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ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2014-2018, konaného dne 15. 9. 2015
Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 18.10 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 12 členů ZO, Ing. Jaroslav Hajda a Antonín Koryčánek se z jednání omluvili,
Mgr. Hana Sítková oznámila pozdější příchod po návratu ze služební cesty. 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 dvanácti členy ZO jednomyslně
zvoleni: Ing. Radek Bergauer a JUDr. Pavel Kašník – usnesení č. 1/5/2015.
Návrhová komise byla předsedající navržena a také zvolena všemi dvanácti hlasy přítomných členů ZO
ve složení: předseda – Mgr. Sylva Vlašicová, členové – Ing. Miroslav Pipal a Zdeněk Garčic – usnesení
č. 2/5/2015.
Před hlasováním o programu se přihlásil o slovo pan Karel Vlašic, ověřovatel zápisu z minulého jednání
ZO. Upozornil na chybu ve zveřejněném zápise z posledního jednání ZO, kterou objevil dodatečně po
jeho stvrzení podpisy. Objevil chybu v bodě 6., kde u hlasování místo Pro – 14 bylo uvedeno Proti – 14.
Starostka tedy navrhla schválit opravu zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje provedení opravy zápisu z minulého veřejného zasedání
č. 4/2015 v bodě 6., takže zapsaný výsledek hlasování je Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 3/5/2015 bylo přijato.
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. Převod infrastrukturního majetku obce - stavby:
a) „Hlohovec – vodovodní řad naproti benzinky“,
b) „Hlohovec – vodovod k 6-ti rodinným domkům“,
c) „Hlohovec – odkanalizování zámečku a IS“, formou nepeněžitých vkladů do majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
4. Záměr úplatného převodu pozemků v obci a k. ú. Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec do
vlastnictví cizích osob:
a) směna pozemku p. č. 725 o výměře 25 m2 a dvou částí pozemku p.č. 718/1 dle GP č. 1175137/2015 vyhotoveného Ing. Hlávkou dne 23.7.2015, nově označených jako parcela č. 718/6
o výměře 139 m2 a parcela č. 718/7 o výměře 1 m2 za ideální ½ cizího pozemku p. č. 1785/5
o výměře 23 m2 s podmínkou uhrazení rozdílné výměry směňovaných pozemků.
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b) prodej části pozemku p. č. 814/1 o výměře cca 32 m2.
5. Úplatné nabytí pozemku p. č. 439/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m2,
v k. ú. a obci Hlohovec, ulice U sadů, do majetku obce Hlohovec, za maximální kupní cenu
100 Kč za 1 m2.
6. Záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1615/1 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví České republiky
a příslušnosti hospodařit SPÚ ČR do vlastnictví obce.
7. Smlouvy o právu provést stavbu chodníku na ulici Hlavní v rámci projektu: „Hlohovec – ulice
Hlavní a Lednická, chodníky“ na pozemcích soukromých osob v k.ú. Hlohovec.
8. Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemků soukromých osob v k.ú. Hlohovec pod
budoucím chodníkem v rámci projektu: „Hlohovec – ulice Hlavní a Lednická, chodníky“.
9. Účast obce na projektu „Bezpečnostní deštník“ v rámci meziobecní spolupráce (ORP Břeclav).
10. Rozpočtové opatření č. 3/2015.
11. Různé k projednání.
12. Souhrn usnesení a závěr.
Předsedající informovala přítomné o návštěvě hosta na veřejném zasedání, Ing. Bc. Stanislava Hrdličky,
velitele Městské policie Břeclav, který podá výklad k bodu č. 9. Dále umožnila změnu nebo doplnění
programu ze strany členů ZO. K tomuto programu jednání nebylo žádných dalších připomínek,
předsedající proto dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje program jednání ve zveřejněném znění.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 4/5/2015 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 – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 5/5/2015 bylo přijato.

k bodu 2.

Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

O činnosti finančního výboru informoval přítomné jeho předseda Karel Vlašic. Od minulého veřejného
zasedání se kontrolní výbor sešel při kontrole hospodaření Obecní knihovny Hlohovec. V tomto případě
byla řádně vedena pokladní kniha, pokladní limit 500,- Kč nebyl překračován, hotovost byla pravidelně
odváděna do pokladny Obce Hlohovec. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. O činnosti kontrolního
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výboru informoval přítomné jeho člen Zdeněk Garčic, neboť předseda Antonín Koryčánek se ze zasedání
ZO omluvil. Výbor provedl kontrolu výherních hracích přístrojů povolených na rok 2015 v hospodě
Pančava – závady nebyly zjištěny. V ostatních restauračních zařízeních v Hlohovci se žádné výherní
hrací přístroje v době kontroly nenacházely. Dále byla provedena kontrola dodržování podmínek při
nakládání s obecním majetkem – zákonné zveřejňování záměrů obce při převodu nemovitých věcí
a dlouhodobých pronájmů obecního majetku, zpravidla pozemků za období roku 2015. Rovněž při této
kontrole nebyly shledány žádné závady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí:
a) zprávu předsedy finančního výboru Karla Vlašice o činnosti výboru za uplynulé období,
b) zprávu předsedy kontrolního výboru Antonína Koryčánka o činnosti výboru za uplynulé
období přednesenou Zdeňkem Garčicem, členem výboru.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 6/5/2015 bylo přijato.

Na konci projednávání bodu 3. se dostavila v 18.35 hodin Mgr. Hana Sítková.
Převod infrastrukturního majetku obce – stavby:
a) „Hlohovec – vodovodní řad naproti benzinky“,
b) „Hlohovec – vodovod k 6-ti rodinným domkům“,
c) „Hlohovec – odkanalizování zámečku a IS“,
formou nepeněžitých vkladů do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
k bodu 3.

Předkladatelem zprávy byla starostka. Seznámila přítomné s dopisem a.s. VaK Břeclav ze dne 10.7.2015,
kterým společnost navrhuje obci převzetí zkolaudovaných vodovodů do svého majetku. Vodovody
vybudovala obec Hlohovec postupně v letech 1994, 1998 a 2010, aby prodloužila stávající řady
veřejného vodovodu do nové obecní zástavby. Následně uzavřela s vodařskou společností jednotlivé
smlouvy o provozování. Starostka konstatovala, že výše citovaný majetek obce je veden v pořizovací
hodnotě za každou stavbu, od roku 2011 je účetně odepisovaný. Dále vysvětlila, že pokud bude dnes
záměr převodu vodovodů schválen, bude pro účely zamýšleného převodu majetku vypracován znalecký
posudek. K převodu infrastrukturního majetku obce dojde formou nepeněžitého vkladu do majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Tímto krokem dojde k vlastnickému sjednocení
vodovodní sítě v obci do majetku současného provozovatele. Podmínkou je dořešení vlastnických vztahů
investora s vlastníkem pozemku, na kterém je inženýrská síť uložena. Ze strany členů ZO bez
připomínek, bez dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr převodu infrastrukturního majetku obce – staveb:
„Hlohovec – vodovodní řad naproti benzinky“, „Hlohovec – vodovod k 6-ti rodinným domkům“
a „Hlohovec – odkanalizování zámečku a IS“, formou nepeněžitých vkladů do majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 1 (Mgr. Hana Sítková)
Usnesení č. 7/5/2015 bylo přijato.

Záměr úplatného převodu pozemků v obci a k. ú. Hlohovec z vlastnictví obce
Hlohovec do vlastnictví cizích osob:
a) směna pozemku p. č. 725 o výměře 25 m2 a dvou částí pozemku p. č. 718/1 dle GP č. 1175137/2015 vyhotoveného Ing. Hlávkou dne 23.7.2015, nově označených jako parcela č. 718/6 o
k bodu 4.
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výměře 139 m2 a parcela č. 718/7 o výměře 1 m2 za ideální ½ cizího pozemku p. č. 1785/5 o
výměře 23 m2 s podmínkou uhrazení rozdílné výměry směňovaných pozemků,
b) prodej části pozemku p. č. 814/1 o výměře cca 32 m2
Starostka podala výklad k oběma bodům a doplnila informace k materiálu, který členové ZO obdrželi
v elektronické podobě spolu s pozvánkou. V prvním případě se jedná o zpřesnění hranic dvou nových
částí obecního pozemku p. č. 718/1 předloženým geometrickým plánem, které vstupují do zamýšlené
směny spolu s obecním pozemkem p. č. 725, na kterém se nachází nadzemní stavba lisovny vinného
sklepa soukromé osoby, za její ideální podíl vlastnického práva k pozemku p. č. 1785/5. Po realizaci
směny pozemků bude pozemek p. č. 1785/5 ve výlučném vlastnictví obce. Starostka zopakovala pravidlo,
že se směňuje 1 m2 obecního pozemku za 1m2 soukromého, zohledňuje se při tom výše vlastnických
podílů a zájemce o směnu pozemků musí zaplatit druhé smluvní straně minimální cenu 100,- Kč za 1 m2
za rozdílnou výměru směňovaných pozemků. Členové ZO se mohli seznámit s detaily v materiálech
k jednání, proto neměli již další dotazy či připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr směny pozemků v katastrálním území Hlohovec, a sice
obecního pozemku p. č. 725 o výměře 25 m2 a dvou částí obecního pozemku p. č. 718/1 dle GP č. 1175137/2015 vyhotoveného Ing. Hlávkou dne 23. 7. 2015, nově označených jako parcela č. 718/6 o výměře
139 m2 a parcela č. 718/7 o výměře 1 m 2 za ideální ½ cizího pozemku p. č. 1785/5 o výměře 46 m2
s podmínkou finančního vypořádání rozdílné výměry směňovaných pozemků za minimální kupní cenu
100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 8/5/2015 bylo přijato.
V druhém případě se jedná o záměr obce prodat část obecního pozemku p. č. 814/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace ve sklepní uličce Na kopci, v k.ú. Hlohovec. Tuto část pozemku o velikosti asi 32 m2
tvoří prudký svah se sklonem k soukromé oplocené zahradě, který nikdo nevyužívá, nárazově ho čistí
sousedé. Starostka doplnila, že obec prodala navazující, zhruba stejně velikou část svahu před třemi lety
majiteli přilehlého rekreačního objektu. Uvedla, že Rada obce dala doporučující stanovisko ke schválení
záměru. Členové ZO se mohli seznámit s detaily v materiálech k jednání, proto neměli již další dotazy
či připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr úplatného převodu části obecního pozemku p. č. 814/1
o výměře cca 32 m2 v katastrálním území Hlohovec za minimální kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 9/5/2015 bylo přijato.

k bodu 5.
Úplatné nabytí pozemku p.č. 439/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
50 m2, v k.ú. a obci Hlohovec, ulice U sadů, do majetku obce Hlohovec, za maximální kupní cenu
100 Kč za 1m2
Předsedající opět doplnila informace k materiálům obdrženým členy ZO před zasedáním. Ze snímku
katastrální mapy vyplývá, že se jedná o soukromý pozemek, na kterém se nachází obecní chodník,
veřejná zeleň a místní komunikace před rodinným domem číslo popisné 392 na ulici U sadů. Starostka
s doporučením Rady obce navrhla výkup pozemku obcí za stejných podmínek, jako to činí ve všech
výkupech soukromých pozemků pod cestou nebo v uličním prostoru v obci vůbec.
Ze strany členů ZO bez dalších připomínek, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 439/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 50 m2, v k. ú. a obci Hlohovec, ulice U sadů, do vlastnictví a majetku obce
Hlohovec, za maximální kupní cenu 100 Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 10/5/2015 bylo přijato

k bodu 6.
Záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1615/1 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad (SPÚ) do vlastnictví obce
Starostka připomněla přítomným, že se jedná o pozemek vedle domu Letavkových z kraje ulice U sadů.
Na minulém zasedání ZO schválilo záměr úplatného převodu pozemku p. č. 1615/1 v k. ú. Hlohovec
z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ do vlastnictví obce. Při podání žádosti obce
o výkup pozemku se v přípravné fázi ukázalo, že obec může získat do svého vlastnictví pozemek od SPÚ
ČR za splnění určitých předpokladů bezúplatně. Starostka proto navrhla revokovat minulé rozhodnutí ZO
a schválit bezúplatný převod pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec revokuje usnesení č. 15/4/2015 přijaté na minulém zasedání ZO
a neschvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 11/5/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr bezúplatného 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 ČR v nové věci.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 12/5/2015 bylo přijato.
V 18:50 hodin se dostavil pozvaný host Ing. Bc. Stanislav Hrdlička a po krátkém pozdravu se vzdálil
v doprovodu místostarosty JUDr. Pavla, než přijde řada na jeho vystoupení v bodě 9. projednávaného
programu.

k bodu 7.
Smlouvy o právu provést stavbu chodníku na ulici Hlavní v rámci projektu:
„Hlohovec – ulice Hlavní a Lednická, chodníky“ na pozemcích soukromých osob v k.ú. Hlohovec
Také tento bod předkládala předsedající Michalicová. Informovala přítomné o přípravě projektové
dokumentace na rekonstrukci oboustranného chodníku na ulici Hlavní a jednostranného chodníku na
ulici Lednická okolo silnice III.třídy. Informovala, že obec jako investor má šanci na dobře připravený
projekt získat ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Ministerstva dopravy ČR dotaci
(nenárokovou). Vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci se očekává v lednu 2016. Starostka
upozornila, že poskytovatel dotace klade náročné požadavky na technické parametry, splnění
bezpečnostních podmínek stavby a majetkoprávní vypořádání vztahů k zastavěným pozemkům. Mimo
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jiné se musí stávající chodník při zamýšlené rekonstrukci rozšířit na začátku trasy na ulici Hlavní na
striktně požadovanou minimální šíři 150 cm. Dojde při tom k záboru pěti sousedních pozemků
soukromých osob v uličním prostoru před jejich domy (před stavební čarou). Velikost zabraných ploch
jednotlivých pozemků: 12,5 m2; 8,5 m2; 4,0 m2; 24,5 m2 a 12,0 m2. Na jiném úseku se chodník rozšíří na
úkor pruhu veřejné zeleně na obecním pozemku. Zábory soukromých pozemků obecní stavbou je nutné
řešit uzavřením smlouvy o právu provést stavbu obecního chodníku. Rada obce doporučila uzavřít
smluvně stejné podmínky, jako v případě uzavírání smluv o právu provést cizí stavbu na obecním
pozemku, tedy bezúplatně. Ing. Radek Bergauer se dotazoval, jaké procento nákladů bude hrazeno
z dotace? Starostka odpověděla, že výše dotace bude známá až po vyhlášení výzvy dotačního titulu.
Ing. Miroslav Pipal se připojil s informací, že v minulých výzvách činila dotace až 85 % z uznatelných
výdajů projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu chodníku v rámci
obecního projektu: Hlohovec – ul. Hlavní a Lednická, chodníky, na pozemcích p. č. 316, 317, 418,
419/1 a p. č. 420 v obci a katastrálním území Hlohovec se soukromými vlastníky těchto pozemků,
přičemž právo stavby se pro oprávněného obec Hlohovec sjednává bezúplatně.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 13/5/2015 bylo přijato.

k bodu 8.
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemků soukromých osob v k. ú.
Hlohovec pod budoucím chodníkem v rámci projektu: „Hlohovec – ulice Hlavní a Lednická,
chodníky“
Předsedající navázala na problematiku předchozího bodu. Na doporučení Rady obce starostka navrhla
ZO schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitou věc s každým vlastníkem pozemku
dotčeného připravovanou stavbou chodníku, a to v rozsahu plochy záboru vyčíslené projektem a za
maximální cenu 100,- Kč za 1 m2, co je kupní cena v místě a čase obvyklá. Dále vysvětlila, že
zrekonstruovaný chodník bude znovu zaměřený a obecní stavbou zabrané části soukromých pozemků
budou geometrickým plánem odděleny, nově označeny a následně řádně obcí vykoupeny. Po tomto
vysvětlení k bodu nebyly žádné připomínky či dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě kupní na výkup částí
pozemků p. č. 316, 317, 418, 419/1 a p.č. 420 v obci a katastrálním území Hlohovec ve vlastnictví
soukromých osob v rámci obecního projektu: Hlohovec – ul. Hlavní a Lednická, chodníky, za
maximální kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 14/5/2015 bylo přijato.
V 19.07 hodin příchod hosta Ing. Bc. Stanislava Hrdličky, velitele Městské policie Břeclav a JUDr. Pavla
Kašníka.

k bodu 9.
Účast obce na projektu „Bezpečnostní deštník“ v rámci meziobecní spolupráce
obcí ve správním obvodu ORP Břeclav
Starostka tento bod programu uvedla konstatováním, že působení obecní policie v Hlohovci dlouhodobě
chybí, státní policii je vymezena jiná role, zřízení vlastní obecní policie není ve finančních možnostech
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obce. Zbývá možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí, která obecní policii zřízenou má nebo
účastnit se dnes představovaného společného projektu. Předsedající poté přivítala hosta, Ing.
Bc. Stanislava Hrdličku, velitele Městské policie Břeclav a požádala o představení projektu
„Bezpečnostní deštník“, jehož nositelem v rámci spolupráce obcí ORP Břeclav je právě okresní město
Břeclav. Pan Hrdlička podal obsáhlý a vyčerpávající výklad k projektu, mluvil o současných možnostech
moderních informačních technologií a systémů, které městská policie v Břeclavi denně v praxi využívá.
Aplikací projektu všemi 18 obcemi správního obvodu ORP se počítá s vytěsněním kriminálních živlů za
jeho hranice a s eliminací nežádoucích dějů na tomto území. Projekt počítá s pořízením tří zásahových
vozidel, výzbroje a výstroje pro 20 strážníků a se zavedením kamerového systému do 17 obcí. Finanční
náklady na projekt jsou jednak investiční ve výši 40 mil. Kč (2,35 mil. Kč na 1 obec) a předpokládá se
jejich financování převážně z národních dotačních titulů nebo grantů EU. Neinvestiční náklady
představují roční provozní náklady při účasti všech 17 obcí ve výši 250,- Kč na 1 obyvatele každé obce
(Hlohovec – 325 750,- Kč/rok).
Starostka se dotazovala, zda k instalaci kamerového systému v obcích se využije optický kabel? Ing.
Bc. Hrdlička odpověděl, že je to efektivnější. Dále starostku zajímalo, jestli bude mít projekt budoucnost,
pokud se do něj nezapojí všech 17 obcí? Ing. Bc. Hrdlička odpověděl, neúčastní-li se projektu více obcí,
projekt nebude zbylými obcemi financovatelný. Karel Vlašic se dotazoval, jestli v naší republice již
podobný projekt funguje? Ing. Bc. Hrdlička odpověděl, že prozatím ne, jedná se o pilotní projekt,
odborníky je velmi kladně hodnocený.
Po vyčerpání konkrétních otázek a odpovědí starostka panu Hrdličkovi poděkovala za aktivní účast a ve
20.12 hodin se s ním rozloučila.
K tématu proběhla mezi zúčastněnými členy ZO diskuze, v níž zaznívaly převážně kladné názory
k projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí informace hosta Ing. Bc. Stanislava Hrdličky, velitele
Městské policie Břeclav, o projektu: Bezpečnostní deštník, jehož nositelem je město Břeclav v rámci
meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP Břeclav (obec s rozšířenou působností Břeclav).
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 15/5/2015 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje účast obce Hlohovec v projektu: Bezpečnostní deštník, jehož
nositelem je město Břeclav v rámci meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP Břeclav.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 1 (Ing. Miroslav Pipal)
Usnesení č. 16/5/2015 bylo přijato.

k bodu 10.

Rozpočtové opatření č. 3/2015

Předsedající přítomným členům ZO podala podrobný výklad k předloženému návrhu rozpočtového
opatření č. 3/2015. Plánuje se celkové zvýšení příjmů o 388 tis. Kč. Dále se navrhuje zvýšení výdajů na
pěti paragrafech celkem o 1,475 mil. Kč a snížení výdajů o 1,6174 mil. Kč na § 3633, přehledně viz
tabulka č. 1. Provedením rozpočtového opatření č. 3/2015 se zvýší celkové příjmy obecního rozpočtu na
17 482,6 tis. Kč a celkové výdaje se sníží na stejnou částku 17 482,6, takže v této podobě je rozpočet
vyrovnaný.
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Tabulka č.1
Příjmy
změna
v tis. Kč

Výdaje
změna
v tis. Kč

popis

popis

§ 3349

-2,0

Neplní se příjem za inzerci
v Našej dědině

§ 2212

+ 250,0

Silnice: nákup dopravních značek, obrubníky
v ulici Na kopci, U sadů

§ 3622

+2,0

Příjem z pronájmu
hrobového místa

§ 3392

+200,0

Kulturní dům: nový bojler, nosný systém na
pódiu, drobné provozní nákupy

Přijaté
dotace

+388,0

Příjem dotace na projekt:
Dětské hřiště u kostela

§ 3421

+25,0

§ 3633

-1617,4

Výstavba a údržba místních inž.sítí: nebude
realizováno

§ 3745

+500,0

Péče o vzhled obce: zvýšené mzdové náklady
na zaměstnance (VPP)

§ 3113

+500,0

Školství – ZŠ a MŠ Hlohovec, PO, z toho:

+7,3

Celkem
změna

+388,0

Autorský dozor - Ing. Peloušek

+24,2

Technický dozor investora -Šlancarová

+47,0

Administrace dotace u SFŽP ČR - Ing. Bártl

+36,3

Koordinátor BOZPP - Radek Horký a Štěpánek

+53,0

Oprava plynoinstalace na MŠ - Miroslav Loučka

+44,0

Oprava štítové zdi RD ve dvoře MŠ - ALKA

+70,0

Oprava chodníku a doplnění dopadových ploch hřiště MŠ -Stavby RUFA Velké Němčice

+20,0

Ostatní (označení MŠ, nosič označení České
pošty…atd.)

+200,0
Celkem
změna

Dětské hřiště u kostela: úhrada za administraci
dotace firmě Timoris s.r.o.

Výměna kotlů na ZŠ

-142,4,0

Členové ZO bez připomínek, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2015 rozpočtu obce na
rok 2015.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 17/5/2015 bylo přijato.

k bodu 11.

Různé k projednání

V různém se starostka vrátila k tématu kabelizace VN u kostela a kulturního domu, které vyvstalo
v souvislosti se záměrem obce obnovit stávající dětské hřiště u kostela projednávaným na minulých
zasedání ZO. Poté předala slovo místostarostovi, JUDr. Pavlu Kašníkovi, který inicioval zatím dvě
úspěšná jednání se zástupci distribuční společnosti E.ON. Na červencové schůzce s provozním
pracovníkem břeclavského střediska a majitelem realizační firmy v Hlohovci se projednávala technická
možnost a proveditelnost přeložení části trasy stávajícího vzdušného vedení VN od transformátoru na
ulici U rybárny k ulici Dolní konec za kulturním domem, a to v úseku od podpěrného bodu (sloupu)
u kostela až za kulturní dům. Druhé jednání s klíčovými vedoucími pracovníky společnosti E.ON
začátkem září přineslo konkrétní řešení kabelizace části obce na jejím severním okraji. Obec využívá
sloupy Eonu k rozvodu svého veřejného osvětlení. Při kabelizaci elektrického napětí musí obec řešit také
kabelizaci svého veřejného osvětlení. Na otázku z pléna odpověděl místostarosta, že časově předpokládá
vlastník distribuční sítě realizaci této investice do dvou let.
Místostarosta dále informoval přítomné o záměru obce zakoupit cisternu k využití na zálivku výsadby
veřejné zeleně v období sucha. Bezesrážkové období se má podle předpovědí opakovat a bez závlahy je
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nová výsadba ohrožená. V letošním roce zaměstnanci obce stíhali zalévat z malých nádrží vodou
z rybníku, ale časově na úkor jiných činností.
Závěr – V závěru jednání pozvala starostka všechny přítomné na sobotní 9. Hlohovecké vinobraní
a poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.20 hodin.
Tento zápis má 9 stran, celkem 13 stran včetně příloh.
Přílohy:
Listina přítomných členů Zastupitelstva obce (1 strana)
Listina přítomných hostů (1 strana)
Výpis celkového usnesení (2 strany)

Zapsala:

Jitka Lípová

………………………………………

Zápis ověřili:

JUDr. Pavel Kašník

…………………………..…………

Ing. Radek Bergauer

…………………………………..….

dne ………………

RNDr. Marie Michalicová
starostka obce
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