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ZÁPIS
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 10.06.2021
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.
Pořízením zápisu pověřil starosta obce paní Jitku Lípovou, referentku obce.
Předsedající konstatoval, že na 15. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec, které se
konalo 26.5.2021, podal svou rezignaci na mandát zastupitele dle §55 odst. 2 písm. B) zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí pan Ing. Miroslav Pipal a tímto jeho mandát
k půlnoci téhož dne zanikl.
Dle Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlohovec ze dne 6. října 2018 a na základě
rezignace Ing. Miroslava Pipala se ke dni 27.5.2021 stala členkou Zastupitelstva obce Hlohovec
paní Mgr. Barbora Koberová.
Po zahájení bylo přítomno 14 členů ZO. Předem se omluvil Josef Lípa. Předsedající
konstatoval, že je zastupitelstvo schopné přijat v tomto počtu usnesení.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající konstatoval, že paní Mgr. Barbora Koberová byla řádně zvolena a může přistoupit
ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Pak předsedající vyzval členku zastupitelstva obce paní Mgr. Barboru Koberovou ke složení
slibu hlasitým a zřetelným pronesením textu slibu stanoveného v § 69 odst. 2 zákona o obcích
paní Mgr. Barborou Koberovou a dále podpisem pod jeho text na připraveném archu (příloha č.
1 zápisu).
Složení slibu proběhlo přečtením textu slibu stanoveného v § 69 odst. 2 zákona o obcích paní
Mgr. Barborou Koberovou:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Členka zastupitelstva obce paní Mgr. Barbora Koberová neodmítla složit slib ani nesložila slib s
výhradou.
Dále předsedající pokračoval v řízení zasedání zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu byli poté předsedajícím navrženi Ing. Radek Bergauer a Ing. Jana
Fabičovicová.
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Návrh usnesení č. 1/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Radka Bergauera a Ing.
Janu Fabičovicovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: MUDr. Marta Drobiličová - předseda,
Karel Vlašic a Mgr. Sylva Vlašicová - členové.
Návrh usnesení č. 2/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda MUDr.
Marta Drobiličová, členové Karel Vlašic a Mgr. Sylva Vlašicová.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

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 úpravu textu programu a tuto odůvodnil a 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.
6.
7.
8.

Informace o plnění usnesení 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
Volba místostarosty obce
Volba zástupce obce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav a.s.
Volba náhradníka obce na valné hromady společnosti Hantály a.s.
Volba náhradníka obce na členské schůze a valné hromady dobrovolného svazku
obcí LVA
Volba náhradníka obce na členské schůze a valné hromady dobrovolného svazku
obcí Čistý Jihovýchod
Různé k projednání
Závěr

K navrženému programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a starosta dal
tedy hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
Průběh
k bodu 1.
Hlohovec

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0
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Předsedající podal informaci o plnění usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hlohovec.
k bodu 2.

Volba místostarosty obce

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Starosta obce pan Jaroslav Hajda navrhl zvolit do funkce místostarostky paní Marii
Bartošíkovou. Navržená s nominací souhlasila.
Další návrh na funkci místostarosty nikdo z přítomných nepodal, starosta tedy dal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí místostarostkou obce paní Marii Bartošíkovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 1 (František Jankovič)

k bodu 3.
Volba zástupce obce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav a.s.
Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na zástupce obce na valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..
Starosta obce pan Jaroslav Hajda navrhl zvolit jako zástupce obce na valné hromady VaK
Břeclav, a.s. místostarostku obce paní Marii Bartošíkovou. Navržená s nominací souhlasila.
Návrh usnesení č. 5/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí zástupce obce na valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., IČ: 49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 02
Břeclav paní Marii Bartošíkovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.
k bodu 4.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Volba náhradníka obce na valné hromady společnosti Hantály a.s.

Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na náhradníka zástupce obce na
valné hromady společnosti Hantály a.s..
Starosta obce pan Jaroslav Hajda navrhl jako náhradníka místostarostku obce paní Marii
Bartošíkovou. Navržená s nominací souhlasila.
Návrh usnesení č. 6/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí náhradníka zástupce obce na valné hromady
společnosti Hantály a.s., IČ: 42324068, se sídlem Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice paní
Marii Bartošíkovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Místo konání:
Obecní úřad Hlohovec

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0
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k bodu 5.
Volba náhradníka obce na členské schůze a valné hromady dobrovolného
svazku obcí LVA
Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na náhradníka zástupce obce na
členské schůze a valné hromady dobrovolného svazku obcí LVA.
Starosta obce pan Jaroslav Hajda navrhl místostarostku paní Marii Bartošíkovou. Navržená s
nominací souhlasila.
Návrh usnesení č. 7/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí náhradníka zástupce obce na členské schůze a valné
hromady Dobrovolného svazku obcí LVA paní Marii Bartošíkovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

k bodu 6.
Volba náhradníka obce na členské schůze a valné hromady dobrovolného
svazku obcí Čistý Jihovýchod
Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na náhradníka zástupce obce na
členské schůze a valné hromady DSO Čistý Jihovýchod.
Starosta obce pan Jaroslav Hajda navrhl místostarostku paní Marii Bartošíkovou. Navržená s
nominací souhlasila.
Návrh usnesení č. 8/16/2021:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí náhradníka zástupce obce na členské schůze a valné
hromady Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod paní Marii Bartošíkovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

k bodu 7.

Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Různé k projednání

Ing. Radek Bergauer informoval o možnosti drcení betonových sloupků na sběrném dvoře
firmou Ševčík group. Předsedající vzal na vědomí.
Ing. Jana Fabičovicová navrhla dosypat doskočiště na dětských hřištích vhodným materiálem.
k bodu 8.

Závěr

V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlohovec bylo ukončeno v 18.25 hodin.
Tento zápis má 5 stran včetně podpisů, celkem 6 stran včetně příloh.
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č. 1 Slib člena zastupitelstva obce (1 strana)
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………………………………………

dne ………………

Ing. Radek Bergauer, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Ing. Jana Fabičovicová, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….
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