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ZÁPIS
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2014-2018, konaného dne 15. 3. 2016
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 všech 15 členů ZO. 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 patnácti členy ZO jednomyslně
zvoleni: Zdeněk Garčic a JUDr. Pavel Kašník – usnesení č. 1/7/2016.
Návrhová komise byla předsedající navržena a také zvolena všemi patnácti hlasy přítomných členů ZO
ve složení: předseda – Mgr. Sylva Vlašicová, členové – Ing. Jiří Vlk a Mgr. Hana Sítková – usnesení
č. 2/7/2016.
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. Informace o podaných žádostech o účelovou dotaci (SFDI ČR, MPO ČR, JMK).
3. Plán činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2016.
4. Účetní závěrka obce Hlohovec k 31. 12. 2015.
5. Schválení aktualizace č. 2 směrnice č. 4/2012 – Stanovení zásad pro poskytování cestovních
náhrad členům Zastupitelstva obce Hlohovec.
6. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě kupní části pozemku p.č. 1088/2
v k.ú. Hlohovec na stavbu chodníku na ulici Dolní konec.
7. Záměry úplatného převodu pozemků v obci a k.ú. Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec.
8. Úplatný převod pozemků v k.ú. Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví cizích
osob:
a) prodej části pozemku p. č. 814/1 oddělené podle geometrického plánu č. 1186-207/2015,
vyhotoveného Ing. Janem Hlávkou dne 5. 11. 2015, a nově označené jako parcela číslo 814/11
o výměře 47 m2,
b) prodej části pozemku p. č. 814/3 oddělené podle geometrického plánu č. 1187-206/2015,
vyhotoveného Ing. Janem Hlávkou dne 23. 10. 2015, a nově označené jako parcela číslo 814/12
o výměře 1 m2.
9. Informace o rozpočtovém opatření č. 5/2015 ze dne 30. 12. 2015.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2016.
11. Různé k projednání.
12. Souhrnné usnesení.
13. Závěr

Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec

Zápis ze 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Hlohovec

Datum konání:
15. března 2016

OBEC HLOHOVEC
Hlavní 75, 691 43 Hlohovec

str. 2/8

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje program dnešního zasedání v podobě, jak je zveřejněn.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 3/7/2016 bylo přijato.

Průběh

jednání:

Všechny body programu předkládala starostka a ke každému bodu byla připravena videoprezentace.

k bodu 1.

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 – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 4/7/2016 bylo přijato.

k bodu 2.

Informace o podaných žádostech o účelovou dotaci (SFDI ČR, MPO ČR, JMK)

Předsedající informovala přítomné o stavu jednotlivých žádostí o účelové dotace na akce: „Hlohovec –
ulice Hlavní, Lednická, chodníky“; „Rekonstrukce vytápění Základní školy v Hlohovci“ a „Hlohovec –
zastřešení zpevněné plochy u KD“.
Zastřešení zpevněné plochy u KD bylo předmětem další diskuze. JUDr. Pavel Kašník přiblížil technické
parametry zastřešení. Členové ZO se dohodli na červené barvě zastřešení. Ze strany členů ZO nebyly
žádné další připomínky, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí zprávu starostky obce o podaných žádostech o účelové
dotace z veřejných rozpočtů poskytovatelů:
a) SFDI ČR na akci: Hlohovec – ul. Hlavní, Lednická, chodníky, ve výši 5,47 mil. Kč,
b) MPO ČR na akci: Rekonstrukce vytápění v základní škole v Hlohovci, ve výši 0,37 mil. Kč,
c) JMK na akci: Hlohovec - zastřešení zpevněné plochy u KD, ve výši 0,55 mil. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 5/7/2016 bylo přijato.

k bodu 3.

Plán činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2016.

Předsedající se v tomto bodu odvolala na rozeslané materiály s návrhem činnosti finančního výboru a
kontrolního výboru na rok 2016. Po krátké diskuzi se členové finančního výboru shodli na vhodnějším
termínu pro kontrolu čerpání finančního příspěvku TJ Sokol Hlohovec, a to namísto dubna na březen
letošního roku. K ostatnímu materiálu neměli připomínky ani dotazy. Starostka požádala předsedkyni
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návrhové komise o formulaci návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje plán činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok
2016 a ukládá předsedům obou výborů předkládat zprávy o výsledku kontroly vždy na následujícím
zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 6/7/2016 bylo přijato.

k bodu 4.

Účetní závěrka obce Hlohovec k 31. 12. 2015.

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. 2015, roční zpráva o provedení finanční kontroly, zpráva
o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 a zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2015, kterou
komentovala podrobněji. Kontrolní orgán KÚ JMK v závěrečné zprávě konstatoval zjištění nedostatku,
když obec svůj záměr pronajmout nemovitost nezveřejnila na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu obce a upozornil na riziko neplatnosti tohoto právního jednání.
Starostka uvedla konkrétní případ a seznámila s opatřením přijatým bezprostředně po zjištění nedostatku
kontrolním orgánem. Druhé smluvní straně následující den oznámila neplatnost uzavřeného dodatku
nájemní smlouvy a zveřejnila záměr pronajmout nemovitost na úřední desce. Poté starostka 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.
2015 pomocí videoprezentace.
Žádné dotazy ani připomínky k bodu nebyly.
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 2015 k rozhodnému dni 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 7/7/2016 bylo přijato.

k bodu 5.
Schválení aktualizace č. 2 směrnice č. 4/2012 – Stanovení zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce Hlohovec.
Předsedající vysvětlila, že důvodem aktualizace č. 2 směrnice č. 4/2012 – Stanovení zásad pro
poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce Hlohovec je platnost nové vyhlášky
č. 385/2015 Sb., která upravuje sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel, výši stravného
a průměrné ceny pohonných hmot, od 1. 1. 2016.
Ze strany členů ZO bez připomínek, starostka tedy dala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. t) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci č. 2 směrnice
č. 4/2012, kterou se stanoví zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce
Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 8/7/2016 bylo přijato.
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k bodu 6.
Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě kupní části
pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. Hlohovec na stavbu chodníku na ulici Dolní konec.
Starostka blíže lokalizovala plánované prodloužení propustku a rozšíření chodníku u rodinného domu
č. p. 447 na ulici Dolní konec. Podle hotové projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude nový
chodník zasahovat do části pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. Hlohovec, jehož vlastníky jsou soukromé osoby.
K povolení stavby je potřeba předložit majetkoprávní vyřešení stavby na cizím pozemku. To je důvodem
pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu chodníku na cizím pozemku s platností po dobu stavebního
povolení a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č. 1088/2 v k. ú. Hlohovec o výměře cca
4 m2, která bude po zrealizování díla specifikována geometrickým plánem. Návrh úplného znění obou
smluv obdrželi členové ZO v materiálech k jednání.
Členové ZO neměli dotazy ani připomínky. Předsedkyně návrhové komise předložila znění usnesení ke
hlasování jednotlivě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu chodníku na cizím
pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. a obci Hlohovec, ulice Dolní konec.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 9/7/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní části cizího
pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. a obci Hlohovec, ulice Dolní konec.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 10/7/2016 bylo přijato.

k bodu 7.
Hlohovec.

Záměry úplatného převodu pozemků v obci a k. ú. Hlohovec z vlastnictví obce

Předsedající konstatovala, že obec obdržela tři žádosti o koupi obecních pozemků na ulici Dolní konec od
současných nájemců těchto pozemků. Zákres předmětných pozemků v katastrální mapě, který obdrželi
členové ZO v materiálech k jednání, včetně potřebných údajů z katastru nemovitostí, doplnila starostka
o informaci o dřívějším a současném využití pozemků. Žádosti nájemců o koupi pozemků p. č. 1736 a
p. č. 1105/1, které využívají jako zahradu za svým domem, ZO v minulosti neschválilo, protože přes
pozemky vedlo vzdušné vedení NN a nebyl jasný záměr distribuční firmy. Nyní je známá, přeložená trasa
zemního kabelu NN a pozemky lze geometrickým plánem rozdělit, aby distribuční síť zůstala i po
případném převodu zbytku pozemků na pozemku ve vlastnictví obce.
Starostka dále připomněla nezdařený pokus o prodej obecních pozemků p. č. 1070/2, 1071 a 1072/1 před
třemi lety. Zdůraznila proto důležité skutečnosti ovlivňující podmínky převodu pozemků, a sice že se na
pozemcích nachází původní stavby ve vlastnictví žadatele (nájemce) a přístup pro motorová vozidla na
jeho vlastní pozemek pod stavbou rodinného domu, což minulý zveřejněný záměr neobsahoval. K bodu
proběhla obsáhlejší diskuze.
Zdeněk Garčic: Na minulých veřejných zasedáních ZO bylo řečeno, že v zájmu obec je obecní pozemky
již neprodávat. Pozemky p. č. 1736 a 1105/1 v k. ú. a obci Hlohovec jsou vhodným stavebním místem
minimálně pro dva rodinné domy.
Odpověď starostky: Nejedná se o plošné rozhodnutí, rozlišujeme zbytný a nezbytný majetek obce. Není
v zájmu obce zbavovat se pozemků v uličním profilu, nebo které sama rezervuje pro budoucí společná
zařízení, uložení inženýrských sítí nebo pozemků již s věcným zatížením atd. ZO neschválilo ani záměr
prodeje těchto dvou pozemků kvůli vzdušnému vedení NN v době, kdy schvalovala běžně prodeje
pozemků postupně po přechodu na list vlastnictví č. 10001 v k. ú. a obci Hlohovec historicky
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zaužívaných jako zahrady a dvory. Tato věcná překážka pominula a pozemky je možné v budoucnu
zastavět.
Mgr. Sylva Vlašicová: Tvrzení starostky můžu potvrdit. Obec zaužívané pozemky nad sklepy a u domů
v minulosti prodávala.
František Jankovič: Je možná situace, že o koupi pozemků bude více zájemců. Není tedy vhodnější zde
ponechat stávající nájem?
Místostarosta: Riziko více zájemců o koupi pozemku je teoreticky vždy, ale pronajatý pozemek nelze
zastavět.
Starostka: Jenom doplňuji, že místní občané dosud respektují žádost nájemce historicky zaužívaného
pozemku.
Ing. Radek Bergauer: Jak se řeší situace, kdy o koupi pozemků požádá více zájemců?
Odpověď starostky: Rozhodující je potom výše nabídnuté kupní ceny zájemci.
Místostarosta: Je ale stále možnost revokovat záměr prodeje.
Členové ZO již neměli žádné další dotazy či připomínky, starostka tedy požádala návrhovou komisi
o předložení návrhu usnesení jednotlivě za každou žádost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1736 v k. ú. a obci
Hlohovec, na ulici Dolní konec, a to po oddělení jeho části minimálně v rozsahu věcného břemene
vedení a provozování distribuční sítě NN podle geometrického plánu, za minimální kupní cenu
100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 1 (František Jankovič)
Usnesení č. 11/7/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1105/1 v k. ú.
a obci Hlohovec, na ulici Dolní konec, a to po oddělení jeho části minimálně v rozsahu věcného
břemene vedení a provozování distribuční sítě NN podle geometrického plánu, za minimální kupní
cenu 100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 1 (František Jankovič)
Usnesení č. 12/7/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 1070/2, 1071 a 1072/1
v obci a k. ú. Hlohovec, na ulici Dolní konec, se zohledněním vlastnictví staveb nájemce na
převáděných obecních pozemcích a přístupu nájemcova rodinného domu z veřejné komunikace přes
převáděné pozemky, za minimální kupní cenu 100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 13/7/2016 bylo přijato.

k bodu 8.
Úplatný převod pozemků v k.ú Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec do
vlastnictví cizích osob:
a) prodej části pozemku p. č. 814/1 oddělené podle geometrického plánu č. 1186-207/2015,
vyhotoveného Ing. Janem Hlávkou dne 5. 11. 2015, a nově označené jako parcela číslo
814/11 o výměře 47 m2,
b) prodej části pozemku p. č. 814/3 oddělené podle geometrického plánu č. 1187-206/2015,
vyhotoveného Ing. Janem Hlávkou dne 23. 10. 2015, a nově označené jako parcela číslo
814/12 o výměře 1 m2.
Předsedající přítomným připomněla zasedání, na kterých ZO schválilo záměr převodu, konstatovala
splnění podmínek právního jednání, když záměr převodu pozemku p. č. 814/1 byl zveřejněn v období od
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12. 12. 2015 do 21. 12. 2015 a pozemku p. č. 814/3 v období od 5. 1. 2016 do 22. 1. 2016. Po zveřejnění
záměru obce prodat pozemek se nepřihlásil žádný další zájemce než původní žadatelé o koupi pozemku.
K bodu nebyly žádné připomínky či dotazy. Starostka tedy požádala návrhovou komisi o předložení
návrhu usnesení opět jednotlivě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod části pozemku p. č. 814/1 v k. ú. a obci
Hlohovec, na ulici Valtická, která se dle geometrického plánu č. 1186-207/2015, vyhotoveného
Ing. Janem Hlávkou dne 5. 11. 2015, odděluje a nově označuje jako parcela číslo 814/11 o výměře
47 m2, z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví manželů S. T. a P. T., za cenu 100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 14/7/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod části pozemku p. č. 814/3 v k. ú. a obci
Hlohovec, v ulici Na kopci, která se dle geometrického plánu č. 1187-206/2015, vyhotoveného
Ing. Janem Hlávkou dne 23. 10. 2015, odděluje a nově označuje jako parcela číslo 814/12 o výměře
1 m2, z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví manželů J. P. a Ing. D. P., za cenu 100,- Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 1 (Ing. Miroslav Pipal)
Usnesení č. 15/7/2016 bylo přijato.

k bodu 9.

Informace k rozpočtovému opatření č. 5/2015 ze dne 30. 12. 2015.

Starostka v souladu s usnesením č. 21/6/2015 z posledního zasedání ZO 15. 12. 2015 přítomné členy ZO
podrobně informovala o rozpočtovém opatření č. 5/2015 provedeným Radou obce Hlohovec na její
schůzi č. 17/2015 dne 30. 12. 2015. Konstatovala, že na konci rozpočtového období činily celkové příjmy
18.173,7 tis. Kč, což bylo o 1.828,7 tis. Kč více, než plánoval schválený rozpočet a celkové výdaje činily
15.508,6 mil. Kč, což bylo o 836,4 tis. méně, než schválený rozpočet na začátku období. Roční
hospodaření obce skončilo tedy přebytkem ve výši 2.665,1 tis. Kč. K bodu nebyly žádné dotazy či
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 5/2015, které
provedla Rada obce Hlohovec na své schůzi č. 17/2015 dne 30. 12. 2015.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 16/7/2016 bylo přijato.

k bodu 10.

Rozpočtové opatření č. 1/2016.

Návrh prvního rozpočtového opatření okomentovala a změny zdůvodnila opět starostka obce, viz tabulka.
Příjmy
§

změna
v tis. Kč

Výdaje
popis

3631 – nedaňové
příjmy

+ 13,1

Přeplatek za energie na
veřejném osvětlení

Přijaté dotace

+170,0

Dotace na VPP z ÚP

Celkem

+183,1

§

změna
v tis. Kč

popis

3392

+1 065,0

Inv.akce: Zastřešení zpevněné
plochy u KD

3745

+ 170,0

Mzdy zaměstnanců na VPP

Celkem

+1 235,0

Nebyly vzneseny připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2016 rozpočtu obce na
rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 17/7/2016 bylo přijato.

k bodu 11.

Různé k projednání.

Starostka se v různém přihlásila se dvěma dalšími body, které považovala za důležité projednat
s ostatními členy ZO. Předeslala, že první bod se týká pořízení nového územního plánu obce a druhým
tématem je schválení ceny ročního nájmu obecního pozemku pod zařízením mobilního operátora.
První bod uvedla informací o schválení usnesení č. 7/23/2014, kterým schválilo ZO podání žádosti
k Městskému úřadu Břeclav o pořízení nového Územního plánu Hlohovce. Pro časovou prodlevu však
navrhla revokovat toto usnesení. Obec dosud nevybrala odborného zpracovatele územně plánovací
dokumentace, tedy Městský úřad Břeclav nemohl roli pořizovatele začít plnit, proto starostka navrhla
schválit zpětvzetí žádosti podané na Městský úřad Břeclav ze dne 3.1.2014 pod č.j. 95/2014. Ze strany
členů ZO nebyly žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec revokuje usnesení č. 7/23/2014, kterým schválilo podání žádosti
k Městskému úřadu Břeclav o pořízení nového Územního plánu Hlohovec a schválilo zpětvzetí žádosti
podané na Městský úřad Břeclav ze dne 3. 1. 2014 pod č.j. 95/2014.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 18/7/2016 bylo přijato.
Ve druhém bodu v různém starostka zdůvodnila neplatnost dodatku č. 2 nájemní smlouvy s a.s. Česká
telekomunikační infrastruktura z roku 2005 na část pozemku p. č. 1202 v k. ú. Hlohovec pod stavbou
telekomunikačního vysílače, co audit hospodaření obce za rok 2015 vyhodnotil jako nedostatek.
Starostka informovala, že Rada obce tedy připravila návrh nové nájemní smlouvy s novými podmínkami
včetně zvýšení ceny ročního nájmu z 20 tis. Kč na 25 tis. Kč a od roku 2018 s každoročním 3%
navýšením.
Ing. Radek Bergauer se dotazoval na výši ročního nájmu u podobných nájemních smluv.
Odpověděla starostka: obec pronajímá dalším dvěma mobilním operátorům nebytové prostory na
budovách obecního úřadu a základní školy pro instalaci vysílačů za roční nájem 30 tis. Kč + inflační
doložka.
Ing. Radek Bergauer navrhl zvýšení ročního nájmu části pozemku p. č. 1202 v k.ú. Hlohovec na částku
30.000,- Kč + 3% meziroční nárůst. Starostka požádala návrhovou komisi o formulaci usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec doporučuje Radě obce schválit cenu ročního nájmu za část pozemku
p. č. 1202 v k.ú. Hlohovec pod zařízením a.s. Česká telekomunikační infrastruktura ve výši 30.000,- Kč
a s dalším ujednáním, že se roční nájemné od roku 2018 na každý další rok navýší o 3 % nájemného
zaplaceného v předchozím roce.
Výsledek hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 19/7/2016 bylo přijato.
Dále starostka předložila přítomným plán schůzové činnosti Zastupitelstva obce a Rady obce na rok
2016. Pro některé členy ZO je více vyhovujícím dnem pro veřejné zasedání ZO středa. ZO vzalo na
vědomí plán schůzové činnosti ZO a RO na rok 2016.
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Ing. Radek Bergauer pozval všechny přítomné na tradiční velikonoční výstavu vín, která se uskuteční
v neděli 27. 3. 2016 v kulturním domě v Hlohovci. Při té příležitosti se dotazoval na vhodné umístění
velikonoční pomlázky na jevišti v kulturním domě, a to vzhledem k její velikosti.
JUDr. Pavel Kašník – pracovník obce, pan Jan Vlk dostane pokyn a společně najdou vhodné řešení.
Od starostky ještě zazněly pozvánky na cyklistický závod „Velká cena Hlohovce“, který se uskuteční
v sobotu 26. 3. 2016 a na vystoupení dětského folklorního souboru z Hlohovce do kulturního domu
v sobotu 19. 3. 2016.
Mgr. Hana Sítková, ředitelka školy informovala o příznivém nárůstu žáků, zejména po letošním zápise do
1. třídy. Řekla, že připravuje proto již nyní podklady k předložení žádosti o zvýšení kapacity školy.
Starostku uklidnila, že se nebude muset rušit tělocvična provizorně zařízená v jedné z nevyužívaných
tříd. Dále Mgr. Hana Sítková poukázala na zájem veřejnosti o znovu zavedení „vítání občánků“. K této
aktivitě se přihlásila i Mgr. Sylva Vlašicová. Mgr. Sítková nabídla spolupráci školy na organizaci této
společenské akce a přípravě kulturního vystoupení.
Starostka nabídku uvítala, protože kulturní komise není pro nezájem o práci v ní zřízena, doporučila
zařadit článek pro případné zájemce o vítání občánků již do dubnového čísla místního zpravodaje Naša
dědina.
Závěr – V závěru jednání poděkovala starostka všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.25 hodin.
Tento zápis má 8 stran, celkem 12 stran včetně příloh.
Přílohy:
Listina přítomných členů Zastupitelstva obce (1 strana)
Listina přítomných hostů (1 strana)
Výpis celkového usnesení (2 strany)

Jitka Lípová, zapisovatelka

………………………………………

dne ………………

Zdeněk Garčic, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

JUDr. Pavel Kašník, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

RNDr. Marie Michalicová, starostka obce

…………………………………..….
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