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ZÁPIS
ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2014-2018, konaného dne 20. 12. 2017
Veřejné zasedání zahájila starostka obce v 18.00 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 13 členů ZO. Marta Pixová se z jednání omluvila a Ing. Jiří Vlk přislíbil svůj
příchod později. Předsedající konstatovala, že ZO je schopné přijat v tomto počtu usnesení.
Pořízením zápisu pověřila starostka obce paní Jitku Lípovou, referentku obce.
Ověřovateli zápisu byli poté předsedající navrženi a přítomnými třinácti členy ZO jednomyslně zvoleni:
Ing. Miroslav Pipal a Ing. Jaroslav Hajda – usnesení č. 1/16/2017.
Návrhová komise byla předsedající navržena a také zvolena všemi třinácti hlasy přítomných členů ZO
ve složení: předseda – Karel Vlašic, členové – František Jankovič a Antonín Koryčánek – usnesení č.
2/16/2017.
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. Schválení rozpočtu obce na rok 2018 (návrh zveřejněn na úřední desce obce Hlohovec).
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019 – 2021 (návrh zveřejněn na
úřední desce obce Hlohovec).
5. Schválení přenesení pravomoci ZO na Radu obce schvalovat rozpočtová opatření.
6. Žádost č. j. 747/2016 fyzických osob o koupi částí obecních pozemků parc. č. 928/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 932, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. a obci
Hlohovec, ulice Na kopci.
7. Různé k projednání.
8. Souhrn usnesení a závěr.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program dnešního zasedání v podobě, jak byl zveřejněn.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 3/16/2017 bylo přijato.
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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:
ZO bere na vědomí zprávu starostky obce o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 4/16/2017 bylo přijato.

k bodu 2.

Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Starostka předala slovo nejdřív předsedovi finančního výboru Karlu Vlašicovi. Ten se odvolal na zaslané
materiály a omezil se na konstatování, že z provedených kontrol nevyplynula potřeba přijetí žádného
nápravného opatření.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru Karla Vlašice o činnosti výboru za uplynulé
období.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 5/16/2017 bylo přijato.
Poté se stejně vyjádřil předseda kontrolního výboru Antonín Koryčánek. Tři kontroly provedené
kontrolním výborem nezjistily žádná pochybení kontrolovaného subjektu.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Antonína Koryčánka o činnosti výboru za
uplynulé období.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 6/16/2017 bylo přijato.

k bodu 3.

Schválení rozpočtu obce na rok 2018

Starostka sdělila, že návrh rozpočtu připravený Radou obce byl zveřejněn na fyzické a současně na
elektronické úřední desce obce Hlohovec v souladu se zákonem od 4. 12. 2017. Po dobu jeho zveřejnění
nepřišly žádné návrhy na jeho doplnění nebo změnu. Starostka zdůvodnila jednotlivé výdaje a
předpokládané příjmy, navrhla způsob úhrady plánovaného rozpočtového schodku použitím přebytku
hospodaření minulých let, tedy v souladu s ustan § 4 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). Tento výklad členům ZO postačoval, proto neměli již
další dotazy ani připomínky a starostka o tomto bodu hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Hlohovec na rok 2018, a to jako schodkový, ve výši příjmů
18.108.000,- Kč a výdajů 24.859.300,- Kč, přičemž rozpočtový schodek ve výši 6.751.300,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let, viz příloha č. 1 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 7/16/2017 bylo přijato.
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V 18.40 hodin příchod Ing. Jiřího Vlka.
k bodu 4.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019 - 2021

Starostka připomněla, že ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
poprvé ZO předkládán k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na tříleté období 2019 –
2021, který je zveřejněný od 4. 12. 2017 na úřední desce obce podle stejného zákona. Po stručném
komentáři dala o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Hlohovec na období let 2019 – 2021, a to na celkové
tříleté období jako schodkový, ve výši souhrnných příjmů 53.900.000,- Kč a souhrnných výdajů
65.300.000,- Kč, přičemž schodek ve výši 11.400.000,- Kč bude uhrazen výhradně finančními
prostředky z minulých let, takže výhled nepočítá s žádnými dlouhodobými závazky ani pohledávkami,
viz příloha č. 2 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 8/16/2017 bylo přijato.

k bodu 5.

Schválení přenesení pravomoci ZO na Radu obce schvalovat rozpočtová opatření.

Starostka informovala přítomné o tradičním 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. Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje v souladu s ustan. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesení své pravomoci schvalovat změny závazných ukazatelů
rozpočtu obce Hlohovec na rok 2017 a provádět rozpočtová opatření v období do 31. 12. 2017 na Radu
obce Hlohovec bez omezení, a to včetně financování, přičemž případný rozpočtový schodek bude
uhrazen výhradně finančními prostředky z minulých let, tedy bez možnosti využití jiných finančních
zdrojů, anebo případný rozpočtový přebytek bude ponechán na bankovním účtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 9/16/2017 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostce podat informaci o schválených a provedených rozpočtových opatřeních Radou
obce Hlohovec v období do 31. 12. 2017 na následujícím veřejném zasedání ZO v roce 2018.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 10/16/2017 bylo přijato.

k bodu 6.
Žádost č. j. 747/2016 fyzických osob o koupi částí obecních pozemků parc. č.
928/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 932, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. a
obci Hlohovec, ulice Na kopci.
Předsedající doplnila informace k zaslaným podkladům – vlastní žádost, snímek katastrální mapy se
zákresem historického záboru obecního pozemku a další požadované části obou pozemků u rodinného
domu č. p. 65 v ulici Na kopci. Starostka uvedla, že obec oba původně státní pozemky koupila v roce
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2008 od Lesů ČR, s.p. za cenu 72,- Kč za 1 m2. - Zdeněk Garčic navrhl ponechat pozemek, který je
součástí veřejného prostranství, jako parkoviště ke hřbitovu. Starostka společně s místostarostou
oponovali záměrem zřídit parkoviště na sousedním pozemku p. č. 929, který je k tomuto účelu daleko
vhodnější. Tento záměr parkoviště bude vyjádřen i v novém územním plánu obce. Jedná se sice o státní
pozemek ve správě Státního pozemkového úřadu, avšak realizací parkoviště se souhlasem SPÚ splní
pozemek podmínky pro bezúplatný převod do vlastnictví obce, jak o tom na letošní osobní schůzce
informoval ing. Račko ze SPÚ starostku obce. Předsedající závěrem diskuze sdělila doporučující
stanovisko Rady obce k záměru převést oplocenou část pozemku p. č. 928/1 užívanou jako dvůr a část
pozemku p. č. 932, avšak v odlišné hranici představující spojnici rohů dvorů u rodinných domů č. p. 65 a
č. p. 312, takže výsledná velikost převáděné plochy bude menší než požadovaná. K návrhu Rady obce
nebyly připomínky ani nezazněly jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZO přijímá jako podnět žádost (č.j. 747/16, ze dne 07. 11. 2016) o koupi části pozemků p. č. 928/1 a p.
č. 932 v k. ú. Hlohovec o výměře cca 52 m 2 ve vlastnictví obce Hlohovec, schvaluje záměr prodeje části
pozemků p. č. 928/1 a p. č. 932 v k. ú. Hlohovec o výměře cca 44 m2 ve vlastnictví obce Hlohovec na
základě vyhotoveného geometrického plánu pro rozdělení obou pozemků podle odsouhlasené linie a
zakreslené ve snímku katastrální mapy, viz příloha č. 3 zápisu a souhlasí se zveřejněním tohoto
záměru prodeje nemovitých věcí v souladu s ustan. § 39 odst. 1 zákona o obcích.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení č. 11/16/2017 bylo přijato.

k bodu 7.

Různé k projednání.

Do různého nebyly žádné připomínky ani návrhy.
V závěru zasedání ZO pozval Ing. Jaroslav Hajda všechny přítomné na tradiční Svěcení vína, které se
uskuteční 27. 12. 2017 v 18.00 hod. v místním kulturním domě.
Mgr. Hana Sítková se připojila s pozvánkou na Vánoční zpívání před budovou MŠ, které je plánované na
čtvrtek 21. 12. 2017.
Závěr – V závěru jednání poděkovala starostka všem přítomným zastupitelům za účast a popřála
k Vánocům a Novému roku.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.25 hodin.
Tento zápis má 5 stran, celkem 14 stran včetně příloh.
Přílohy:
Listina přítomných členů Zastupitelstva obce (1 strana)
Listina přítomných hostů (1 strana)
Příloha č. 1 (2 strany) – rozpočet obce na rok 2018
Příloha č. 2 (1 strana) – střednědobý výhled rozpočtu obce na 2019 - 2021
Příloha č. 3 (1 strana) – snímek katastrální mapy se zákresem hranic převáděných pozemků
Výpis celkového usnesení (2 strany)
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (1 strana)

Jitka Lípová, zapisovatelka
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Ing. Miroslav Pipal, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Ing. Jaroslav Hajda, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

RNDr. Marie Michalicová, starostka obce

…………………………………..….
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