
Zápis číslo 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2011 
 

 

1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
hosty z řad občanů. 
Starosta konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.   
 
Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 10. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 9.11.2011 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Rozpočtové opatření č. 8 z listopadu 2011 
5. Projednání pověření starosty k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci  
6. Rozpočtové provizorium 
7. Inventarizace 
8. Pronájem nebytových prostor  
9. Stočné 
10. Projednání věcného břemene 
11. Rozpočet DSO ŽlaP na rok 2012 
12. Různé (odpisy majetku, separace odpadů, vyjádření ke stavbě garáží, prodej pozemku 53/3 

Pozemkovým fondem ČR, pohledávka za obecní hospodu, ...) 
13. Informace z obecního úřadu za listopad 2011 
14. Diskuse 
15. Usnesení 
16. Závěr 

Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 10. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

9.11.2011 
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 
nejbližší zasedání ZO.  
Námitka nebyla uplatněna. 
 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis 
provedl starosta. 
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Ing. Jaroslav Řezáč. 
Výsledek hlasování pro paní Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou: Pro 4, proti 0, zdržela  se Menšíková. 
Výsledek hlasování pro pana Ing. Jaroslava Řezáče: Pro 4, proti 0, zdržel se Řezáč. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Ing. Jaroslav Řezáč 
Zborovský. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 8 z října 2011 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 8/2011 - rozpočet obce se snižuje v příjmech a výdajích o 7.400,- 
Kč.  

Přítomni: starosta – Josef Hloužek,  

 
členové -  Pavel Říhák, Ing. arch. Zuzana Menšíková, Petr Smejsík, Ing. Jaroslav 
Řezáč 

Nepřítomni: Ing. Eva Dudová,   Kamil Zborovský - omluveni 
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Návrh na usnesení  
ZO schvaluje RO 8/2011 z listopadu 2011. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Projednání pověření starosty k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci  
Aby mohl být upraven rozpočet v závěru roku 2011 na paragrafech i položkách dle výše skutečných 
příjmů a výdajů obce, tedy v době, kdy nebude možné svolat již veřejné zasedání zastupitelstva obce, 
požádal starosta obce o pověření k vykonávání rozpočtových opatření bez předchozího schválení 
zastupitelstvem obce. 
Námitky zastupitelů obce: nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení: 
ZO pověřuje starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2011 na paragrafech a 
položkách. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Rozpočtové provizorium 
Podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, obce hospodaří podle schváleného rozpočtu. Pokud obec nebude mít vypracovaný a schválený 
rozpočet na příští rok, pak je povinna se řídit podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb., pravidly 
rozpočtového provizoria. Starosta předložil ZO ke schválení postup při čerpání rozpočtu a to ve výši 1/12 
skutečných daňových a nedaňových příjmů obce v roce 2011. Výdaje budou krýt běžné výdaje obce a 
závazky z dříve uzavřených smluv. Rozpočtové provizorium bude trvat do doby, než bude schválen 
rozpočet na rok 2012. 
Námitky zastupitelů obce nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5,  proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Nařízení inventarizace majetku k 31.12.2011 
Podle zákona o účetnictví číslo 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starosta obce nařizuje provést 
inventarizaci majetku k 31.12.2011. Nařízení se týká rovněž příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad 
Litavou. Složení inventarizační komise: předseda inventarizační komise bude předsedkyně kontrolního 
výboru paní Ing. arch. Zuzana Menšíková, členové: zastupitelé Pavel Říhák, Kamil Zborovský, ve skladě 
se inventarizace zúčastní p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou inventarizační komise ředitel 
ZŠ p. Mgr. Kypr, členové: p. Babušíková, p. Paseková.  
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31.12.2011 a složení inventarizačních komisí a to: 
předsedkyně kontrolního výboru paní Ing. arch. Zuzana Menšíková, členové: zastupitelé Pavel Říhák, 
Kamil Zborovský, ve skladě se inventarizace zúčastní p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou 
inventarizační komise ředitel ZŠ p. Mgr. Kypr, členové: p. Babušíková, p. Paseková.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Pronájem nebytových prostor 
Na základě žádosti pana Miroslava Hégra o pronájem 1 místnosti  v budově č. 7 pro uskladnění bicích 
nástrojů včetně nahodilého hraní na tyto nástroje. Záměr obce pronajmout nebytový prostor v budově č. 7 
byl zveřejněn na úřední desce obce v době od 31.10. do 15.11.2011.  
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s pronájmem jedné místnosti (1 místnosti bývalé knihovny) v budově č. 7 panu Miroslavovi 
Hégrovi, Vážany nad Litavou za cenu .1.200,- Kč/rok na dobu do 31.12.2012. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro  5, proti 0, zdržel se 0. 
 



 
 

3 

9. Stočné 
Starosta obce předložil varianty propočtu paušální částky za odvedení a čištění odpadních vod, jak mu 
bylo usnesením z 10. zasedání ZO uloženo. Zastupitelé po rozpravě  navrhli použít z předložené tabulky 
variantu ve výši stočného 600,- Kč/osobu/rok (včetně výjimek pro děti a seniory).  
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje výši stočného pro následující roky ve výši 600,- Kč/osoba /rok, děti do 3 let věku bez 
poplatku, děti ve věku 3 – 6 let s poplatkem 300,- Kč/dítě/rok a osoby starší 70 let ve výši 500,-
Kč/osoba/rok.   
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
10. Projednání věcného břemene 
Dne 22.11.2011 byla na obecní úřad doručena žádost společnosti E.ON ČR, s.r.o. zastoupená společností 
Němeček – Elektromontáž, a.s. se sídlem ve Strážnici o souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 638/26, a 11/4 v k.ú. Vážany nad 
Litavou. Jedná se o uložení podzemního vedení nn ke garáží p. Lelitovského. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
spočívající v umístění nového podzemního vedení nn na pozemcích p.č. 638/26 a 11/4 v k.ú. Vážany nad 
Litavou ke garáži p. Lelitovského. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
11. Rozpočet DSO ŽlaP na rok 2012 
Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví (DSO ŽlaP) na rok 2012. Rozpočet 
DSO ŽlaP počítá s příjmy 357.500,- Kč, z toho pro Obec Vážany nad Litavou je navržen členský 
příspěvek 6.600,- Kč. Výdaje DSO ŽlaP jsou navrženy ve stejné výši, t.j. 357,5 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje příspěvek pro DSO ŽlaP na rok 2012 ve výši 6.600,- Kč. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 

12. Různé (odpisy majetku, separace odpadů, vyjádření ke stavbě garáží, prodej pozemku 53/3 
Pozemkovým fondem ČR, pohledávka za obecní hospodu, ...) 

 

12.1. Od 1.1.2012 dojde u majetku obce k odpisování majetku - vyhláška Ministerstva financí 410/2009 
Sb. ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky ve znění vyhlášky č. 
435/2010 Sb.  
 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje odpisování dlouhodobého majetku obce od 1.1.2012, a to způsobem rovnoměrným 
v měsíčním intervalu. Na odpisy a odpisový plán bude použit SW firmy Triada. Zůstatková hodnota 
veškerého majetku bude 5 % z pořizovací ceny. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
12.2. Představenstvo společnosti RESPONO, a.s. rozhodlo o úpravě cen pro rok 2012 (od 1.1.2012 
budou příspěvky od EKO – KOM u příjmem obce) následovně: 
komodita cena 2012 cena 2011 
SKO (681 občanů)  481,50 Kč        (328.037,70 Kč) 447,50 Kč         (304.747,50 Kč) 
plasty 52 x ročně (3 ks) 5.710,- Kč            (17.130,- Kč) 3.210,- Kč         (9.630,- Kč) 
papír 26 x ročně (2 ks) 3.254,80 Kč         (6.509,60 Kč) 1.954,81 Kč         (3.909,60 Kč) 
sklo bíle 12 x ročně (2 ks) 1.800,- Kč              (3.600,- Kč) 120,- Kč                    (240,- Kč) 
sklo barevné 12 x ročně (2 ks) 1.800,- Kč              (3.600,- Kč) 120,- Kč                    (240,- Kč) 
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Ceny jsou uvedeny bez 14 % sazby DPH 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí ceny společnosti RESPONO a.s. pro rok 2012. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
   
12.3. Dne 21.11.2011 požádal pan Karel Schoř o vyjádření obce k záměru výstavby garáží na pozemcích 
parc. č. 1268/4 – 1268/9 včetně napojení na místní komunikaci. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s výstavbou garáží na pozemcích parc. č. 1268/4 – 1268/9 včetně umístění sjezdů na 
pozemku parc. č. 1268/1 a napojení na místní komunikaci na pozemku parc. č. 2085 – vše v k.ú. Vážany 
nad Litavou. S úpravu terénu za garážemi (vysvahování)  ZO souhlasí za předpokladu údržby svahu 
(sečení trávy) vlastníky garáží. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
12.4. V době od 19.9.2011 je na úřední desce zveřejněn záměr Pozemkového fondu ČR převést pozemek 
parc. č. 53/3 v k.ú. Vážany nad Litavou. V tomto pozemku je vedena kanalizace od soc. budovy a je zde 
přístup k západnímu křídlu budovy č. 7.  
 
Návrh usnesení: 
ZO pověřuje starostu obce k zaslání vyjádření k záměru Pozemkového fondu ČR s tím, že v pozemku 
parc. č. 53/3 je uložena kanalizace od sociální budovy a současně má Obec Vážany nad Litavou zájem o 
převod části pozemku 53/3 proti západnímu křídlu budovy č. 7 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro5 proti 0, zdržel se 0. 
 
12.5. Při předávání obecní hospody od paní Drápalové tato vznesla požadavek na odpočet zařízení 
hospody v jejím vlastnictví z faktury za odebrané energie. Jedná se o komín od kotle na tuhá paliva, kotel 
na tuhá paliva, stavební úpravy předzahrádky „přes silnici“ včetně elektrické přípojky a pevně 
zabudovaných stolů a lavic této předzahrádky.  
 
Návrh ceny zařízení obecní hospody – možný odpočet z faktury za energie a nájem: 
Dle odhadce nemovitosti ing. Váhalové: 
zahrádka včetně přípojky elektřiny ......................................................... 14.861,65 Kč 
komín od kotle na tuhá paliva (SCHIEDEL) ......................................... 8.758,73 Kč 
Odhad ceny lavic a stolů zahrádky dle srovnání s podobnou internetovou nabídkou : 
pevně zabudované lavice 8 ks po 2.000,- Kč ............................................ 16.000,- Kč 
pevně zabudované stoly 4 ks po 3.000,- Kč  ............................................  12.000,- Kč 
odpočet na opotřebení stářím 50 % .......................................................... – 14.000,- Kč 
Nabídka obce na odkup stolů a lavic celkem  .......................................... 14.000,- Kč 
Cena kotle ATOMA KTP 45 (v současné nabídce není zastoupen): 
kotel ATOMA KTP 40  ............................................................................. 38.396,- Kč 
kotel ATOMA KTP 50  ............................................................................. 47.256,- Kč 
možná cena kotle ATOMAT 45 z průměru cen nižší a vyšší výkonnosti . 42.000,- Kč 
odhad opotřebení 50 % .............................................................................. - 21.000,- Kč 
Nabídka obce na odkup kotle .................................................................... 21.000,- Kč 
 
Nabídka obce na odpočet za zařízení obecní hospody celkem ................... 58.620,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s odkupem zařízení obecní hospody ve vlastnictví paní Drápalové odpočtem z faktury za 
energie a nájem ve výši 58.620,- Kč. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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12.6. Před vypsáním výběrového řízení zjistit zájem či nezájem rodičů o zapsání budoucích prvňáčků ve 
školním roce 2012/2013 do školy ve Vážanech. 
 
Návrh usnesení: 
ZO pověřuje předsedu výboru pro školství, kulturu a ostatní zájmovou činnost zjistit zájem či nezájem 
rodičů o zapsání budoucích prvňáčků ve školním roce 2012/2013 do školy ve Vážanech v termínu do 
20.12.2011 tak, aby mohlo případně být ještě do konce roku vypsáno výběrové řízení na obsazení místa 
ředitele Základní školy a Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
12.7. Předsedové výborů byli starostou vyzvání k předložení výročních zpráv jednotlivých výborů na 
lednové zasedání zastupitelstva obce. 
 
12.8. Byl zpracován projekt omezení dopravy na účelové komunikaci nad vinohrady a podána žádost na 
odbor dopravy o povolení osazení značek omezující vjezdu dopravních prostředků do 9 t s dodatkovou 
tabulkou vjezd na povolení obce. K žádosti je třeba ještě dodat zdůvodnění tohoto omezení. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s umístěním omezujících značek zákaz vjezdu automobilů nad 9 t s dodatkovou tabulkou 
vjezd povolen na povolení obce z těchto důvodů: klidová zóna rekreační oblasti (viz územní plán obce) je 
zatěžována nadměrným hlukem z těžké dopravy, dochází k otřesům půdy v blízkosti rekreačních chat a 
celá oblast je zatěžována prachem jízdou vícenápravových automobilů. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
12.9. Dne 16.11. požádala Oblastní charita Hodonín o příspěvek na příští rok ve výši 20.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
ZO odkládá usnesení o poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Hodonín na dobu schvalování rozpočtu na 
rok 2012. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se . 
 
12.10. Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu 11.1.2012  v 18:30 hod.  
 
13. Informace z obecního úřadu za listopad 2011  
− 12.11. výsadba stromků,  
− 17.11. lampiónový průvod 
− 21.11. jednání na provedení vodovodní přípojky na ČOV 
− 24.11. školení na webové stránky DSO ŽLaP 
− 4.12. Mikulášská besídka 
− 5.12. si dr. Mlateček vyzvedl poslední podklady ke knize o historii Vážan, po jejich zpracování 

(nejpozději v lednu) bude stanoven konečný termín pro vydání knihy 
− na základě žádosti obce byla dne 6.12. provedena kontrola ČIŽP a odborem ŽP KÚ Jm. kraje na 

motokrosové dráze 
− byla zaslána žádost o dotaci na vybavení školního dětského hřiště herními prvky 
 
14. Diskuse 
Pan Zborovský (z důvodu nepřítomnosti prostřednictvím starosty) dal k posouzení možné využití sociální 
budovy jako dočasnou ubytovnu pro zahraniční dělníky (z Ukrajiny). Možnost využití nájemců při 
nutných stavebních úpravách. 
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15. Usnesení 
ZO bere na vědomí  
- nařízení inventarizace majetku k 31.12.2011 a složení inventarizačních komisí a to: předsedkyně 

kontrolního výboru paní Ing. arch. Zuzana Menšíková, členové: zastupitelé Pavel Říhák, Kamil 
Zborovský, ve skladě se inventarizace zúčastní p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou 
inventarizační komise ředitel ZŠ p. Mgr. Kypr, členové: p. Babušíková, p. Paseková.  

- ceny společnosti RESPONO a.s. pro rok 2012. 
 
ZO schvaluje: 
- RO 8/2011 z listopadu 2011, 
- rozpočtové provizorium na rok 2012.  
- výši stočného pro následující roky ve výši 600,- Kč/osoba /rok, děti do 3 let věku bez poplatku, děti 

ve věku 3 – 6 let s poplatkem 300,- Kč/dítě/rok a osoby starší 70 let ve výši 500,-Kč/osoba/rok.   
- příspěvek pro DSO ŽlaP na rok 2012 ve výši 6.600,- Kč. 
- odpisování dlouhodobého majetku obce od 1.1.2012, a to způsobem rovnoměrným v měsíčním 

intervalu. Na odpisy a odpisový plán bude použit SW firmy Triada. Zůstatková hodnota veškerého 
majetku bude 5 % z pořizovací ceny. 

 
ZO souhlasí: 
- s pronájmem jedné místnosti (1 místnosti bývalé knihovny) v budově č. 7 panu Miroslavovi 

Hégrovi, Vážany nad Litavou za cenu 1.200,- Kč/rok na dobu do 31.12.2012.  
- s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

spočívající v umístění nového podzemního vedení nn na pozemcích p.č. 638/26 a 11/4 v k.ú. 
Vážany nad Litavou ke garáži p. Lelitovského. 

- s výstavbou garáží na pozemcích parc. č. 1268/4 – 1268/9 včetně umístění sjezdů na pozemku parc. 
č. 1268/1 a napojení na místní komunikaci na pozemku parc. č. 2085 – vše v k.ú. Vážany nad 
Litavou. S úpravou terénu za garážemi (vysvahování)  ZO souhlasí za předpokladu údržby svahu 
(sečení trávy) vlastníky garáží. 

- s odkupem zařízení obecní hospody ve vlastnictví paní Drápalové odpočtem z faktury za energie a 
nájem ve výši 58.620,- Kč. 

- s umístěním omezujících značek zákaz vjezdu automobilů nad 9 t s dodatkovou tabulkou vjezd 
povolen na povolení obce z těchto důvodů: klidová zóna rekreační oblasti (viz územní plán obce) je 
zatěžována nadměrným hlukem z těžké dopravy, dochází k otřesům půdy v blízkosti rekreačních 
chat a celá oblast je zatěžována prachem jízdou vícenápravových automobilů. 

 
ZO pověřuje  
- starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2010 na paragrafech a 

položkách. 
- starostu obce k zaslání vyjádření k záměru Pozemkového fondu ČR s tím, že v pozemku parc. č. 

53/3 je uložena kanalizace od sociální budovy a současně má Obec Vážany nad Litavou zájem o 
převod části pozemku 53/3 proti západnímu křídlu budovy č. 7 

- předsedu výboru pro školství, kulturu a ostatní zájmovou činnost zjistit zájem či nezájem rodičů o 
zapsání budoucích prvňáčků ve školním roce 2012/2013 do školy ve Vážanech v termínu do 
20.12.2011 tak, aby mohlo být ještě do konce roku vypsáno výběrové řízení na obsazení místa 
ředitele Základní školy a Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou. 

 
ZO odkládá usnesení o poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Hodonín na dobu schvalování rozpočtu na 
rok 2012. 
 
12. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:20 hod. ukončil. 


