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ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 13. 12. 2018
Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18.30 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. Dále řídil celý průběh
jednání. Po zahájení bylo přítomno 13 členů ZO. Starostovi se telefonicky omluvil pouze Josef Lípa,
který ohlásil absenci a Antonín Koryčánek přislíbil svůj 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 MUDr. Marta Drobiličová a Zdeněk Garčic.
Návrh usnesení č. 1/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje ověřovateli zápisu MUDr. Martu Drobiličovou a Zdeňka Garčice.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato

Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: Karel Vlašic - předseda, Mgr. Sylva Vlašicová
a MVDr. Iva Pivodová – členové.
Návrh usnesení č. 2/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Karel Vlašic, členové Mgr. Sylva
Vlašicová a MVDr. Iva Pivodová.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato
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. Současně s pozvánkou obdrželi členové ZO i materiály
k jednotlivým bodům v elektronické podobě.
Předsedající požádal o souhlas se změnou programu, a sice o zrušení bodu č. 9 Schválení rozpočtového
opatření č. 5/2018 rozpočtu obce a jeho nahrazení bodem č. 9 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Hlohovec pro rok 2019, kterou podal Myslivecké spolek Hlohovec.
Výzvu předsedajícího k doplnění programu nebo připomínce či změně programu ze strany členů ZO
nikdo další nevyužil.
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Před hlasováním starosta přečetl úplné znění programu doplněného o nový bod:

1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 883/11 v k.ú. Hlohovec (cca 35 m2) v ulici za
Humnama
2. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1165/6, p.č. 1165/2 a p.č. 1171/323 v k.ú. Hlohovec
v areálu bývalého ZD
3. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 3410/1, p.č. 3410/23 a p.č. 3415/39 vše v katastrálním
území Valtice
4. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 927/1 v k. ú. Hlohovec o výměře cca 10 m 2 v ulici
Na kopci
5. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 94/1 v k.ú. Hlohovec na ulici Hlavní
6. Podání žádostí o dotace na MMR
7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Hlohovec
8. Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2018 rozpočtu obce ze dne 15. 11. 2018
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlohovec pro Myslivecké spolek Hlohovec
10. Střednědobý výhled pro období 2020 – 2022
11. Schválení rozpočtu obce pro rok 2019
12. Delegování pravomoci Zastupitelstva obce na Radu obce provádět rozpočtová opatření
v období do konce roku 2018
13. Stanovení pověřeného zastupitele pro pořízení územního plánu
14. Návrh na jmenování členů statutárních orgánů svozové společnosti Hantály a.s., Velké
Pavlovice
15. Rozúčtování skutečných nákladů obce roku 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu a kalendářní rok
16. Různé k projednání
17. Závěr
K tomuto programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a předsedající dal hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Usnesení bylo přijato
Průběh

Zdržel se – 0

jednání:

k bodu 1.
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 883/11 v k.ú. Hlohovec (cca 35 m2) v ulici Za
humnama
Předsedající podal informaci o projednávaném pozemku a zároveň znázornil snímek katastrální mapy.
Žádost č.j. 602/2016 ze dne 13. 9. 2016 podaná Petrem Haarem, bytem Za humnama 489, Hlohovec
týkající se prodeje části pozemku p. č. 883/11 v k. ú. Hlohovec o výměře cca 35 m2. Na pozemku hodlá
vybudovat jímku na odpadní vody ze sklepa. V případě, že nebude prodej možný, žádá o zřízení věcného
břemene spočívající v právu stavby podzemní jímky na odpadní vody na uvedeném pozemku. Rada obce
na své schůzi č. 1/2018 ze dne 15. 11. 2018 projednala vedenou žádost týkající se prodeje části pozemku
p. č. 883/11 v k. ú. Hlohovec o výměře 35 m2 a schválila umístění jímky odpadních vod na části pozemku
p. č. 883/11 v k. ú. Hlohovec s podmínkou zřízení věcného břemene. Před realizací umístění bude
žadatelem předložen schématický zákres jímky do katastrální mapy včetně zakótování rozměrů jímky a
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vzdálenosti od sousedních pozemků. Po realizaci bude doložen geometrický plán zobrazující umístění
této jímky. V případě, že nebude prodej části předmětného pozemku schválen, uzavře obec Hlohovec se
žadatelem smlouvu o zřízení věcného břemene.
Starosta se zeptal pana Petra Haara, který byl přítomen jako host, jaký má záměr s projednávaným
pozemkem. Pan Petr Haar potvrdil záměr vybudovat jímku na odpadní vody.
Ing. Jana Fabičovicová se dotazovala na důvod zamítavého názoru na záměr prodeje.
Odpověď místostarosty – pro případné uložení veřejných sítí v budoucnu je třeba pozemky před stavbami
neprodávat.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č. 4/2/2018:
ZO Hlohovec neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo KN 883/11 o výměře
cca. 35m2 v katastrálním území Hlohovec před nemovitostí bez č.p./č.e. na pozemku parcela číslo KN
878/2.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 1 (Ing. Jana Fabičovicová)
Usnesení bylo přijato.
k bodu 2.
Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1165/6, p.č. 1165/2 a p.č. 1171/323 v k.ú. Hlohovec
v areálu bývalého ZD
Žádost č.j. OUHL- 685/2018 ze dne 29. 10. 2018 podaná Ing. Leopoldem Vlkem, bytem Dědina 404,
Hlohovec, týkající se prodeje pozemku p. č. 1165/6, zastavěná plocha o výměře 198 m2, pozemku p. č.
1165/2, zastavěná plocha o výměře 502 m2 a pozemku p. č. 1171/323, ostatní plocha o výměře 218 m2,
vše v k. ú. Hlohovec. Jedná o pozemky pod budovou bývalého vepřínu v areálu bývalého zemědělského
družstva, kterou vlastní žadatel. Starosta informoval zastupitele, že pozemek parc. č. 1165/4 pod budovou
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1165/4 v katastrálním území Hlohovec je vedený na listu vlastnictví 783
a pozemky parc. č. 1165/3 a 1165/8 pod budovou bez č.p./č.e. na pozemcích parc. č. 1165/3 a 1165/8 jsou
evidovány na listu vlastnictví 939 vše pro obec Hlohovec katastrální území Hlohovec. V případě
uvažovaného prodeje, by i po vypořádání pozemků obcí Hlohovec dle žádosti zůstalo oddílné vlastnictví
u pozemků a budovy na pozemcích parc. č. 1165/4, 1165/3 a 1165/8 v katastrálním území Hlohovec,
které nejsou předmětem žádosti. Na uvedené pozemky, které se nachází v areálu bývalého zemědělského
družstva, je Zastupitelstvem obce Hlohovec vyhlášeno zamítnutí žádostí o prodej pozemků. Důvodem je
ta skutečnost, že se jedná o celistvou kompaktní lokalitu ve vlastnictví obce Hlohovec, která může být v
budoucnu využita pro všechny občany obce a ne jenom pro některé z nich. Žádost byla projednána na
schůzi Rady obce č. 1/2018 ze dne 15. 11. 2018, s vyjádřením, že Rada obce záměr prodeje pozemků p.
č. 1165/6, zast. plocha o výměře 198 m2 , p. č. 1165/2, zast. plocha o výměře 502 m2 a p. č. 1171/323, ost.
plocha o výměře 218 m2, vše v k.ú. Hlohovec, nedoporučuje.
Zdeněk Garčic se dotazoval, proč Rada obce Hlohovec prodej pozemků nedoporučuje, když budovy na
těchto pozemcích jsou v soukromém vlastnictví?
Starosta se odvolal na odpověď výše uvedenou. Doplnil, že je potřeba do budoucna zvážit záměr s celým
areálem bývalého ZD.
Mgr. Sylva Vlašicová konstatovala, že je rovněž nutné, aby žadatelé o koupi projednávaných pozemků
měli vyřešené vlastnictví budov, které na těchto pozemcích leží.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č. 5/2/2018:
ZO Hlohovec přijímá jako podnět žádost pana L.V. (č. j. 685/2018 ze dne 29.10.2018) o koupi pozemků
nebo jejich částí: p. č. 1165/6, p. č. 1165/2 a p. č. 1171/323 vše v k. ú. Hlohovec ve vlastnictví obce
Hlohovec, a tento podnět bere na vědomí.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
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k bodu 3.
Žádost o odkoupení pozemků p.č. 3410/1, p.č. 3410/23 a p.č. 3415/39 vše
v katastrálním území Valtice
Předsedající znázornil situaci na snímku katastrální mapy a podal vysvětlení k bodu. Žádost č. j. OUHL 669/2018 ze dne 19. 10. 2018, žadatel vinařství Obelisk, s. r. o., se sídlem Celňák 1212, Valtice,
požádalo o odkoupení pozemku p. č. 3410/1, orná půda o výměře 13 044 m2, pozemek p. č. 3410/23, orná
půda o výměře 10 665 m2 a pozemek p. č. 3415/39, orná půda o výměře 39 981 m2, vše v k. ú. Valtice. V
současné době je na uvedené pozemky uzavřena pachtovní smlouva. Žádost byla projednána na schůzi
Rady obce Hlohovec č. 1/2018 ze dne 15. 11. 2018. Rada obce Hlohovec nedoporučuje zveřejnit záměr
prodeje předmětných pozemků.
Ze strany členů ZO bez připomínek, starosta tedy dal hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení č. 6/2/2018:
ZO Hlohovec neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 3410/1, p.č. 3410/23 a p.č. 3415/39
vše v katastrálním území Valtice.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 4.
Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 927/1 v k. ú. Hlohovec o výměře cca 10 m 2
v ulici Na kopci
Předsedající opět znázornil situaci na snímku katastrální mapy a podal vysvětlení k projednávanému
pozemku. Žádost OUHL-747/2018 ze dne 21. 11. 2018 paní Jany Garčicové, bytem Dolní konec 127,
Hlohovec na odkoupení části pozemku p. č. 927/1 v k. ú. Hlohovec o výměře cca 10 m2. Předmětná část
pozemku, o kterou paní Garčicová žádá, sousedí s nemovitostí v jejím vlastnictví, a to s pozemkem p. č.
926 a s pozemkem p. č. 925, vše v k. ú. Hlohovec, kterého je spoluvlastníkem v podílu 9/10. Na pozemku
je zřízeno věcné břemeno (podle listiny) umístění přípojek vody, plynu, kanalizace a právo vstupu za
účelem údržby a opravy pro stavbu Hlohovec, č.p. 540 manželů Jaromíra a Karly Navrátilových.
(Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná NZ-382/2011 ze dne 18.08.2011. Právní účinky vkladu
práva ke dni 23.09.2011.)
Pan Jan Garčic (manžel žadatelky Jany Garčicové), který byl přítomen jako host, upřesnil situaci na
snímku katastrální mapy a podal vysvětlení k projednávanému pozemku a sousedící nemovitosti, a to
pozemku p. č. 926 a p. č. 925, vše v k. ú. Hlohovec, kterého je paní Jana Garčicová spoluvlastníkem.
Starosta a místostarosta zdůraznili prvořadou nutnost majetkového vypořádání, neboť 1/10 uvedených
pozemků je ve vlastnictví třetích osob. Obec nesmí znepřístupnit pozemky třetí osobě.
Návrh usnesení č. 7/2/2018:
ZO Hlohovec neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 927/1 v k. ú.
Hlohovec o výměře cca 10 m 2 sousedící s pozemkem p. č. 926 a s pozemkem p. č. 925, vše v k. ú.
Hlohovec ve vlastnictví třetích osob.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 1 (Ing. Radek Bergauer)
Usnesení bylo přijato.
k bodu 5.

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 94/1 v k.ú. Hlohovec na ulici Hlavní

Předsedající - žádost OUHL-733/2018 ze dne 19. 11. 2018 manželů Mgr. Andrei a Pavla Kurkových,
bytem Lednická 510, Hlohovec o odkoupení pozemku p. č. 94/1 o výměře 292 m2 v k. ú. Hlohovec.
Předmětný pozemek se nachází na ulici Hlavní a dle vyjádření manželů Kurkových mají zájem přičlenit
tento pozemek k vlastnictví paní Anny Kurkové, maminky pana Pavla Kurky. V současné době je
pozemek zatravněn a je využíván jako veřejné prostranství. Zastupitelé vyjadřovali názor pozemek
neprodávat.
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Návrh usnesení č. 8/2/2018:
ZO Hlohovec neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 94/1 v katastrálním území
Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
V 19.13 hodin příchod Antonína Koryčánka.
k bodu 6.

Podání žádostí o dotace na MMR

Starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti na čerpání dotací z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova.
Např. Podpora obnovy místních komunikací a rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Podmínka programu je podání žádosti zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení č. 9/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu budovy obecního úřadu, a
to na ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 10/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací na ministerstvo pro
místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 11/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury na ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 12/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů na
ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 7.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Hlohovec v roce 2019

TJ Sokol Hlohovec požádala písemně o finanční příspěvek na rok 2019 ve výši 370.000,- Kč, což je
o 30.000,- Kč více jako letos, sdělil starosta obce. Ze strany členů ZO bez připomínek, starosta tedy dal
hlasovat o usnesení.
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Návrh usnesení č. 13/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hlohovec z.s. na činnost v roce 2019 ve výši
370.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 2 (Antonín Koryčánek,
František Jankovič, oba statutární zástupci z.s. TJ Sokol Hlohovec)
Usnesení bylo přijato.

k bodu 8.

Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2018 rozpočtu obce ze dne 15. 11. 2018

Starosta podal informaci o schválení a provedení rozpočtového opatření č. 4/2018 Radou obce na její
schůzi č. 1/18 dne 15.11.2018 v předloženém znění, na základě pověření ZO Hlohovec. Podal podrobné
vysvětlení a zdůvodnění provedených změn. Nebyly žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení č. 14/2/2018:
ZO Hlohovec bere na vědomí informaci o schválení a provedení rozpočtového opatření č. 4/2018
Radou obce na její schůzi č. 1/18 dne 15.11.2018 v předloženém znění, viz. Příloha č.1 zápisu.
k bodu 9.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hlohovec pro Myslivecké spolek Hlohovec

Starosta konstatoval, že Myslivecké spolek Hlohovec podal písemně žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Hlohovec - č.j. OUHL-785/2018 ze dne 5.12.2018. Zastupitelé vyjádřili souhlasné
stanovisko, starosta tedy dal hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení č. 15/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje finanční příspěvek na rok 2019 pro Myslivecké spolek z.s., IČ 48455091 dle
žádosti OUHL-785/2018 ve výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 10.

Střednědobý výhled pro období 2020 – 2022

Ve smyslu §3 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech předložil starosta střednědobý výhled, který je
zveřejněný na úřední desce podle zákona.
Karel Vlašic se dotazoval, zda má obec vypracovaný plán investic. Odpověď předsedajícího byla
záporná.
Nebyly vzneseny další připomínky.
Návrh usnesení č. 16/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje střednědobý výhled pro roky 2020-2022. Viz. Příloha č. 2 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 11.

Schválení rozpočtu obce na rok 2019

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. Návrh doplnění některých závazných ukazatelů byl předložen na místě.
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Doplnění : § 3326 navýšení na 200.000,- (projekt na opravu domu č.15), § 3631 navýšení na 900.000,(další rekonstrukce veřejného osvětlení, §3632 navýšení na 760.000,- (oprava zdi hřbitova), §3633
snížení na 1,494.600,- ( výstavba a údržba místních sítí se celá v roce 2019 nestihne), § 3725 navýšení na
430.000,- (sběrný dvůr), § 6402 navýšení na 17.400 (vratky nevyčerpané dotace na volby prezidenta a na
komunální volby), § 3419 navýšení na 410.000 (dotace TJ. Sokol a dary na sportovní aktivity), § 3429
navýšení na 105.000 (dary ).
Návrh usnesení č. 17/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje rozpočet obce Hlohovec na rok 2019, viz. Příloha č. 3 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 12.
31.12.2018

Delegování pravomoci ZO na Radu obce provádět rozpočtová opatření v období do

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.
Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení č. 18/2/2018:
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 31.12.2018 bez omezení v oblasti příjmů, výdajů i financování.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 13. Stanovení pověřeného zastupitele pro pořízení územního plánu
Starosta shrnul dosavadní stav věci. Obec požádala o pořízení nového územního plánu Městský úřad
Břeclav (ORP). Místostarosta navrhl potvrdit dnešním usnesením na funkci určeného zastupitele Ing.
Jaroslava Hajdu.
Ing. Jana Fabičovicová měla zájem být pověřeným zastupitelem pro pořízení územního plánu, ze svého
úmyslu nakonec upustila.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další návrhy ani připomínky, starosta tedy dal hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení č. 19/2/2018:
ZO Hlohovec schvaluje člena Zastupitelstva obce Hlohovec Ing. Jaroslava Hajdu jako určeného
zastupitele pro pořizování územního plánu Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 14.
Návrh na jmenování členů statutárních orgánů svozové společnosti Hantály, a.s.,
Velké Pavlovice na další funkční období
Starosta seznámil přítomné se současným personálním obsazením statutárních orgánů obchodní
společnosti, kde má obec majetkovou účast, a tedy podle stanov společnosti právo nominovat do jejich
orgánů své zástupce i na další funkční období. Starosta navrhl do představenstva nominovat opět JUDr.
Pavla Kašníka, který byl členem představenstva v minulém funkčním období, v této funkci se osvědčil, a
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vyjádřil víru, že jeho aktivní činnost bude opět pro společnost přínosem. Poté dal možnost podat jiné
nominace.
Ing. Radek Bergauer navrhl, aby členem statutárních orgánů a.s. Hantály byla osoba z řad zastupitelů.
Antonín Koryčánek konstatoval, že JUDr. Pavel Kašník je pro tuto funkci skutečně dobrou volbou, je to
osoba, která má praxi a ve funkci se osvědčil.
Další návrhy nebyly podány, proto dal předsedající hlasovat o této jediné nominaci.
Návrh usnesení č. 20/2/2018:
ZO Hlohovec navrhuje do představenstva obchodní společnosti Hantály, a.s. Velké Pavlovice na další
funkční období zástupce obce Hlohovec JUDr. Pavla Kašníka, nar. 6.8.1964.
Výsledek hlasování:
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 2 (Ing. Radek Bergauer,
František Jankovič)
Usnesení bylo přijato.

k bodu 15.
Rozúčtování skutečných nákladů obce roku 2017 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok
Starosta se odvolal na materiál k bodu obsahující způsob výpočtu. Navrhl místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
nenavyšovat a ponechat ho ve výši 450,- Kč i na rok 2019. Žádné dotazy k bodu nebyly, ani protinávrh.
Návrh usnesení č. 21/2/2018:
ZO Hlohovec bere na vědomí skutečné roční náklady obce vynaložené na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu za rok 2017 přepočtené na
poplatníka ve výši 657,93 Kč. Dosavadní výše poplatku 450,- Kč na poplatníka se pro rok 2019 nemění.

k bodu 16.

Různé k projednání

Ing. Miroslav Pipal referoval zájem akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav o převod
kanalizačního řadu, který je majetkem obce Hlohovec. Kanalizační řad bude pro obec v budoucnu
finanční zátěží v podobě oprav, udržování apod. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav je
schopna provádět obnovu kanalizačního řadu, tvoří odpisy. Ing. Miroslav Pipal doporučil zastupitelům o
tématu popřemýšlet a obnovit téma na příštích zasedáních ZO.
Karel Vlašic a Ing. Radek Bergauer diskutovali o možných nevýhodách převodu kanalizace, a to např.
v podobě navýšení stočného.
Ing. Miroslav Pipal konstatoval, že obec by za případný prodej kanalizace získala akcie a.s. Vak Břeclav.
Ing. Radek Bergauer se dotazoval na délku životnosti kanalizačního řadu. Starosta odpověď neznal a
odhadl, že rozhodně více než 80 let.
Místostarosta na závěr doplnil, že případný prodej kanalizačního řadu je procesně složitější, ke schválení
vede vícero kroků, které předčí definitivní rozhodnutí ZO.
Dále předsedající obeznámil přítomné s plánovanou přestavbou budovy Obecního úřadu Hlohovec a
znázornil navrhovanou projektovou dokumentaci.
Starosta upozornil na problém s častým parkováním vozidel na chodnících v obci. Odvolal se na zákon o
místních komunikacích, dle kterého není parkování na chodníku přípustné. Parkovací místo je součástí
stavby, pokud jej stavba nemá, nemůže mít vlastník vozidlo.
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Předsedající sdělil požadavky některých spoluobčanů vykácet stromy na místním hřbitově. Konkrétně
z důvodu nebezpečí pádu větví na příslušenství hrobů. Tomuto názoru nebyl přikloněn žádný
z přítomných členů ZO, bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Mgr. Sylva Vlašicová se dotazovala, zda by nebylo dobré v obci zavést místní poplatek z ubytovací
kapacity. Členové zastupitelstva vyjádřili souhlasné stanovisko. Starosta navrhl stanovit tento místní
poplatek paušální částkou.
Ing. Jana Fabičovicová se dotazovala na navrhovaný územní plán obce Hlohovec, konkrétně se zajímala
o lokalitu trnkového sadu a její plánované zasíťování.
Ing. Radek Bergauer – bývalá starostka Marie Michalicová razantně odmítala budování veřejných sítí
v lokalitě trnkového sadu, protože se jedná o soukromé pozemky. Nechápe, že současný starosta nyní
zastává opačný názor. Dle Ing. Radka Bergauera bude budoucí zástavba tvořit přibližně 30 %, zbytek
vlastníků bude s výstavbou rodinných domů vyčkávat, případně pozemky prodá.
Starosta – všechny vlastníky nemovitostí nedonutíme zastavět lokalitu současně. Uvědomujeme si, že
vzniká zde riziko prodeje pozemků a následného budování penzionů, avšak bude jen na místních, jestli
toto připustí, protože jedině oni jakožto stávající vlastníci mohou prodat tyto pozemky.
Ing. Radek Bergauer se dotazoval, kdy může vidět navrhovaný územní plán. Následně se domluvil se
starostou.
Mgr. Sylva Vlašicová upozornila, že pan Luboš Balšínek má postaven rodinný dům, aniž by byla
provedena změna územního plánu.
Starosta – stavba rodinného domu byla povolena, rovněž proběhla změna územního plánu. Dřívější
legislativa však nebyla tak přísná jako dnes.
Ing. Jana Fabičovicová se dotazem vrátila k lokalitě trnkového sadu - jak může být provedena výstavba
řadové ulice, pokud pozemky jednotlivých vlastníků mají různou výměru.
Předsedající – bude vypracována územní studie.
Mgr. Sylva Vlašicová se dotazovala, jakou částku pak vlastník pozemku zaplatí za vybudování veřejných
sítí na svém pozemku.
Starosta – bude stanoven připojovací poplatek.
MVDr. Iva Pivodová měla dotaz, proč zastupitelé nechtějí, aby rodinné domy v obci kupovali cizí osoby.
Zdeněk Garčic odpověděl, že tyto cizí osoby kupují nemovitosti pouze za účelem provozování ubytování.
Mgr. Sylva Vlašicová se dotazovala, zda ještě letos vyjde čtvrtletník Naša dědina. Mgr. Hana Sítková
odpověděla kladně.
Ing. Miroslav Pipal poděkoval zaměstnancům obce za zvládání chodu OÚ Hlohovec v souvislosti se
změnou vedení.
Mgr. Hana Sítková navrhla vylepšit pravidla předávání místního kulturního domu mezi pronajímatelem a
nájemcem. V rámci školních akcí konaných na KD bývá výpomoc technických pracovníků často
nevstřícná. Nelze chtít po malých školácích, aby nosili stoly, které jsou často naskládány na sobě. Rovněž
školní ples se již tradičně koná v Lednici, protože ZŠ Lednici nabízí v tomto směru výhodnější
podmínky. Mgr. Hana Sítková proto navrhuje, aby pravidla předávání KD byla pozměněna tak, aby byla
přijatelná pro obě strany.
K tomuto tématu se přidali i další členové ZO.
Mgr. Sylva Vlašicová – úklid a předání KD do 12.00 hodin následujícího dne po akci je zbytečně brzo,
pokud v KD není následně další akce. Rovněž upozornila na požadavek technických pracovníků, aby byl
KD předán ve stejné podobě, v jaké byl převzat, a to včetně úpravy stolů.
František Jankovič nechápal, co má uklízečka na práci, pokud v KD nejsou stále akce.
Předsedající konstatoval, že situaci vnímá.
Ing. Jana Fabičovicová a Mgr. Hana Sítková – strom u místního obecního úřadu je nevkusně ozdoben,
bude lépe vánoční osvětlení odstranit.
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V závěru zasedání ZO pozval starosta všechny přítomné na první vánoční zpívání u obecního stromu,
které se uskuteční v sobotu 22.12.2018 od 15.00 hodin na prostranství u mateřské školy. Druhá pozvánka
zněla na tradiční Svěcení vína, které se bude konat v sobotu 27.12.2018 v 18.00 hodin v místním
kulturním domě.

K bodu 17.

Závěr

V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast, popřál k Vánocům a
novému roku, předal PF 2019 a jako dárek knihu básní pana Cyrila Michalici st.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21:23 hodin.
Tento zápis má 10 stran včetně podpisů, celkem 16 stran včetně příloh.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 4 (1 strana)
Střednědobý výhled pro roky 2020-2022 (1 strana)
Rozpočet obce Hlohovec na rok 2019 (1 strana)
Výpis celkového usnesení (2 strany)
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (1 strana)

Jitka Lípová, zapisovatelka

………………………………………

dne ………………

MUDr. Marta Drobiličová, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Zdeněk Garčic, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….
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