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ZÁPIS
z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 07.04.2021
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 14 členů
ZO, předem se omluvila MVDr. Iva Pivodová. 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 MUDr. Marta Drobiličová a Zdeněk Garčic.
Návrh usnesení č. 1/14/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje ověřovateli zápisu MUDr. Martu Drobiličovou a
Zdeňka Garčice.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: Mgr. Sylva Vlašicová - předseda,
Ing. Jiří Vlk a František Jankovič - členové.
Návrh usnesení č. 2/14/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr.
Sylva Vlašicová, členové Ing. Jiří Vlk a František Jankovič.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

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 navrhl upravit bod č. 2 a přidat informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2021.
Starosta vyzval zastupitele k dalšímu případnému doplnění. Výzvu předsedajícího k doplnění
programu nebo připomínce či změně programu ze strany členů ZO nikdo další nevyužil.
Před hlasováním starosta přečetl úplné znění programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o plnění usnesení 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2021 a č. 2/2021 rozpočtu obce
Schválení investičního záměru Půdní vestavba – odborná učebna ZŠ Hlohovec
Různé k projednání
Závěr
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K navrženému programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a starosta dal
tedy hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/14/2021:
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 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Předsedající podal informaci o plnění usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
k bodu 2.

Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2021 a č. 2/2021 rozpočtu obce

Starosta podal informaci o schválení a provedení rozpočtového opatření č. 1/2021 Radou obce
na její schůzi č. 29 dne 21.1.2021 a rozpočtového opatření č. 2/2021 Radou obce na její schůzi
č. 31 dne 30.3.2021 v předloženém znění. Podal podrobné vysvětlení a zdůvodnění
provedených změn. Nebyly žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení č. 4/14/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec bere na vědomí informaci o schválení a provedení
rozpočtového opatření č. 1/2021 Radou obce na její schůzi č. 29 dne 21.1.2021 a
rozpočtového opatření č. 2/2021 Radou obce na její schůzi č. 31 dne 30.3.2021 v
předloženém znění, viz. příloha č. 1 a č. 2 zápisu.
k bodu 3.
Hlohovec

Schválení investičního záměru Půdní vestavba – odborná učebna ZŠ

Starosta seznámili zastupitele s návrhem záměru půdní vestavby v základní škole, která bude
sloužit jako odborná učebna. Znázornil dokumentaci i rozpočet stavby. Ing. Miroslav Pipal se
dotazoval, z kterého roku je položkový rozpočet. Předsedající sdělil rok 2020.
Mgr. Sylva Vlašicová se dotazovala, zda by nebylo vhodné provést přestavbu i zbývající části
půdy. Předsedající spolu s Mgr. Hanou Sítkovou konstatovali, že investice do této části půdy by
vzhledem k nevyužití byla zbytečná.
Návrh usnesení č. 5/14/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje investiční záměr zpracovaný firmou PMCS s.r.o.
pro podání žádosti o dotaci do programu VPS-228-3-2021 Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí na akci: Půdní
vestavba – odborná učebna ZŠ Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Místo konání:
Kulturní dům Hlohovec

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0
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Různé k projednání

Starosta otevřel problematiku pozemků v areálu bývalého zemědělského družstva. Přednesl
přítomným svou myšlenku v rámci možných směn pozemků mezi obcí a fyzickými osobami, aby
celý areál získal smysluplné a ucelené rozdělení, uspořádání.
František Jankovič i Ing. Radek Bergauer navrhovali provedení odhadu cen pozemků,
respektive budov, kterých by se směny týkaly.
Ing. Miroslav Pipal navrhl, jako už na minulém zasedání ZO, vypracování územní studie a
regulativu na celý areál bývalého ZD, což by umožnilo omezit, vyloučit, případně podmínit
využití území. V přední části areálu by zároveň mohla vzniknout plocha k výstavbě rodinných
domů s prostory k podnikání.
S touto myšlenkou nesouhlasil Zdeněk Garčic a někteří další členové ZO.
Starosta vyzval přítomné k hledání možného řešení celé situace a navrhl společné setkání i s
vlastníky nemovitostí v dané lokalitě.
Předsedající dále informoval o nefunkčních dřevěných sloupech elektrického vedení za ulicí
K zámečku. Sdělil, že bude jednat s firmou E.ON o jejich odstranění. Mgr. Sylva Vlašicová
upozornila na nutnost ořezu zeleně kolem sloupů elektrického vedení v části ulice Dolní konec,
u zahrady za místním kulturním domem.

k bodu 4.

Závěr

V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlohovec bylo ukončeno v 19.05 hodin.
Tento zápis má 3 strany včetně podpisů, celkem 5 stran včetně příloh.
Přílohy:
č. 1 Rozpočtové opatření č.1/2021 (1 strana)
č. 2 Rozpočtové opatření č.2/2021 (1 strana)
Jitka Lípová, zapisovatelka

………………………………………

dne ………………

MUDr. Marta Drobiličová, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Zdeněk Garčic, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….
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