek Bergauer)
Usnesení č. 20/4/2015 bylo přijato.

k bodu 10.

Proti – 0

Zdržel se – 2 (František Jankovič a

Rozpočtové opatření č. 2/2015.

Předsedající přítomným členům ZO podala podrobný výklad k rozpočtovému opatření č. 2/2015.
Zejména zdůvodnila výrazné zvýšení příjmů u přijatých dotací z Úřadu práce na VPP ve výši 389 tis. Kč
a výdajů na § 3421 o 555 tis. Kč zařazením plánované investiční akce „Dětské hřiště u kostela
v Hlohovci“ k realizaci, a to na základě rozhodnutí MMR ČR o poskytnutí účelové dotace. Provedením
rozpočtového opatření č. 2/2015 bude rozpočet nevyrovnaný, příjmy ve výši 17.094,6 tis. Kč, výdaje ve
výši 17.625,0 tis. Kč. Na financování zvýšených výdajů ve výši 530,4 tis. Kč se zapojí přebytek
hospodaření z minulých období. Členové ZO bez připomínek, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
Příjmy
§

změna
v tis. Kč

Výdaje
popis

Daňové příjmy

+8,0

Vybráno více poplatku
za TKO

Přijaté dotace

+389,0

Dotace na VPP z ÚP

Celkem
změna

+ 397,0

§

změna
v tis. Kč

popis

3421

+ 555,0

Inv.akce: Dětské hřiště u
kostela v Hlohovci“

Celkem
změna

+ 555,0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 2/2015.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 21/4/2015 bylo přijato.

k bodu 11.

Různé k projednání.

Starostka informovala přítomné o dopise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne
3.6.2015, kterým oznamuje obci Hlohovec zamítnutí její žádosti o dotaci ve výši 6 mil. Kč na akci
“Vestavba počítačové učebny základní školy a venkovní úpravy mateřské školy v Hlohovci“ podanou dne
30.8.2014. Zamítnutí je zdůvodněno obrovským převisem žádostí nad vyčleněným objemem financí
v příslušném fondu ministerstva v tomto kole.
Dále starostka upozornila na akci „Putování po vinařských stezkách Mikulovska“ organizovanou Nadací
Partnerství a Festival Národy Podyjí, do které je zahrnuta i naše obec. Bližší informace jsou dostupné na
plakátech a obecním webu. Současně vyjádřila naději na větší zapojení místních vinařů a podnikajících
v cestovním ruchu do aktivit organizovaných brněnskou Nadací Partnerství, o.p.s., což umožňuje
uzavřená smlouva o spolupráci obce s nadací z rozhodnutí Rady obce. Je na místních, jak příležitost
využijí. Při té příležitosti promluvila o záviděníhodném zapojení všech obyvatel do bohatého kulturního,
společenského, či zájmového života malé obce Rudka (360 obyvatel), okres Brno-venkov, čerstvého
vítěze krajského kola Vesnice roku.
Poté zazněly pozvánky na kulturní akce v Hlohovci. Mgr. Hana Sítková pozvala přítomné na školní
akademii, která se uskuteční 25. 6. 2015 v areálu Kulturního domu v Hlohovci, pan František Jankovič
pozval za pořádající TJ Sokol Hlohovec na Benátskou noc 27. 6. 2015 a Zdeněk Garčic na srpnové hody
a hodky.
Starostka se vrátila krátkou poznámkou k malé účasti veřejnosti na letošních májových hodkách, i když
akci přálo velmi příznivé počasí. Její dotaz směřoval k přesunu pravidelného termínu hodků až po
skončení hokejového mistrovství, jehož televizní sledování tradiční místní akci konkuruje. Zastupitelé při
této příležitosti živě diskutovali, zda je vhodnějším dnem pro pořádání krojových hodků sobota či neděle.
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Ing. Jaroslav Hajda ještě přítomné pozval na 9.hlohovecké vinobraní, které se uskuteční 19.9.2015
v areálu Kulturního domu Hlohovec a seznámil s programem této oblíbené akce.
Posledním příspěvkem starostky do různého bylo objasnění důvodu přemístění kontejnerů na sklo od
obchodu Jednoty k autobusové zastávce na ulici Hlavní u domu manželů Slukových a dvou kontejnerů ke
sklepům v Šulaperku. O přesunu rozhodly opakované stížnosti na hluk skleněných střepů, který budí
malé dítě majitelů sousedního domu, i když jimy vyvolané šetření územního pracoviště Krajské
hygienické stanice JMK neprokázalo překročení hygienických parametrů. Rovněž u tohoto tématu
proběhla rozsáhlejší diskuze. Ing. Radek Bergauer vyjádřil názor, že ostrý hluk skla při dopadu je
obtěžující. Většina členů ZO však zastávala názor, že se kontejnery přemísťovat neměly. Kritizovali, že
se tak stalo na úkor dlouhodobě zaužívaného, fungujícího systému třídění komunálního odpadu v obci.
Na kontejnery u obchodu byli 25 let občané zvyklí. Vzdálenější místo od obchodu je pro mnohé
nepohodlné, a tudíž ke třídění demotivující. Argumentovali také tím, že se nejedná o nějaký mimořádný
hluk, ale normální z běžného života v obci jako je např. hudba z veřejné produkce, štěkot psa, zvonění
kostelních zvonů, pískot na fotbalovém hřišti či startování auta. Starostka uzavřela diskusi
konstatováním, že se po půlroce vyhodnotí míra využívání dočasně přemístěných kontejnerů.
V úplném závěru Ing. Jaroslav Hajda navrhl přítomným zastupitelům, aby se vyjádřili k možnosti
financování výstavby inženýrských sítí k plánované zástavbě v ulici V trnkách obcí Hlohovec, případně
aby byla obec investorem stavby. Reakce členů ZO byla rozpačitá, požadovali více informací. Hajda
doplnil, že zde plánuje 5 stavebníků novostavby rodinných domů a jedné provozovny. Jejich původní
záměr byl vybudovat inženýrské sítě v této lokalitě společně se zbylými vlastníky pozemků, kterým by se
„zasíťováním“ jejich nyní zemědělské pozemky zhodnotily. Tito vlastníci pozemků se však později pro
společný projekt nerozhodli. Z pohledu budoucích stavebníků je vhodnější, ať je investorem obec a oni
obci finančně přispějí na výstavbu infrastruktury. Tento postup preferuje i vodárenská společnost VaK
Břeclav, a.s. jako budoucí provozovatel vodovodu a kanalizace. Starostka shrnula dosavadní průběh. Po
odsouhlasení ZO v loňském roce nechala vypracovat firmu Aqua centrum s.r.o. studii a orientační
rozpočet na vybudování technické infrastruktury pro ulici V trnkách v rozsahu územního plánu (budoucí
souběžná s ulicí U sadů). Studie ukázala technické podmínky, prostorové a orientačně finanční nároky
výstavby. Starostka seznámila se studií zájemce o výstavbu na podzimní společné schůzce a předložila
návrh smlouvy o příspěvku. Obsahem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku v zatím neznámé výši
každým vlastníkem pozemku v řešené lokalitě příjemci obci Hlohovec, která v roli objednatele nechá za
tyto prostředky zhotovit technickou infrastrukturu v rámci I.etapy zhotovitelem již vybraným v řádném
výběrovém řízení, které si zorganizují stavebníci. Starostka informovala zájemce, že obec nepodepíše se
zhotovitelem smlouvu o dílo, pokud nesloží příspěvek všichni vlastníci pozemků v řešené lokalitě. Dále
zaznělo, že obec zafinancuje objekt ATS, jehož výstavbou se upraví tlakové poměry vodovodní sítě ve
větším rozsahu obecní zástavby. Starostka pokračovala, že stavebníci dodnes nepředložili obci přesnější
rozpočet na I. etapu výstavby techn.infrastruktury, jak zněla domluva na podzimní společné schůzce.
Starostka upozornila, že teoretické uzavření smlouvy o příspěvku ze strany obce není možné, pokud
někteří vlastníci pozemků nemají zájem na společném financování výstavby technické infrastruktury, jak
vyplývá i z předchozího vyjádření Ing. Hajdy. Zájemci o výstavbu musí hledat řešení mezi sebou, nikoliv
na úkor obecního rozpočtu (veřejných prostředků). Pro srovnání dodala starostka argument, že např.
náklady na výstavbu techn.infrastruktury v nové ulici K zámečku zaplatili stavebníci v kupní ceně
pozemku nebo individuální stavebníci v obci sami staví a financují prodloužení inženýrských sítí na
obecních pozemcích. Nelze dělat výjimky. Stejně argumentovala starostka Ing. Hajdovi i na schůzích
Rady obce, proto považuje dnešní dotaz Ing. Hajdy za irelevantní. Na dotaz starostky nepředložil Ing.
Hajda žádný návrh na usnesení k tomuto bodu.
Závěr – V závěru jednání starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.40 hodin.
Tento zápis má 10 stra a celkem 12 stran včetně příloh, bez prezenční listiny.
Přílohy:
Výpis celkového usnesení (2 strany)
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Zapsala:

Jitka Lípová

………………………………………

Zápis ověřili:

Mgr. Hana Sítková

…………………………..…………

dne …..............

Karel Vlašic

…………………………………..….

dne …………….

RNDr. Marie Michalicová, starostka
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