Zápis číslo 16/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.10.2008
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek,
Nepřítomni: – omluven Ing. Jaroslav Řezáč, Petr Smejsík
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 15. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 24.9.2008
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání dodatku k rozpočtovému opatření č. 6/2008
5. Seznámení s rozborem hospodaření za 3 čtvrtletí 2008
6. Prodej a směna pozemků, věcné břemeno
7. Zpracování projektu hřiště s umělým povrchem
8. Různé
9. Informace z obecního úřadu za září - říjen 2008
10. Diskuse
11. Usnesení
12. 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 15. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
24.9.2008
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne
nejbližší zasedání ZO.
Dne 29.10. 2008 byly na obecní úřad doručeny námitky člena ZO k zápisu č. 15/2008 z jednání ZO
Vážany nad Litavou ze dne 14.9.2008. Pan Ing. Jaroslav Řezáč zaslal k některým bodům námitky. Tyto
námitky jsou však námitkami k projednaným bodům, nikoliv k zápisu. Vzhledem k tomu, že pan Ing.
Jaroslav Řezáč nebyl přítomen, starosta navrhl jeho připomínky projednat na nejbližším zastupitelstvu,
kdy bude přítomen, aby se nemuselo pořád dokola něco vysvětlovat a odpovídat na odpověděné.
Při této příležitosti starosta navrhl, aby písemná stanoviska, připomínky námitky a pod. delší jak 10
strojopisných řádek, které podávající požaduje uvést v zápise, byly na obecní úřad doručeny
v elektronické podobě.
Návrh usnesení:
a) ZO odkládá projednání připomínek k bodům 15. zasedání ZO pana Ing. Jaroslava Řezáče na nejbližší
jednání zastupitelstva obce kdy bude přítomen,
b) ZO schvaluje, aby písemná stanoviska, připomínky námitky a pod. delší jak 10 strojopisných řádek,
které podávající požaduje uvést v zápise, byly na obecní úřad doručeny v elektronické podobě.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Starosta konstatoval, že námitka k vlastnímu zápisu z 15. zasedání ZO 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 pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka.
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4, proti 0, zdržel se Luděk Tůma.
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 4, proti 0, zdržel se Karel Škraňka.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka.
4. Projednání dodatku k rozpočtovému opatření č. 6/2008
Starosta přednesl dodatek k rozpočtovému opatření č. 6/2008 ze dne 23.9.2008. Rozpočet obce se zvyšuje
v příjmech a výdajích o 30.000,- Kč.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí dodatek k RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008,
b) ZO schvaluje dodatek k RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Seznámení s rozborem hospodaření za 3 čtvrtletí 2008
Příjmy za 3 čtvrtletí 2008
Výdaje za stejné období
Plnění příjmů v %
Plnění výdajů

5.289.249,17 Kč
4.153.734,13 Kč
84,75 % upraveného rozpočtu
(86,78 % dle návrhu rozpočtu)
73,60 %, respektive 75,55 %

Rozbor hospodaření bude umístěn na webové stránky obce.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za 3 čtvrtletí 2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Prodej a směna pozemků, věcné břemeno
•

Dne 8.10.2008 byla doručena na obecní úřad žádost pana Dostála, •••••• Holoubka a •••••• Matyáše st.
na odkup pozemku parc. č. 645, 638/37. Prodej pozemku 645 byl odsouhlasen ZO na zasedání
15/2008 pro pana •••••• Dostála. Pan •••••• Dostál souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 645 pro
všechny tři zájemce rovným dílem.
Návrh usnesení:
a) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 645, zastavěná plocha a nádvoří, rovným dílem pro pana
•••••• Dostála, Vážany nad Litavou •••, pana •••••• Matyáše, Vážany nad Litavou č.p. ••• a pana
•••••• Holoubka, Hrušky č.p. ••• za cenu 50,- Kč/m2.
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b) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 638/37 ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 2204
m2 a to 2/3 dílem pro •••••• Dostála, Vážany nad Litavou č.p. 183 a 1/3 dílem panu ••••••
Matyášovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu 30 Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
•

Dne 22.10.2008 podala žádost TML INTERNATIONAL CORPORATION o odkup části pozemku
parc. č. 1853 v délce 410 m za účelem vybudování umělého násypu jako ochrany proti
severovýchodním větrům a spojení závodiště s plánovaným vybudováním zatravněné plochy.
ZO na svém 14 zasedání odsouhlasilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc.
č. 1853 a 1856 se společností TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka s tím,
že vlastní prodej bude uskutečněn po dokončení plánovaných a řádně schválených staveb dle
projektů, které budou předloženy.
K žádosti podal vysvětlení pan Hrdinka, který se zúčastnil projednávání tohoto bodu.
Návrh usnesení:
a) ZO nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1853.
b) ZO souhlasí se stavbou protivětrného valu dle návrhu Ing. Luďka Matyáše ze září 2008 i na
pozemku parc. č. 1853 ve vlastnictví obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•

Vzhledem k přítomnosti pana Hrdinky byla současně projednána žádost společnosti o souhlas se
stavbou „Zázemí areálu sportoviště Vážany nad Litavou“ – dočasná stavba.
Společnost TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka, podala dne 22.10.2008
žádost o vyjádření ke stavbě Zázemí areálu sportoviště Vážany nad Litavou – dočasná stavba.
K žádosti podal vysvětlení pan Hrdinka.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se stavbou „Zázemí areálu sportoviště Vážany nad Litavou“ – dočasná stavba dle návrhu
Ing. Luďka Matyáše z října 2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•

Dne 22.10.2008 podala společnost TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka,
žádost o odkup pozemku parc. č. 1851 v k.ú. Vážany nad Litavou.
Návrh na usnesení:
ZO nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1851 společnosti TML INTERNATIONAL
CORPORATION, organizační složka.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•

9.4.2008 požádal pan •••••• Smetana o směnu pozemků parc. č. 536/5 ve vlastnictví manž.
Smetanových za pozemky p.č. 1013/1 a 1013/2 ve vlastnictví obce za současného zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 1014 ve prospěch obce v souvislosti s výstavbou kanalizace a směnu
pozemků parc. č. 2139 a 2140 ve vlastnictví manž. Smetanových za část pozemku parc. č. 538/5 ve
vlastnictví obce. V tomto měsíci byly na obecní úřad doručeny geometrické plány pro rozdělení
pozemku parc. č. 538/5 a geometrické plány na břemeno. Pokud ZO bude s předloženými
geometrickými plány souhlasit, budou vyvěšeny na úřední desce a na následujícím zastupitelstvu
projednány.
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Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce směnit pozemky parc. č. 536/5 za pozemky p.č. 1013/1 a
1013/2 a za současného zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1014 ve prospěch obce
v souvislosti s výstavbou kanalizace
b) ZO souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 538/5 v k.ú. Vážany nad Litavou dle geometrického
plánu 435-104/2008,
c) ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce směnit pozemky parc. č. 2139 a 2140 ve vlastnictví manž.
Smetanových za pozemek parc. č. 538/12 (oddělen z pozemku parc. č. 538/5) ve vlastnictví obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
•

Na základě žádosti pana •••••• Gottwalda, Vážany nad Litavou č.p. ••• a schválení ZO byla oddělena
část z pozemku parc. č. 470/1 v pruhu 2,50 m podél zahrady ve vlastnictví pana •••••• Gottwalda.
Záměr obce prodat oddělená část, tedy pozemek parc. č. 470/3 byl vyvěšen na úřední desce po dobu
15 dnů. Prodej pozemku parc. č. 470/3 je podmíněn zachováním veřejné zeleně tak, jak bylo
deklarováno panem Gottwaldem.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 470/3, ostatní plocha, o výměře 53 m2 panu •••••• Gottwaldovi,
Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu 40,- Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Zpracování projektu hřiště s umělým povrchem
V lednu letošního roku nám zpracovala firma JM DEMICARR studii hřiště s umělým povrchem
s umístěním na ploše před fotbalovým hřištěm. Toto hřiště by mělo celoroční využitelnost. Z evropské
unie lze čerpat dotace na taková zařízení. Předpokladem však je zpracování projektové dokumentace a
stavební povolení, respektive ohlášení stavby. Proto starosta předkládá zastupitelstvu návrh na
odsouhlasení zadání projektové dokumentace, abychom jsme byli v případě výzvy k předkládání žádostí
o dotace připraveni. Jednalo by se o plochu 44 x 24 m s hřištěm pro míčové hry s povrchem umělá tráva
s křemičitým vsypem. Na hřišti budou nalajnovány sporty: malá kopaná, 2 x volejbal, tenis. Lze doplnit i
konstrukci pro basketbal. Cena projektu 50 – 60 tis. Kč.
Námitky, připomínky:
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zadáním projektu hřiště s umělým povrchem.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8. Různé
• Dne 23.10.2008 nám krajský úřad Jm. kraje elektronickou poštou oznámil, že dne 18.9.2008 nám byla
schválena dotace na kanalizaci. Z tohoto důvodu jsme požádali společnost ENVI Agentura Trunda
s.r.o. Horní nám. 365/7, Olomouc, která nám vypracovala a vyřizovala žádost o dotaci, o provedení
výběrového řízení na dodavatele stavby. ENVI Agentura pro nás zpracovala výzvu k předložení
nabídky k veřejné zakázce na provedení stavebních prací dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění a dále návrh smlouvy o dílo, na základě které by vybraná dodavatelská
firma stavbu provedla.
Návrh usnesení:
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ZO schvaluje výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce na provedení stavebních prací dle zákona
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
•

Dnešního dne byla na obecní úřad doručena žádost manž. Michálkových, nájemců obecní hospody, na
změnu nájemní smlouvy. Navrhují změnit nájemce v rámci stávající smlouvy. Novým nájemcem by
byla paní •••••• Drápalová, Hrušky č.p. •••, doposud zaměstnána jako servírka. Z dnešního jednání se
z důvodu pracovního zaneprázdnění omluvila.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě obecní hospody. Jako nájemce by byla uvedena
•••••• Drápalová, Hrušky č.p. •••.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se pan Škraňka.

•

Vítání občánků – předběžně dohodnuto na 22.11.2008. Vítání provede: Pan Pavel Říhák –
místostarosta obce.

•

Dne 29.10.2008 byl na obecní úřad doručen přípis Ing. Jaroslava Řezáče, který je úkolem pro „výbor
sportovní, kulturní, školskou“. Starosta seznámil ZO s přípisem a předal jej předsedovi výboru pro
školství, kulturu a zájmovou činnost.

9. Informace z obecního úřadu za září - říjen 2008
•

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008

Obec: Vážany nad Litavou
%
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v
účast
platných
obálky hlasy
celkem zpr. v % seznamu obálky v %
hlasů
1
1 100.00 545
262
48.07 262
244 93.13
Okrsky

Strana
číslo
název
1 Komunistická str.Čech a Moravy
3 SNK Evropští demokraté
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
13 NEZÁVISLÍ
18 Strana zelených
19 Moravané
26 Česká str.národ.socialistická
32 Strana zdravého rozumu
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
37
42
46
47
48
51

SDŽ-Strana důstojného života
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Alternativa 2008
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Folklor i Společnost

Platné
hlasy
celkem v %
61
25.00
4
1.63
60
24.59
7
2.86
3
1.22
1
0.40
1
0.40
1
0.40
1
0.40
0
1
1
28
72
0

0.00
0.40
0.40
11.47
29.50
0.00
5

53
54
59

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.
Konzervativní koalice
Dohoda pro Jižní Moravu

1
0
2

0.40
0.00
0.81

Volby do senátu
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
počet zprac. v %
1.
1
kolo
2.
1
kolo

% platných
hlasů

1

100.00 545

262

48.07

259

239

92.28

1

100.00 544

174

31.99

174

174

100.00

Výsledky hlasování
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

*2
3
4
5

Koudelka Zdeněk Ing.
arch.
Bárek Ivo Ing.
Machayová Alena Ing.
Kadlec Luboš Mgr.
Šabatová Anna

+6

Horák Václav Ing.

1

Počty hlasů
Volební Navrhující Politická
2.
strana
strana příslušnost 1. kolo
kolo

% hlasů
2.
1. kolo
kolo

KSČM

KSČM

KSČM

68

X

28.45

X

ČSSD
SNK ED
ODS
SZ
KDUČSL

ČSSD
SNK ED
ODS
SZ

BEZPP
SNK ED
ODS
BEZPP

89
7
20
11

124
X
X
X

37.23
2.92
8.36
4.60

71.26
X
X
X

50

18.41

28.73

KDU-ČSL KDU-ČSL 44

10. Diskuze
Na základě podnětů občanů bylo navrženo zakoupení druhého pružinového houpadla na dětské hřiště. ZO
projevili souhlas s umístěním dalšího houpadla.
11. Usnesení
a) ZO bere na vědomí:
-

dodatek k RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008,

-

rozbor hospodaření obce za 3 čtvrtletí 2008.

b) ZO schvaluje:
-

dodatek k RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008,

-

prodej pozemku parc. č. 645, zastavěná plocha a nádvoří, rovným dílem pro pana •••••• Dostála,
Vážany nad Litavou •••, pana •••••• Matyáše, Vážany nad Litavou č.p. ••• a pana •••••• Holoubka,
Hrušky č.p. ••• za cenu 50,- Kč/m2.

-

prodej pozemku parc. č. 638/37 ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 2204 m2 a to 2/3 dílem
pro •••••• Dostála, Vážany nad Litavou č.p. ••• a 1/3 dílem panu ••• Matyášovi, Vážany nad Litavou
č.p. ••• za cenu 30 Kč/m2,
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-

prodej pozemku parc. č. 470/3, ostatní plocha, o výměře 53 m2 panu ••• Gottwaldovi, Vážany nad
Litavou č.p. ••• za cenu 40,- Kč/m2.

-

aby písemná stanoviska, připomínky námitky a pod. delší jak 10 strojopisných řádek, které podávající
požaduje uvést v zápise, byly na obecní úřad doručeny v elektronické podobě,

-

ZO schvaluje výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce na provedení stavebních prací dle zákona
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

c) ZO souhlasí:
-

se stavbou „Zázemí areálu sportoviště Vážany nad Litavou“ – dočasná stavba dle návrhu Ing. Luďka
Matyáše z října 2008, i

-

se stavbou protivětrného valu dle návrhu Ing. Luďka Matyáše ze září 2008 i na pozemku parc. č. 1853
ve vlastnictví obce,

-

s vyvěšením záměru obce směnit pozemky parc. č. 536/5 za pozemky p.č. 1013/1 a 1013/2 a za
současného zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1014 ve prospěch obce v souvislosti
s výstavbou kanalizace

-

s rozdělením pozemku parc. č. 538/5 v k.ú. Vážany nad Litavou dle geometrického plánu 435104/2008,

-

s vyvěšením záměru obce směnit pozemky parc. č. 2139 a 2140 ve vlastnictví manž. Smetanových za
pozemek parc. č. 538/12 (oddělen z pozemku parc. č. 538/5) ve vlastnictví obce.

-

se zadáním projektu hřiště s umělým povrchem.

-

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě obecní hospody. Jako nájemce by byla uvedena ••••••
Drápalová, Hrušky č.p. •••.

d) ZO nesouhlasí:
-

s prodejem pozemku parc. č. 1853.

-

s prodejem pozemku parc. č. 1851 společnosti TML INTERNATIONAL CORPORATION,
organizační složka.

e) ZO odkládá:
-

projednání připomínek k bodům 15. zasedání ZO pana Ing. Jaroslava Řezáče na nejbližší jednání
zastupitelstva obce, na kterém bude přítomen,

16. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:05. hod. ukončil.
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