
Zápis číslo 13/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 22.2.2012 
 

 

1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
hosty z řad občanů. 
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.   
 
Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 12. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 11.1.2012 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Zprávy předsedů výborů 
5. Seznámení s rozborem hospodaření za rok 2011 
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou 
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2012 
8. Prodej pozemků 
9. Upřesnění nájemních smluv 
10. Různé (činnost základní školy, rozmístění nádob na bio odpad, výměna světel veřejného osvětlení, 

nový jízdní řád od 4.3.2012, ... ) 
11. Informace z obecního úřadu za leden 2012 
12. Diskuse 
13. Usnesení 
14. Závěr 

 
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 12. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

11.1.2012 
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 Kamil Zborovský. 
Výsledek hlasování pro pana ing. Menšíkovou: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Menšíková) 
Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Zborovský). 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ing. arch. Menšíková a pan Kamil Zborovský. 
 
4. Zprávy předsedů výborů 
Ing. arch. Zuzana Menšíková přednesla zprávu kontrolního výboru za rok 2011 – zápis č. 1 ze dne 
18.1.2012. Nedostatky: nevyvěšení záměru obce pronajmout 1 místnost panu Kondášovi; ke smlouvě o 
pronájmu obecní hospody – v zápise ze ZO není uvedeno, že smlouva bude na dobu neurčitou a nájemné 
bude v cenové výši – závazné jsou zápisy ze zastupitelstva;  v době kontroly neuzavřené nájemní 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek, místostarosta -  Petr Smejsík, 

 
členové -  Pavel Říhák, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Eva Dudová,   Kamil Zborovský, 
Ing. arch. Zuzana Menšíková 

Nepřítomni:  
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smlouvy s panem Hégrem, paní Janečkovou a panem Hanouskem; v inventuře obce není zařazena 
žíněnka pro děti; rozdělení majetku zásahové jednotky a majetku dobrovolných hasičů, schází kniha jízd 
– není kontrola pohonných hmot. 
Vyjádření starosty: vyvěšení záměru bylo dodatečně; usnesení ZO k pronájmu obecní hospody zní: ....“ a 
současně pověřuje starostu obce k sepsání nájemní smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou“ – usnesení 
ZO bylo v celém rozsahu dodrženo;  smlouvy s panem Hégrem a paní Janečkovou již uzavřeny; 
předpoklad podepsání smlouvy s panem Hanouskem bude do začátku vegetačního období; majetek obce 
v užívání hasičů je zapsán v inventurách, příspěvek na pohonné hmoty byl pro dobrovolné hasiče – není 
právo obce kontrolovat knihu jízd dobrovolné organizace. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO ukládá starostovi obce doplnit a následně předložit kontrolnímu výboru nedostatky vyplývající ze 
zprávy kontrolního výboru ze dne 18.1.2012 do 15.3.2012. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Místostarosta přečetl zprávu o bezpečnostní situaci v obci. 
 
Návrh na usnesení  
ZO bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Seznámení s rozborem hospodaření za rok 2011 
 Starosta seznámil přítomné s rozborem hospodaření obce za rok 2011. Přednesený rozbor bude 
součástí závěrečného účtu obce. 
 Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2011 podle schváleného rozpočtu ze dne 2.3.2011. 
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 6.495.000,- Kč, výdaje byly schváleny 6.167.700,- Kč, 
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 327.300,- Kč a splátka budovy (sociálka) ve výši 
350.000,- Kč. V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření, které řešily financování během 
roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily příjmy 6.692.000,- Kč a výdaje 6.364.700,- Kč.  
 Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční dotaci na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 3.593,- Kč. 
Dotace nebyla vyčerpána. Částka 3.593,- Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání 5.1.2012.  
Výdaje obce představují náklady na provoz čistírny odpadních vod ZŠ, dění v obci a provoz obecního 
úřadu. Během roku dostala organizace TJ Vážany nad Litavou neinvestiční dotaci ve výši 100.000,- Kč 
na údržbu fotbalového hřiště, energii, hody. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále Sbor 
dobrovolných hasičů obdržel neinvestiční dotaci ve výši 40.000,- Kč na provoz. Tato dotace byla 
vyčerpána v částce 39.976,- Kč. Dále poskytla neinvestiční dotaci společnosti rybáři Vážany nad Litavou 
v celkové výši 7.000,- Kč, mysliveckému sdružení v celkové výši 9.000,- Kč, cvičení rodičů s dětmi 
neinv. dotaci na nářadí v celkové částce 30.000,- Kč a dále poskytla neinv. dotaci římskokatolické církvi 
ve výši 50.000,- Kč. Tyto dotace byly vyúčtovány během roku 2011. Dále obec poskytovala v rámci 
rozpočtu finanční dary na různé akce pořádané v obci různými organizacemi v celkové výši  54.800,- Kč. 
Obec splatila dotaci od Ministerstva financí na vybudování čistírny odpadních vod. Obec splácí úvěr č. 
III. od ČS a.s. na vybudování II. etapy kanalizace a zůstatek k 31.12.2011 činí 2.060.000,- Kč. Dále obec 
zaplatila v roce 2011 3.splátku na koupi zemědělské budovy ve výši 350.000,--Kč (150.000,- Kč se 
posouvá do roku 2012). Tuto budovu bude obec splácet do roku 2012. Celková hodnota budovy je 
1 700 000,- Kč. Zůstatek k 31.12.2011 činí 450.000,- Kč. 
          Obec je členem spolku DSO Ždánický les a Politaví. V roce 2011 zaplatila členský příspěvek ve 
výši  6.640,- Kč a dále je členem SMO ČR, kde v roce 2011 zaplatila členský příspěvek 3.404,20 Kč. 
 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vážany nad 
Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace, která hospodaří s příspěvkem od obce na provoz. 
Příspěvek na rok 2011 činil 400.000,- Kč. 
 
Návrh na usnesení  
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ZO bere na vědomí předložený rozbor hospodaření. Jeho schvalování se uskuteční při projednávání 
celkového závěrečného účtu obce za rok 2011 po přezkoumání hospodaření za rok 2011. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou 
Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou skončila v roce 2011 s kladným výsledkem 
hospodaření ve výši 38.863,51 Kč. Starosta navrhl použít do fondu odměn možných 22 %, t.j. 8.550,- Kč 
a zbytek dát do rezervního fondu, tj. 30.313,51 Kč.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 38.863,51 Kč 
takto: 

� do fondu odměn 8.550,- Kč, 
� do rezervního fondu 30.313,51 Kč, 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2012 
 
a) Příspěvky organizacím a na akce z § 3429 dle návrhu rozpočtu:  
ZO Českého zahrádkářského svazu Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na košt slivovice pořádaný 
10.3.2012 ve výši 5 tis. Kč. 
Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou požádal o příspěvek 67 tis. Kč na pořízení výstroje a 
vybavení pro zásahovou jednotku a náklady na provoz ve výši 48 tis. Kč. 
Rybáři z Vážan – rybářské závody a další činnost – 30 tis. Kč. 
Myslivecké sdružení požádalo o příspěvek na koupi pozemku v hodnotě 50 tis. Kč a celoroční činnost, 
která zahrnuje údržbu a obnovu mysliveckých zařízení a péči o zvěř a životní prostředí. 
Tělovýchovná jednota Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na činnost, provoz a údržbu ve výši 245 
tis. Kč. 
Nina Hložková požádala o finanční podporu na nákup zbývajících cvičebních pomůcek v hodnotě 
19.919,- Kč. 
ZO ČSCH vážany nad Litavou požádala o příspěvek na energie ve výši 3 tis. Kč a na pořádání prodejních 
trhů drobného zvířectva ve výši 4 tis. Kč. 
Ing. Jaroslav Řezáč, vlastivědný kroužek Vážany nad Litavou požádal o příspěvek na pořádání 35. 
konference vlastivědných kroužku ve výši 6 tis. Kč. 
Pan Miloš Cenek, vedoucí nácviku požádal o finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na zakoupení 
cvičebního náčiní a hrazení dopravy na nácviky a samotná cvičení Všesokolského sletu. 
Pan Pavel Uhlíř požádal o příspěvek na 6. ročník westernových závodů. 
MŠ vážany nad Litavou požádala o vyčlenění prostředků na opravy v budově ZŠ a MŠ. (oprava zdi u 
vchodových dveří, oprava bojleru, oprava světla v herně, oprava podlahy v lehárně, výměna lina ve 
vestibulu MŠ, oprava schodiště k herně, oprava nefunkčních zámků u dveří, výměna oken v lehárně, 
vymalování lehárny, jídelny a chodby, oprava židliček popř. výměna. Požadavek je bez finančního 
propočtu. 
Výbor životního prostředí požádal o vyčlenění prostředků na koupi stromků ve výši 25 tis. Kč a na práce 
spojené s jejich údržbou ve výši 25 tis. Kč. Práce by provedli společně myslivci, hasiči a členi výboru 
životního prostředí. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje příspěvky organizacím, na kulturu a sport na rok 2012: 
chovatelé 7 tis. Kč drobné 
rybáři 10 tis. Kč vánoční besídka 1,2 tis. Kč 
myslivci 30 tis. Kč ostatky 1,2 tis. Kč 
myslivecký ples 4 tis. Kč šachový turnaj 1,2 tis. Kč 
dětský ples 2 tis. Kč turnaj stol. tenis 1,2 tis. Kč 
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zahrádkáři 5 tis. Kč nohejbalový turnaj 1,2 tis. Kč 
westernové závody 4 tis. Kč dětský den 3 tis. Kč 
nářadí pro cvičení 20 tis. Kč Celkem drobné  9 tis. Kč 
Sokolský slet 5 tis. Kč  
kroje 20 tis. Kč 
hody 15 tis. Kč 
národopis 5 tis. Kč 
celkem 127 tis. Kč 
 
Celkem příspěvky   136 tis. Kč  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti0, zdržel se 0. 
 
b) Návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu pro rok 2012: 
 
rozpočtu sociálního a charitativního fondu příjmy výdaje 
sociální fond:  39.000 Kč 35.400 Kč 

z toho: kultura a sport  8.100 Kč 

            příspěvek na dovolenou  6.000 Kč 

            příspěvek na stravenky  20.000 Kč 

            bankovní poplatky   1.300 Kč 

charitativní fond: 25.300 Kč 14.800 Kč 

z toho: charita Hodonín  13.000 Kč 

            pohlednice velikonoce, Vánoce – Polid,   400 Kč 

            zrakově postižení  400 Kč 

           charita Slavkov  1000 Kč 

 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2012 
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (ing. Řezáč). 
 
c) Petice občanů: požadavek na pořízení nových chodníků 
Za minulé a současné volební období bylo opraveno, rekonstruováno či nově vybudováno 800 m 
chodníků. V letošním roce se v návrhu rozpočtu obce počítá s částkou 60.000 Kč na opravy a nové 
chodníky. 
 
d) Projednání rozpočtu obce na rok 2012 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012. Rozpočet na rok 2012 je koncipován 
jako vyrovnaný. Příjmy jsou navrženy převážně podle skutečnosti loňského roku a to ve výši 6.704 tis. 
Kč (příjmy z poplatku za čištění odpadních vod zvýšeny cca 150 tis. Kč), použití finanční rezervy z 
minulých let ve výši 100 tis. Kč. Výdaje jsou ve výši 6.164,2 tis. Kč. Z toho splácení úvěru v  roce 2012 
na kanalizaci ve výši 640 tis. Kč a 450 tis. Kč poslední splátka na sociální budovu.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Vážany nad Litavou na rok 2012.   
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Prodej pozemků 
8.1. Společnost Zitta výtahy, s.r.o. požádala dne 30. ledna o odprodej pozemku parc. č. 2153 ostatní 
plocha, jiná plocha v k ú. Vážany nad Litavou. Na tomto pozemku by vybudovala chodník od mostu přes 
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Litavu až k provozovně Zitta výtahy, který by současně sloužil i pro příchod k rodinným domům v dané 
lokalitě. 
Ing. arch. Menšíková: pozemek neprodávat z důvodu obtížnějšího projednávání případného uložení 
možných sítí v budoucnu. 
Ing. Řezáč: pozemek neprodávat, chodník vybudovat z prostředků obce; popř. vybudovat chodník na 
druhé straně silnice. 
 
Návrh na usnesení:  
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce prodat pozemek parc. č. 2153 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 2 (ing. Řezáč, ing. arch. Menšíková), zdržel se 1 (ing. 
Dudová).  
 
8.2. Dne 13.2.2012 požádali Evžen Zitta, Oblá 55, Brno a Miroslav Synek, Vážany nad Litavou č.p. 192 o 
prodej pozemku parc. č. 1186 vodní plocha,  zamokřená plocha o výměře 15.923 m2 . 
Pan Synek: na pozemku hodláme vybudovat mokřad a osázet jej stromy. 
Pan Říhák -  vyjádřil nesouhlas s prodejem. 
Ing. arch. Menšíková - pozemek neprodávat. 
Pan Cenek – za vzor dal  existující mokřad v Hruškách vybudovaný též soukromou osobou. 
 
Návrh na usnesení:  
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce prodat pozemek parc. č. 1186 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 1 (Říhák), zdržel se 2 (ing. Řezáč, ing. arch. Menšíková).  
 
9. Upřesnění nájemních smluv  
Pan Jan Šmída ke své činnosti: po ukončeném výběrovém řízení jsem požádal Kamila Zborovského, se 
kterým se znám již delší dobu, o finanční výpomoc (půjčku) na zařízení hospody, aby provoz mohl být co 
nejdříve zahájen. Jakmile jsem si vyřídil svou finanční hotovost, půjčku jsem vyrovnal. Jiná spolupráce 
nebyla. 
Dotaz pana Smejsíka: Byla spolupráce domluvena předem? 
Odpověď p. Šmídy: ne 
Další dotazy nebyly vzneseny. 
ZO byli starostou obce vyzvání k podání požadavků, které budou zahrnuty do nájemních smluv pro Jiřinu 
Janečkovou, Miroslava Hégra, Borise Hanouska -  bez požadavků. 
 
10. Různé (činnost základní školy, rozmístění nádob na bio odpad, výměna světel veřejného osvětlení, 
nový jízdní řád od 4.3.2012, ... ) 
 
10.1. Do naší školy dochází 5 žáků (3 do 2. tř. a 2 do 4. tř.). K zápisu na školní rok 2012/2013 se 
nedostavil žádný žák. 
Starosta požádal zastupitelstvo o usnesení, jakými kroky s činností základní školy postupovat. 
Paní Rezlová – obec nemá peníze na chodníky a na školu ano? 
Pan Smejsík – škola je důležitější než opravy chodníků. 
 
Pan Smejsík navrhl usnesení: 
ZO souhlasí s ponecháním školy za jakéhokoliv počtu žáků. 
ZO ukládá starostovi obce vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele školy. 
 
Starosta podal protinávrh: 
ZO souhlasí s uzavřením školy při počtu žáků menším jak 6. 
Výsledek hlasování o protinávrhu: Pro 1 (Hloužek), proti 4, zdrželi se 2 (Ing. Dudová, Říhák).  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení předneseným panem Smejsíkem: Pro 6, proti 1 (Hloužek), zdržel 
se 0. 
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10.2.  Rozvoz sběrných nádob na bioodpad se uskuteční 1. 3. 2012 od 8,00 hod. Plán umístění sběrných 
nádob v obci.  
Starosta společně s panem Novákem určí prvotní rozmístění nádob na biologický odpad.  
 
10.3. Osvětlení LED svítidly 
Firma LAMBERGA s.r.o. Brno nabízí výměnu stávajících světel veřejného osvětlení za LED svítidla. 
Výměnu starých osvětlovacích soustav za nové, kdy je dosaženo stejného efektu jako v předchozím 
případě, lze financování v určitých případech řešit formou EPC – obec hradí nová svítidla z úspor daných 
nižší spotřebou elektrické energie a malými provozními náklady. 
Zástupci společnosti LAMBERGA s.r.o. prezentovali osvětlení LED svítidly a možnosti financování 
výměny osvětlení v celé obci.  
Obec by si měla nechat zpracovat pasport veřejného osvětlení, který by byl podkladem pro zpracování 
případné další dokumentace pro rekonstrukci osvětlení, pro účely inventarizace a pod. 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí se zadáním vypracovat pasport veřejného osvětlení 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
10.4. Informace o platnosti nového jízdního řádu IDS od 4.3.2012. 
Pan Maša přednesl připomínky: odpolední směnu v Brně spojem 12:36 z Vážan je takměř nemožné 
stihnout a použití spoje v 10:36 představuje zase min. hodinový prostoj v Brně. Cestování přes Slavkov je 
dražší o jedno pásmo a není tak komfortní. Rovněž není dořešena doprava z odpolední a noční směny 
(není předmětem změn k 4.3.). 
 
10.5. Cestovní náhrady: 
Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 462, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba 
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena 
pohonných hmot. Dle této vyhlášky je stravné stanoveno na 64,- – 76,- Kč (bylo 65,-) při služební cestě 
v rozmezí 5 – 12 hod., při služební cestě v rozmezí 12 – 18 hod. je výše stravného 96,- – 116,- Kč (bylo 
100,-) a při služební cestě nad 18 hod. je výše stravného v rozmezí 151,- – 181,- Kč (bylo 150,-). 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje výši stravného na služební cestě zaměstnanců následovně: 
při služební cestě v rozmezí 5 – 12 hod. výše stravného 70,- Kč  
při služební cestě v rozmezí 12 – 18 hod. výše stravného 110,- Kč  
při služební cestě delší jak 18 hod. výše stravného 170,- Kč  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
10.6. Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu  11.4.2012  v 18:30 hod. (audit  20.3.2012) 
 
11. Informace z obecního úřadu za leden 2012  
− vydání územního rozhodnutí na vodovod „V koutku“  
− rozhodnutí obecního úřadu, kterým se povoluje osazení omezujících značek na komunikaci nad 

vinohrady 
− 26.1. kontrola okresní správou sociálního zabezpečení 
− 27.1. kolaudace silnice do Slavkova 
− 2.2. jednání na Obecním úřadě v Křenovicích ohledně křenovické spojky 
− 12.2. prodejní trhy a jarmark 
− 16.2. jednání ohledně vymáhání dluhů 
 
12. Diskuse 
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Pan Michálek – na pozemku pod Hejdy (místo využívá obec pro pálení dřevního odpadu, listí apod.) je i 
jiný odpad. Obec by s tím měla něco dělat. 
Starosta – dřevní odpad je spálený, bohužel někdo na místo vyvezl i ten jiný odpad. Pracovníci obce 
průběžně likvidují vznikající černé skládky po celém katastru. 
Pan Michálek – dotaz, zda obec povolila pokácet několik stromů na motokrosové dráze. 
Starosta – obecní úřad žádné povolení nevydal. Celou dráhu včetně rybníčku a pokácených stromů řešila 
Česká inspekce životního prostředí. Při řešení přestupku nebyla obec účastníkem řízení – neměla ani 
možnost nahlédnout do spisu. 
Pan Čermák – stížnost na parkování vozidel Pepíčkova řeznictví – parkují v křižovatce a může lehce dojít 
k havárii. 
 
13. Usnesení 
ZO ukládá starostovi obce 
- doplnit a následně předložit kontrolnímu výboru nedostatky vyplývající ze zprávy kontrolního 

výboru ze dne 18.1.2012 do 15.3.2012. 
- vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele školy. 
 
ZO bere na vědomí: 
- zprávu o bezpečnostní situaci v obci  
- předložený rozbor hospodaření. Jeho schvalování se uskuteční při projednávání celkového 

závěrečného účtu obce za rok 2011 po přezkoumání hospodaření za rok 2011 
 
ZO schvaluje: 
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 38.863,51 Kč takto: 

� do fondu odměn 8.550,- Kč, 
� do rezervního fondu 30.313,51 Kč, 

- příspěvky organizacím, na kulturu a sport na rok 2012: 
chovatelé 7 tis. Kč drobné 
rybáři 10 tis. Kč vánoční besídka 1,2 tis. Kč 
myslivci 30 tis. Kč ostatky 1,2 tis. Kč 
myslivecký ples 4 tis. Kč šachový turnaj 1,2 tis. Kč 
dětský ples 2 tis. Kč turnaj stol. tenis 1,2 tis. Kč 
zahrádkáři 5 tis. Kč nohejbalový turnaj 1,2 tis. Kč 
westernové závody 4 tis. Kč dětský den 3 tis. Kč 
nářadí pro cvičení 20 tis. Kč Celkem drobné  9 tis. Kč 
Sokolský slet 5 tis. Kč  
kroje 20 tis. Kč 
hody 15 tis. Kč 
národopis 5 tis. Kč 
celkem 127 tis. Kč 
 
Celkem příspěvky   136 tis. Kč  
 
- návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2012 
- návrh rozpočetu obce Vážany nad Litavou na rok 2012  
- výši stravného na služební cestě zaměstnanců následovně: 

� při služební cestě v rozmezí 5 – 12 hod. výše stravného 70,- Kč  
� při služební cestě v rozmezí 12 – 18 hod. výše stravného 110,- Kč  
� při služební cestě delší jak 18 hod. výše stravného 170,- Kč  

 
ZO souhlasí: 
- s vyvěšením záměru obce prodat pozemek parc. č. 2153 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
- s vyvěšením záměru obce prodat pozemek parc. č. 1186 v k.ú. Vážany nad Litavou 
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- se zadáním vypracovat pasport veřejného osvětlení 
- s ponecháním školy za jakéhokoliv počtu žáků. 
 
 
14. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 22.55 hod. ukončil. 
 
 
 


