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ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 09.12.2020
Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18.00 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 a
platným jednacím řádem ZO. Dále řídil celý průběh jednání. Po zahájení bylo přítomno 13 členů
ZO, předem se omluvil Josef Lípa, Mgr. Hana Sítková přislíbila příchod později. Předsedající
konstatoval, že je zastupitelstvo schopné přijat v tomto počtu usnesení.
Pořízením zápisu pověřil starosta obce paní Jitku Lípovou, referentku obce.
Ověřovateli zápisu byli poté předsedajícím navrženi František Jankovič a Ing. Jiří Vlk.
Návrh usnesení č. 1/12/2020:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje ověřovateli zápisu Františka Jankoviče a Ing.
Jiřího Vlka.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: Karel Vlašic - předseda, MVDr. Iva
Pivodová a Antonín Koryčánek - členové.
Návrh usnesení č. 2/12/2020:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Karel
Vlašic, členové MVDr. Iva Pivodová a Antonín Koryčánek.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0

Příchod Mgr. Hany Sítkové v 18.05 hodin.
Předsedající konstatoval, že zápis z minulého veřejného zasedání ZO byl řádně ověřen bez
dalších připomínek, byl stvrzen podpisy ověřovatelů a starosty, je proto platný a dostupný
veřejnosti na internetových stránkách obce: www.hlohovec.cz.
Předsedající se odvolal na zaslaný navrhovaný program jednání, který byl doručen všem
členům ZO spolu s pozvánkou na zasedání a zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce
v souladu se zákonem o obcích a platným jednacím řádem.
Předsedající vyzval zastupitele k dalšímu případnému doplnění. Výzvu předsedajícího
k doplnění programu nebo připomínce či změně programu ze strany členů ZO nikdo další
nevyužil. Sám předsedající navrhl doplnění programu o bod schválení strategického
rozvojového plánu obce Hlohovec pro rok 2021 – 2025 a dále o schválení podání žádostí o
dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 Ministerstva pro místní rozvoj.
Před hlasováním starosta přečetl úplné znění programu:
1. Informace o plnění usnesení 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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2. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
3. Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2020 a č. 5/2020 rozpočtu obce
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5. Schválení finančního příspěvku na investiční, neinvestiční a mzdové výdaje
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hlohovec na rok 2021
6. Žádost o souhlas s dělením nebo scelováním pozemků p.č. 1886/1 a č. 1886/4 v
k.ú. Hlohovec
7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1752/1 v k.ú. Hlohovec
8. Žádost TJ Sokol Hlohovec o individuální dotaci z rozpočtu obce na činnost v roce
2021
9. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Myslivecké spolek
na činnost v roce 2021
10. Delegování pravomocí na radu obce provádět rozpočtová opatření v období do 31.
12. 2020
11. Schválení rozpočtu obce na rok 2021
12. Strategický rozvojový plán obce Hlohovec pro období 2021 - 2025
13. Podání žádostí o dotace na MMR
14. Různé k projednání
15. Závěr
K navrženému programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a starosta dal
tedy hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/12/2020:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
Průběh
k bodu 1.
Hlohovec

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

jednání:
Informace o plnění usnesení 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Předsedající podal informaci o plnění usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
k bodu 2.

Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Předsedkyně finančního výboru Ing. Jana Fabičovicová přednesla zprávu finančního výboru. Ze
strany členů ZO bez dalších připomínek. ZO Hlohovec bere na vědomí zprávu finančního
výboru.
Předseda kontrolního výboru pan Zdeněk Garčic přednesl zprávu kontrolního výboru. Ze strany
členů ZO bez dalších připomínek. ZO Hlohovec bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
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Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2020 a č. 5/2020 rozpočtu obce

Starosta seznámil zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4/2020, které schválila
Rada obce na 25. zasedání dne 19.10.2020 a rozpočtovým opatřením č. 5/2020, které schválila
Rada obce na 26. zasedání dne 11.11.2020. K tomuto nebylo dotazů ze strany zastupitelů.
ZO Hlohovec bere na vědomí informaci o schválení a provedení rozpočtového opatření č.
4/2020 Radou obce na její schůzi č. 25/2020 dne 19.10.2020. Příloha č. 1 zápisu.
ZO Hlohovec bere na vědomí informaci o schválení a provedení rozpočtového opatření č.
5/2020 Radou obce na její schůzi č. 26/2020 dne 11.11.2020. Příloha č. 2 zápisu.
k bodu 4.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta a místostarosta seznámili zastupitele s návrhem OZV č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která bude účinná a platná dne 01.01.2021. Zastupitelé souhlasili
s navrhovanou sazbou tohoto místního poplatku, a to 550,- Kč/poplatník.
Zdeněk Garčic měl výhrady k produkci odpadů nelegálními ubytovateli. V tom mu oponovala
Jitka Lípová. Sdělila, že zavedením místního poplatku z pobytu byla většina ubytovatelů
oficiálně přihlášena a mají zároveň povinnost uzavřít smlouvu se svozovou společností a jí
hradit poplatek za likvidaci odpadů. K tomuto nebylo dalších dotazů ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 4/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Příloha č. 3 zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

k bodu 5.
Schválení finančního příspěvku na investiční, neinvestiční a mzdové výdaje
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hlohovec na rok 2021
Starosta seznámil zastupitele se žádostí o finanční příspěvek ve výši 1 600 000,- Kč na
investiční, neinvestiční a mzdové výdaje pro Základní školu a Mateřskou školu Hlohovec,
příspěvkovou organizaci, IČO 70982554 se sídlem Dolní konec 239, 69143 Hlohovec.
Vysvětlení k bodu podala zároveň ředitelka školy Mgr. Hana Sítková.
Návrh usnesení č. 5/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 600 000,- Kč na provoz pro Základní
školu a Mateřskou školu Hlohovec, příspěvkovou organizaci, IČO 70982554 se sídlem
Dolní konec 239, 69143 Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

k bodu 6.
Žádost o souhlas s dělením nebo scelováním pozemků p.č. 1886/1 a č.
1886/4 v k.ú. Hlohovec
Starosta seznámil zastupitele s žádostí LČR, S.P. Lesního závodu Židlochovice ohledně
souhlasu s rozdělením pozemků p.č. 1886/1 a 1886/4 v k.ú. Hlohovec podle § 82 odst. 2
stavebního zákona, tak aby byla zapsána stavba hráze vodní nádrže pod názvem „Allah č. 3“.
Ze strany zastupitelů nebylo připomínek.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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Návrh usnesení č. 6/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje rozdělení obecních pozemků p.č. 1886/1 a 1886/4 v k.ú.

Hlohovec v rozsahu dle geometrického plánu č. 1361-182/2020 podle § 82 odst. 2
stavebního zákona, pro potřeby zápisu stavby hráze vodní nádrže pod názvem
„Allah č. 3“ do katastru nemovitostí, která je ve vlastnictví Lesů České republiky,
s.p..
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 7.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Žádost o prodej části pozemku p.č. 1752/1 v k.ú. Hlohovec

Starosta seznámil zastupitele se žádostí o prodej části pozemku p.č. 1752/1 v k.ú. Hlohovec.
Žadatelem je společnosti FORTIS FOOD s.r.o., K zámečku 194, 69143 Hlohovec. Důvodem
žádosti je plánovaná výstavba mrazírny pro potravinářské výrobky v souvislosti s výrobními
aktivitami v sousedícím areálu firmy „Penzion u hlohoveckého zámečku a.s.“, která se zabývá
potravinářskou výrobou.
Návrh usnesení č. 7/12/2020:
ZO Hlohovec neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1752/1 v k.ú.
Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 8.
v roce 2021

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Žádost TJ Sokol Hlohovec o individuální dotaci z rozpočtu obce na činnost

Dne 3.12.2020 písemně požádala TJ Sokol Hlohovec o finanční příspěvek na rok 2021 ve výši
320.000,- Kč, sdělil starosta obce. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů.
Návrh usnesení č. 8/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hlohovec z.s. na činnost v roce 2021
ve výši 320.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

k bodu 9.
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Myslivecké
spolek na činnost v roce 2021
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlohovec pro rok
2021 pro Myslivecké spolek Hlohovec. Starosta konstatoval, že Myslivecké spolek Hlohovec
podal dne 2.11.2020 písemně žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlohovec. K tomuto
nebylo dotazů ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 9/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek na rok 2021 pro Myslivecké spolek Hlohovec
z.s., IČ 48455091, Hlohovec, Dolní konec 481 dle žádosti ze dne 2.11.2020 ve výši 50.000
Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0
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k bodu 10. Delegování pravomocí na radu obce provádět rozpočtová opatření v období
do 31. 12. 2020
Předsedající vysvětlil, proč dochází k projednání tohoto tradičního bodu programu na posledním
zasedání ZO v kalendářním roce. ZO bude informováno o schváleném a provedeném
rozpočtovém opatření, případně opatřeních, Radou obce v závěru roku na jeho příštím
veřejném zasedání. K tomuto nebylo dotazů ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení č. 10/12/2020:
ZO Hlohovec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů pověřuje Radu obce Hlohovec pravomocí
schvalovat a provádět rozpočtová opatření v období do 31.12.2020 bez omezení v oblasti
příjmů, výdajů i financování.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 11.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schválení rozpočtu obce na rok 2021

Starosta sdělil, že návrh rozpočtu je zveřejněn na fyzické, tak na elektronické úřední desce
úřadu v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vysvětlil členění
návrhu rozpočtu a zdůvodnil jednotlivé výdaje a příjmy. Po dobu zveřejnění nepřišly žádné
návrhy na jeho doplnění nebo jinou změnu. Členové ZO neměli žádné další dotazy, připomínky.
Návrh usnesení č. 11/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje rozpočet obce Hlohovec na rok 2021. Příloha č. 4. zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 12.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Strategický rozvojový plán obce Hlohovec pro období 2021 - 2025

Starosta představil strategický rozvojový plán obce Hlohovec pro období 2021 – 2025 a osvětlil
důvody, kvůli kterým je nutné jej pořizovat.
Mgr. Sylva Vlašicová poukázala na špatný technický stav vodovodu.
Ing. Jana Fabičovicová se dotazovala, zda je nutné plánovat výstavbu obřadní síně místního
hřbitova. Marie Bartošíková i další členové ZO oponovali. Mnoho lidí musí využívat obřadních
síní v okolních obcích, zejména v Mikulově. Obřadní síň v Hlohovci je jistě smysluplná.
Zdeněk Garčic dále navrhl vybudovat pečovatelský dům pro seniory.
Členové ZO neměli žádné další dotazy, připomínky.
Návrh usnesení č. 12/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje strategický rozvojový plán obce Hlohovec pro období 2021 –
2025. Příloha č. 5. zápisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 13.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Podání žádostí o dotace na MMR

Starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti na čerpání dotací z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 Ministerstva pro místní rozvoj, a sice :
- DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec
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- DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
Podmínka programu je podání žádosti zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení č. 13/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu budovy
obecního úřadu Hlohovec, a to na ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2021.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení č. 14/12/2020:
ZO Hlohovec schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací na
ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 14.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Různé k projednání

Předsedající informoval přítomné o zájmu pana Ing. Leopolda Vlka, bytem Hlohovec, Dědina
404 (přítomen za veřejnost) o směnu pozemků ve svém vlastnictví za pozemky ve vlastnictví
obce Hlohovec v areálu bývalého zemědělského družstva. Předsedající uvedl, že případná
směna musí být důsledně zvážena s ohledem na možné budoucí využití celého areálu
zemědělského družstva, přičemž je vhodné napravit nevhodné vlastnické poměry v tomto
areálu, kdy pozemky pod stavbami vlastní obec Hlohovec a samotné stavby patří jiným
subjektům.
Ing. Jana Fabičovicová konstatovala, že nejdříve by měl stavební úřad vyřešit rozdělení stavby,
až poté by se mělo jednat o případné směně pozemků.
Ing. Radek Bergauer se dotazoval na řešení přístupových cest k nemovitostem v areálu
bývalého zemědělského družstva, kde pozemky pod těmito objekty by v budoucnu mohly být
předmětem prodeje či směny.
Starosta opět vyzval zastupitele k úvaze o budoucím využití celého areálu bývalého
zemědělského družstva.
Na dotaz Ing. Jany Fabičovicové podal starosta informaci k novému územnímu plánu obce.
Mgr. Sylva Vlašicová měla připomínku k pronájmu pozemků v areálu bývalého zemědělského
družstva. Pozemky nejsou upravené a nelze je tak využít k pronájmu. Předsedající sdělil, že
pracovníci obce pozemky upraví, avšak je nutné si uvědomit, že jsou pronajímány za nízké
ceny.

k bodu 15.

Závěr

V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlohovec bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Tento zápis má 7 stran včetně podpisů, celkem 30 stran včetně příloh.

Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec

Zápis z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Hlohovec

Datum konání:
9.prosince 2020

OBEC HLOHOVEC
Hlavní 75, 691 43 Hlohovec

str. 7/7

Přílohy:
č. 1 Rozpočtové opatření č.4 (1 strana)
č. 2 Rozpočtové opatření č.5 (1 strana)
č. 3 Vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (4 strany)
č. 4 Rozpočet obce Hlohovec na rok 2021 (1 strana)
č. 5 Strategický rozvojový plán obce Hlohovec pro období 2021 – 2025 (16 stran)

Jitka Lípová, zapisovatelka

………………………………………

dne ………………

František Jankovič, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Ing. Jiří Vlk, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….
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