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ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaného dne 27. 6. 2019
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. Dále řídil celý průběh
jednání. Po zahájení bylo přítomno 11 členů ZO. Předem se omluvili Josef Lípa, MVDr. Iva Pivodová,
Ing. Radek Bergauer a František Jankovič. 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 Marie Bartošíková a Ing. Jana Fabičovicová.
Návrh usnesení č. 1/5/2019:
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Marii Bartošíkovou a Ing. Janu Fabičovicovou.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrhová komise byla předsedajícím navržena ve složení: Mgr. Sylva Vlašicová - předseda, Zdeněk
Garčic a Ing. Jiří Vlk – členové.
Návrh usnesení č. 2/5/2019:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Sylva Vlašicová, členové Zdeněk Garčic a
Ing. Jiří Vlk.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
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 navrhl změnu programu jednání 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. Informace o plnění usnesení 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
2. Účetní závěrka obce Hlohovec k 31.12.2018
3. Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
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obce Hlohovec za rok 2018
4. Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2019
5. Žádost o výměnu pozemku p. č. 1618/23 v k.ú. Hlohovec
6. Žádost o směnu části pozemku p. č. 140 za část pozemku p.č. 142 v k.ú. Hlohovec
7. Projednání možnosti rozšíření cesty V trnkách
8. Žádost o koupi pozemků p. č. 251, 1708 v k. ú. Hlohovec
9. Různé k projednání
10. Závěr
K tomuto programu jednání nebylo žádných dalších připomínek ani návrhů a předsedající dal hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/5/2019:
ZO schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Usnesení bylo přijato.
Průběh
k bodu 1.

Proti – 0

Zdržel se – 0

jednání:
Informace o plnění usnesení 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec

Předsedající podal informaci o plnění usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec.
Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec.
k bodu 2.

Účetní závěrka obce Hlohovec k 31.12.2018

Starosta předal slovo účetní obce paní Janě Imrichové, která podala podrobný výklad k rozsáhlému
materiálu účetní závěrky obce sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 pomocí videoprezentace. Žádné
dotazy ani připomínky k bodu nebyly. Poté přítomní zastupitelé podepsali protokol o schvalování účetní
závěrky za rok 2018, který tvoří přílohu č. 1 zápisu.
Návrh usnesení č. 4/5/2019:
ZO schvaluje v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustan. § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen “vyhláška”), účetní
závěrku obce Hlohovec, IČO: 00283151, za rok 2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. ZO
sepisuje podle ustan. § 11 vyhlášky o schvalování účetní závěrky za rok 2018 protokol (Příloha č. 1).
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 3.
Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Hlohovec za rok 2018
Starosta uvedl zásadní informace o návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018 a o jeho zveřejnění,
materiál je vyvěšený ve zkrácené podobě na fyzické úřední desce obecního úřadu a v plném znění včetně příloh a zejména včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2018 na internetových
stránkách www.hlohovec.cz od 15. 5. 2019, takže veřejnost měla příležitost se s návrhem seznámit a
vyjádřit se k němu. Této možnosti do této chvíle žádný občan nevyužil. Pak předal slovo účetní obce Janě
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Imrichové, která podala podrobný výklad k závěrečnému účtu obce Hlohovec za rok 2018. Starosta
doplnil ještě některé informace k závěrečnému hodnocení zprávy o kontrole hospodaření obce a navrhuje
přijetí nápravného opatření k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření. Dále informoval o
rozhodnutí Rady obce, aby kontrolu hospodaření za rok 2019 provedli opět kontroloři Jihomoravského
kraje, kam již žádost o provedení kontroly starosta odeslal. Ze strany členů ZO nebyly žádné další dotazy
ani připomínky.
Návrh usnesení 5/5/2019:
ZO schvaluje v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustan. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Hlohovec za rok
2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou, a přijímá nápravné opatření
k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření (Příloha č. 2 nápravné opatření).
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení 6/5/2019:
ZO bere na vědomí rozhodnutí Rady obce Hlohovec o pověření provedením přezkumu hospodaření
obce Hlohovec za rok 2019 kontrolory Jihomoravského kraje.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Odchod účetní Jany Imrichové v 18.27 hodin.
k bodu 4.

Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2019

Starosta v souladu s usnesením ZO č. 12/3/2019 přijatém na jeho zasedání dne 6. 3. 2019 informoval o
provedeném rozpočtovém opatření č. 1 a zdůvodnil změny. Toto rozpočtové opatření provedla Rada obce
Hlohovec na své schůzi č. 8/2019 dne 30. 5. 2019. K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení 7/5/2019:
ZO bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 1, které provedla Rada obce Hlohovec na své
schůzi č. 8/2019 dne 30. 5. 2019 (Příloha č. 3).
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 5.

Žádost o výměnu pozemku p. č. 1618/23 v k.ú. Hlohovec

Starosta seznámil zastupitele s žádostí manželů Tomáše Kostelníka a Daniely Kostelníkové o výměnu
pozemku p.č. KN 1618/23 v katastrálním území Hlohovec. Rada obce preferuje výkup pozemku ve svahu
v areálu fotbalového hřiště.
Návrh usnesení č. 8/5/2019:
ZO neschvaluje vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 1618/23 zapsaného na LV 316 v k.ú. Hlohovec
za jiný pozemek ve vlastnictví Obce Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
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Návrh usnesení č. 9/5/2019:
ZO ukládá starostovi obce jednat s vlastníky pozemku p.č. 1618/23 zapsaného na LV 316 v k.ú.
Hlohovec o jeho výkupu do vlastnictví Obce Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 6.

Žádost o směnu části pozemku p. č. 140 za část pozemku p.č. 142 v k.ú. Hlohovec

Starosta seznámil zastupitele s žádostí manželů Petra Osičky a Ivety Osičkové o výměnu části pozemku
p.č. 140 o výměře cca 1 m2 za část obecního pozemku p.č. 142 o výměře cca 1 m2 v katastrálním území
Hlohovec.
Návrh usnesení č. 10/5/2019:
ZO schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. KN 142 o výměře cca 1 m2 ve vlastnictví
obce Hlohovec za část pozemku parcela číslo KN 140 o výměře cca 1 m2 vše v katastrálním území
Hlohovec, který je ve vlastnictví třetí osoby, s tím, že náklady spojené se směnou (náklady na
vypracování geometrického plánu a zápis do katastru nemovitostí) uhradí žadatelé.
Výsledek hlasování:
Pro – 9
Proti – 0
Zdržel se – 2 (Ing. Miroslav Pipal a
Mgr. Sylva Vlašicová)
Usnesení bylo přijato.

k bodu 7.

Projednání možnosti rozšíření cesty V trnkách

Starosta seznámil zastupitele se šíří pozemku p. č. KN 1869/33 v k. ú. Hlohovec, na jehož části bude v
budoucnu umístěna místní komunikace ulice V trnkách. V současnosti má pozemek p.č. 1869/33 šíři
pouze 3,0 m a tedy je nutné jej rozšířit do celkové šířky jako je výhybna oproti pozemku p. č. KN
1867/127 v k. ú. Hlohovec, tak aby zde bylo možné vybudovat komunikaci vhodnou pro budoucí provoz.
Po jednání s vlastníky sousedních pozemků byla navržena směna části pozemků v jejich vlastnictví za
část pozemků ve vlastnictví Obce Hlohovec. Konkrétně bylo navrženo:
- směna části pozemku p.č. KN 1869/24 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 91 m2 ve vlastnictví soukromé
osoby za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 91 m2 ve vlastnictví Obce
Hlohovec
- směna části pozemku p.č. KN 1869/25 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 90 m2 ve vlastnictví soukromých
osob za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 90 m2 ve vlastnictví Obce
Hlohovec
- směna části pozemku p.č. KN 1869/26 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 62 m2 ve vlastnictví soukromých
osob za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 62 m2 ve vlastnictví Obce
Hlohovec
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. KN 1869/24 v k.ú.
Hlohovec o výměře cca 91 m2 ve vlastnictví soukromé osoby za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú.
Hlohovec o výměře cca 91 m2 ve vlastnictví Obce Hlohovec bez finančního dorovnání. Náklady spojené
se směnou pozemků budou k tíži obce Hlohovec.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. KN 1869/25 v k.ú.
Hlohovec o výměře cca 90 m2 ve vlastnictví soukromých osob za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú.
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Hlohovec o výměře cca 90 m2 ve vlastnictví Obce Hlohovec bez finančního dorovnání. Náklady spojené
se směnou pozemků budou k tíži obce Hlohovec.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. KN 1869/26 v k.ú.
Hlohovec o výměře cca 62 m2 ve vlastnictví soukromých osob za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú.
Hlohovec o výměře cca 62 m2 ve vlastnictví Obce Hlohovec bez finančního dorovnání. Náklady spojené
se směnou pozemků budou k tíži obce Hlohovec.
Návrh usnesení č. 11/5/2019:
ZO schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. KN 1869/24 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 91
m2 ve vlastnictví soukromé osoby za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 91
m2 ve vlastnictví Obce Hlohovec bez finančního dorovnání. Náklady spojené se směnou pozemků
budou k tíži obce Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 10
Proti – 0
Zdržel se – 1 (Ing. Jaroslav Hajda)
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 12/5/2019:
ZO schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. KN 1869/25 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 90
m2 ve vlastnictví soukromých osob za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 90
m2 ve vlastnictví Obce Hlohovec bez finančního dorovnání. Náklady spojené se směnou pozemků
budou k tíži obce Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 13/5/2019:
ZO schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. KN 1869/26 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 62
m2 ve vlastnictví soukromých osob za část pozemku p.č. KN 1869/22 v k.ú. Hlohovec o výměře cca 62
m2 ve vlastnictví Obce Hlohovec bez finančního dorovnání. Náklady spojené se směnou pozemků
budou k tíži obce Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 8.

Žádost o koupi pozemků p. č. 251, 1708 v k. ú. Hlohovec

Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí č.j. OUHL - 392/2018 ze dne 14.05.2018 Rybníkářství
Pohořelice a.s., o koupi pozemků p. č. 251, 1708 v k. ú. Hlohovec, týkající se pozemků, které užívají
nájemci přilehlých bytovek. O uvedené pozemky žádala společnost již v roce 2012. Koupí těchto
pozemků žádají z důvodu ucelení, kde by do budoucna mohli uvažovat o jiné doplňkové využití celého
prostoru. Pozemky jsou v současnosti pronajaty.
Karel Vlašic se dotazoval, zda žadatel předložil svůj záměr s požadovaným pozemkem. Starosta
odpověděl záporně.
Rada obce nedoporučuje prodej pozemků p.č. 251, 1708 v k.ú. Hlohovec.
Návrh usnesení č. 14/5/2019:
ZO neschvaluje vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků p.č. KN 251 a p.č. KN 1708 v
katastrálním území Hlohovec.
Výsledek hlasování:
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
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Různé k projednání

Zdeněk Garčic se dotazoval na možnost využití stavební drti na nezpevněné obecní komunikace. Starosta
sdělil, že v současnosti je na sběrném dvoře jemný recyklát, který je pro tyto účely nevyhovující.
Současně informoval přítomné o probíhajícím zpracování technické studie návrhu realizace oprav
vybraných místních komunikací v Hlohovci.
Mgr. Sylva Vlašicová upozornila na nepřehlednost v křižovatce ulice Dědina, a to vzhledem k vysokému
vzrůstu zeleně. K připomínce se přidali i další členové ZO a upozornili na místa, kde je z bezpečnostních
důvodů nutné provést ořez zeleně.
Paní Helena Štěpánková (veřejnost) apelovala na přítomné členy ZO, aby obec Hlohovec vydala obecně
závaznou vyhlášku, která by regulovala používání hlučných strojů a přístrojů v neděli (sekačky,
zemědělské stroje apod.). Starosta se připojil také s návrhem zakomponovat do případné OZV rovněž
omezení pořádání ohňostrojů.
Paní Helena Štěpánková se dotazovala, zda bude zrealizována plánovaná obnova komunikací a chodníků
v ulici Lípová a Ke kostelu a zbudováním parkovacích míst. Starosta sdělil, že celá věc je v řešení a
aktuálně se zpracovává analýza území a studie, která vyhodnotí nejoptimálnější návrh, protože je třeba
řešit nejen obnovu stávajících povrchů, ale také parkování vozidel ve vztahu k vjezdům do domů a dále
nakládání s dešťovou vodou.
Dále zastupitelé diskutovali o možném zlepšení dopravní situace (parkování automobilů) v ulici Dědina,
navrhli zrušení předzahrádek nebo zavedení jednosměrného provozu.
Starosta zastupitelům představil projekt plánované rekonstrukce a přístavby místního obecního úřadu.
Ing. Jiří Vlk se dotazoval na využití prostor nad garáží. Předsedající sem navrhl přemístit obecní
knihovnu.
Starosta informoval, že na žádost občanky J.V. Rada obce Hlohovec projedná požadavek na odchyt a
umístění opuštěných koček do útulku, avšak nejdříve je nutné zjistit skutečný stav věci.
Mgr. Sylva Vlašicová měla připomínku k nedostatečné údržbě Hlohoveckého rybníka.
Ing. Miroslav Pipal navrhl zviditelnit občany Hlohovce, kteří se zasloužili o záchranu lidského života.
Zdeněk Garčic pozval přítomné na tradiční Benátskou noc, která se uskuteční v sobotu 29.6.2019 od
20.00 hodin na prostranství u místního kulturního domu.
k bodu 10.

Závěr

V závěru jednání starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Veřejné jednání Zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:15 hodin.
Tento zápis má 7 stran včetně podpisů, celkem 15 stran včetně příloh.

Přílohy:
č. 1 Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 (3 strany)
č. 2 Nápravné opatření (1 strana)
č. 3 Rozpočtové opatření č. 1 (1 strana)
č. 4 Výpis celkového usnesení (2 strany)
č. 5 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (1 strana)
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OBEC HLOHOVEC
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Jitka Lípová, zapisovatelka
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………………………………………

dne ………………

Marie Bartošíková, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Ing. Jana Fabičovicová, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….
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