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ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2014-2018, konaného dne 7. 3. 2017
Veřejné zasedání zahájil místostarosta obce v 18.05 hodin. Po přivítání přítomných členů Zastupitelstva
obce Hlohovec (dále jen ZO) konstatoval, že je svolal v souladu s platným jednacím řádem ZO,
oznámení o konání bylo zveřejněno v souladu se zákonem o obcích. Dále řídil celý průběh jednání.
Po zahájení bylo přítomno 14 členů ZO. Z jednání se omluvila starostka obce RNDr. Marie Michalicová
z důvodu pracovní neschopnosti. Předsedající konstatoval, že je zastupitelstvo schopné přijat v tomto
počtu platné usnesení.
Pořízením zápisu pověřil místostarosta obce paní Jitku Lípovou, referentku obce.
Ověřovateli zápisu byli poté předsedajícím navrženi a přítomnými čtrnácti členy ZO jednomyslně
zvoleni: Zdeněk Garčic a Ing. Miroslav Pipal – usnesení č. 1/12/2017.
Návrhová komise byla předsedajícím navržena a také zvolena všemi čtrnácti hlasy přítomných členů ZO
ve složení: předseda – Karel Vlašic, členové – Ing. Jaroslav Hajda a Mgr. Sylva Vlašicová – usnesení č.
2/12/2017.
Předsedající se odvolal 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 a důvodové
zprávy k jednotlivým bodům v elektronické podobě.
Výzvu předsedajícího k doplnění programu nebo připomínce či změně programu ze strany členů ZO
nikdo nevyužil.

1.

Kontrola plnění minulých usnesení.

2.

Informace o rozpočtovém opatření č. 8/2016.

3.

Žádost o finanční příspěvek na činnost TJ SOKOL Hlohovec, z.s. na rok 2017.

4.

Rozpočtové opatření č. 1/2017.

5.
6.

Odměny zastupitelů od 1.4.2017.
Úplatný převod pozemku p.č. 676 o výměře 20 m2 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec
do vlastnictví cizích osob.
7. Úplatný převod pozemku p.č. 659/2 o výměře 76 m2 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví obce
Hlohovec do vlastnictví cizích osob.
8. Úplatný převod pozemku p.č. 678 o výměře 48 m2 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec
do vlastnictví cizích osob.
9. Úplatný převod pozemku p.č. 672 o výměře 35 m2 v k.ú. Hlohovec z vlastnictví obce Hlohovec
do vlastnictví cizích osob.
10. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1773/1 o výměře 30.070 m2 do majetku obce Hlohovec.
11. Různé k projednání.
12. Souhrn usnesení.
13. Závěr.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje program dnešního zasedání Zastupitelstva obce č. 12/2017.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 3/12/2017 bylo přijato.

Průběh

k bodu 1.

jednání:

Kontrola plnění minulých usnesení.

Předkladatelem zprávy byl místostarosta. Seznámil 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 místostarosty obce o plnění usnesení přijatých na
minulém zasedání Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 4/12/2017 bylo přijato.

k bodu 2.

Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 8/2016.

Předsedající předal slovo účetní obce Janě Imrichové. Ta podala podrobné informace o provedeném
rozpočtovém opatření č. 8/2016 ze dne 30.12.2016. K projednávanému materiálu nebyly připomínky ani
dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí informace o provedení rozpočtového opatření č. 8/2016
Radou obce Hlohovec, viz příloha č. 1 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 5/12/2017 bylo přijato.

k bodu 3.
Schválení individuální dotace obce na činnost místního zájmového spolku TJ
SOKOL na rok 2017.
Tento bod programu byl zařazen na základě písemné žádosti TJ Sokol Hlohovec o příspěvek na činnost
TJ a provoz sportovního areálu z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 340 000,- Kč.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje TJ Sokol Hlohovec, z.s. individuální dotaci na činnost na rok
2017 ve výši 340.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 340.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Usnesení č. 6/12/2017 bylo přijato.
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Rozpočtové opatření č. 1/2017.

Předsedající předal slovo účetní obce Janě Imrichové. Ta podala podrobné informace o rozpočtovém
opatření č. 1/2017.
Iva Vlašicová se u výdajů dotazovala na projekt na přestavbu OÚ. Předsedající odpověděl, že přestavba
OÚ je v plánu již několik let. Jedná se ale zatím jen o projektovou dokumentaci.
K projednávanému materiálu nebyly žádné další připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2017, viz příloha č. 2
zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 7/12/2017 bylo přijato.
k bodu 5.

Odměny zastupitelů od 1.4.2017.

Předsedající předal slovo účetní obce Janě Imrichové. Ta podala podrobné informace k nutnému
schválení výše odměn zastupitelů. Původně odsouhlasený model již podle platných právních norem
nemůže být. Bude zcela nová norma o odměnách zastupitelů. Schvalovaná výše odměn je co do výše
totožná s tou původní, ale odměny jsou schvalovány v nominální výši pevnou částkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje odměny zastupitelů od 1.4.2017, viz příloha č. 3 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 8/12/2017 bylo přijato.
k bodu 6.
Úplatný převod pozemku p.č. 676 v k.ú. Hlohovec o výměře 20 m2 z vlastnictví
obce Hlohovec do vlastnictví cizích osob.
Předsedající přítomným připomněl zasedání, na kterém ZO schválilo záměr převodu, konstatoval splnění
podmínek právního jednání, když záměr převodu pozemku p. č. 676 byl zveřejněn v období od 14. 12.
2016 do 4. 1. 2017. Po zveřejnění záměru obce prodat pozemek se nepřihlásil žádný další zájemce než
původní žadatel o koupi pozemku. K bodu nebyly žádné připomínky či dotazy. Místostarosta tedy
požádal návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 676 v k. ú. Hlohovec o výměře
20 m2, z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví paní M. K., U sadů 376, Hlohovec, za cenu 238,- Kč
za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 9/12/2017 bylo přijato.

k bodu 7.
Úplatný převod pozemku p.č. 659/2 v k.ú. Hlohovec o výměře 76 m2 z vlastnictví
obce Hlohovec do vlastnictví cizích osob.
Předsedající přítomným připomněl zasedání, na kterém ZO schválilo záměr převodu, konstatoval splnění
podmínek právního jednání, když záměr převodu pozemku p. č. 659/2 byl zveřejněn v období od 14. 12.
2016 do 4. 1. 2017. Po zveřejnění záměru obce prodat pozemek se nepřihlásil žádný další zájemce než
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původní žadatel o koupi pozemku. K bodu nebyly žádné připomínky či dotazy. Místostarosta tedy
požádal návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 659/2 v k. ú. Hlohovec o výměře
76 m2, z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví pana L. S., Dolní konec 486, Hlohovec, za cenu 238,Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 10/12/2017 bylo přijato.

k bodu 8.
Úplatný převod pozemku p.č. 678 v k.ú. Hlohovec o výměře 48 m2 z vlastnictví
obce Hlohovec do vlastnictví cizích osob.
Předsedající přítomným připomněl zasedání, na kterém ZO schválilo záměr převodu, konstatoval splnění
podmínek právního jednání, když záměr převodu pozemku p. č. 678 byl zveřejněn v období od 14. 12.
2016 do 4. 1. 2017. Po zveřejnění záměru obce prodat pozemek se nepřihlásil žádný další zájemce než
původní žadatel o koupi pozemku. K bodu nebyly žádné připomínky či dotazy. Místostarosta tedy
požádal návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 678 v k. ú. Hlohovec o výměře
48 m2, z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví pana Ing. J. S., Troubská 211, Brno, za cenu 238,- Kč
za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 11/12/2017 bylo přijato.

k bodu 9.
Úplatný převod pozemku p.č. 672 v k.ú. Hlohovec o výměře 35 m2 z vlastnictví
obce Hlohovec do vlastnictví cizích osob.
Předsedající přítomným připomněl zasedání, na kterém ZO schválilo záměr převodu, konstatoval splnění
podmínek právního jednání, když záměr převodu pozemku p. č. 672 byl zveřejněn v období od 14. 12.
2016 do 4. 1. 2017. Po zveřejnění záměru obce prodat pozemek se nepřihlásil žádný další zájemce než
původní žadatelé o koupi pozemku. K bodu nebyly žádné připomínky či dotazy. Místostarosta tedy
požádal návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 672 v k. ú. Hlohovec o výměře
35 m2, z vlastnictví obce Hlohovec do vlastnictví K. K. a T. K., U rybárny 72, Hlohovec, za cenu 238,Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 12/12/2017 bylo přijato.

k bodu 10.
Hlohovec.

Bezúplatný převod pozemku p.č. 1773/1 o výměře 30.070 m2 do majetku obce

Předsedající informoval zastupitele o možnosti bezúplatného nabytí nemovité věci – pozemku p.č.
1773/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30.070 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 60000 vedený pro
obec a katastrální území Hlohovec do vlastnictví obce Hlohovec z vlastnictví České republiky, ke které je
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příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to za účelem realizace ochrany
přírody a životního prostředí. K bodu nebyly žádné připomínky či dotazy. Místostarosta tedy požádal
návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci – pozemku p.č. 1773/1, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 30.070 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 60000 vedený pro obec a
katastrální území Hlohovec do vlastnictví obce Hlohovec z vlastnictví České republiky, ke které je
příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to za účelem realizace
ochrany přírody a životního prostředí.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 13/12/2017 bylo přijato.

k bodu 11.

Různé k projednání.

Předsedající informoval přítomné, že se na sběrném dvoře hromadí dřevo. Jako efektivní využití navrhl
jej bezplatně poskytnout seniorům, kteří topí dřevem. Pro zájemce množstevně omezeno jednou vlečnou
za malotraktor. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní členové ZO.
Zdeněk Garčic se dotazoval, zda by tuto možnost mohli využít i sportovci na přitopení si ve sportovních
kabinách.
JUDr. Pavel Kašník souhlasil.
Mgr. Sylva Vlašicová konstatovala, že obec Lednice nově zrušila vybírání místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu od poplatníků a dotazovala se, zda se do budoucna uvažuje, že i v naší obci bude
tento poplatek zrušen.
Místostarosta odpověděl záporně a vysvětlil problematiku uvedeného místního poplatku.
Jana Fabičovicová, která byla přítomna jako host, se dotazovala, zda by nebylo vhodné rozmístit po obci
koše se sáčky na psí exkrementy.
Místostarosta odpověděl záporně, záleží na přístupu lidí, sáčky na psí exkrementy dostávají všichni
majitelé psů při platbě místních poplatků, pokud je ale nepoužívají, nebudou je používat, ani když budou
umístěny po obci. S názorem místostarosty souhlasili i ostatní členové ZO.
František Jankovič se dotazoval, zda je u kulturního domu v Hlohovci nainstalovaná kamera. Předsedající
odpověděl, že občas se na určitá místa v obci umísťují fotopasti.
Předsedající informoval přítomné o probíhajících pracích na kabelizaci ulice Hlavní.
Ing. Radek Bergauer pozval všechny přítomné na tradiční košt vín, který se uskuteční 16. dubna 2017
v místním kulturním domě.

Závěr – V závěru jednání poděkoval místostarosta všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18.35 hodin.
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Tento zápis má 6 stran, celkem 18 stran včetně příloh.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 8/2016 (3 strany)
Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 1/2017 (3 strany)
Příloha č. 3 – Tabulka o výši odměn zastupitelů od 1.4.2017 (1 strana)
Listina přítomných členů Zastupitelstva obce (1 strana)
Listina přítomných hostů (1 strana)
Výpis celkového usnesení (2 strany)
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (1 strana)

Jitka Lípová, zapisovatelka

………………………………………

dne ………………

Zdeněk Garčic, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Ing. Miroslav Pipal, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

JUDr. Pavel Kašník, místostarosta obce

………………………………….…..
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