Zápis číslo 18/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 31.10.2012
Přítomni:

starosta - Josef Hloužek,
členové - Pavel Říhák, Ing. Jaroslav Řezáč, Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, Petr Smejsík,
od 18:40 Ing. arch. Zuzana Menšíková,
Nepřítomni: do 18:40 Ing. arch. Zuzana Menšíková

1. Zahájení
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva obce:

Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu ze 17. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 26.9.2012
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání směrnic pro veřejné zakázky, cestovného a pravidel rozpočtových opatření
5. Projednání nabídky odkupu plynárenského zařízení
6. Různé (nabídka elektronické aukce na dodavky energií, odvozu odpadů a pod. a další )
7. Informace z obecního úřadu za říjen 2012
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 16. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
15.8.2012
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne nejbližší
zasedání ZO.
Námitka nebyla vznesena.

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 Pavel Nezhyba a pan Pavel Říhák.
Výsledek hlasování pro pana Pavla Nezhybu: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Pavel Nezhyba)
Výsledek hlasování pro pana Pavla Říháka: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Pavel Říhák).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pánové Pavel Nezhyba a Pavel Říhák.

4. Projednání směrnic pro veřejné zakázky, cestovného a pravidel rozpočtových opatření
4.1. Na základě doporučení z kontroly hospodaření byla zpracována směrnice pro evidenci a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Obcí Vážany nad Litavou. Zakázky byly rozděleny na tři kategorie a to: zakázky do 50 tis.
Kč u dodávek a služeb a 100 tis. Kč u stavebních prací, zakázky do 199 tis. Kč u dodávek a služeb a 399 tis. Kč u
stavebních prací a zakázky do 999 tis. Kč u dodávek a služeb a 2.999 tis. Kč u stavebních prací. Směrnice stanoví
postup při zadávání nabídky, vyhodnocení jednotlivých nabídek, schválení úspěšné nabídky a způsob zveřejnění.
18:40 - příchod Ing. arch. Zuzany Menšíkové
Pan Škraňka doporučil doplnit do směrnice min. počet členů výběrové komise.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Vážany nad Litavou tak,
jak byla předložena ZO s doplněním min. počtu 5 členů výběrové komise.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
4.2. Na základě doporučení z kontroly hospodaření byla zpracována Směrnice č. 1/2012 k proplácení cestovních
náhrad. Směrnice je zpracována v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Paní Dudová – námitka proti chybnému vyčíslení nároku na stravné v zahraničí

Návrh na usnesení:
ZO odkládá usnesení ke Směrnici č.1/2012 na příští zasedání ZO s dořešením stravného při služební cestě v
zahraničí.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
4.3. Dne 9.12.2011 byla na zasedání zastupitelstva obce projednána pravidla přijetí rozpočtových opatření.
V usnesení pak byl starosta obce pověřen k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2011 a pravidla
jako celek nebyly do usnesení zahrnuty. Nyní jsou tedy předloženy zastupitelstvu obce k projednání znovu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Pravidla přijetí rozpočtového opatření ze dne 30.11.2011.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. Projednání nabídky odkupu plynárenského zařízení
Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla předložena nabídka společnosti JMP Net, s.r.o. na odkup
plynárenského zařízení v majetku Obce Vážany nad Litavou za navrhovanou cenu 4.786.000,- Kč bez DPH
s ponížením o hodnotu úhrad za věcná břemena (plynovodní potrubí je vedeno v pozemcích obce a jen minimálně
v pozemcích soukromých vlastníků). Vzhledem ke krátkému termínu pro možnost posouzení vhodnosti či
nevhodnosti prodeje bylo schválení či neschválení prodeje odloženo na dnešní zasedání zastupitelstva.
Na jednání ZO vystoupil zástupce JMP Net, s.r.o. pan Vyskočil s doplňujícími informacemi k možnosti odkupu
plynárenského zařízení a upřesněním nabídky ceny, která je dle vyhlášky 140/2009 Sb. vypočtena ve výši
5.000.587,- Kč. Současně odpovídal na dotazy z řad občanů.
Ing. Řezáč – nesouhlasí s prodejem plynárenského zařízení a dle jeho názoru je cena nízká.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce prodat plynárenské zařízení v majetku obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (ing. Řezáč).

6. Různé (nabídka elektronické aukce na dodavky energií, odvozu odpadů a pod. a další )
6.1. V minulém týdnu navštívil obecní úřad zástupce společnosti Nákupní společnost s.r.o. z České Třebové
s nabídkou elektronické aukce na dodavku energií, odvozu odpadů a pod. Reverzní nákupní aukce jsou způsobem
výběrového řízení, kdy se jednotliví dodavatelé účastní reverzní aukce, soupeří vzájemně o snižování cen a získání
zakázky na dodávku požadovaného materiálu nebo služby.
K bližšímu seznámení s principem aukce vystoupil zástupce Nákupní společnosti p. Bureš.
Jednání ZO se zúčastnil zástupce společnosti Nákupní společnost, a.s., aby vysvětlil bližší podrobnosti k fungování
reverzní nákupní aukce.
Starosta obce seznámil přítomné se stanoviskem společnosti RESPONO, a.s., vyjádřené v dopise ze dne
22.10.2012. Spol. RESPONO v dopise objasňuje, proč je elektronická aukce z pohledu možnosti podání cenové
nabídky a dalšího licitování a podhazování cen pro společnost zcela nepřijatelná a z principů založení akciové
společnosti nemožná.
Návrh na usnesení:
ZO v současné době neuvažuje o změně dodavatele elektřiny, plynu a změně svozové firmy pro odvoz odpadů.
Nabídku Nákupní společnosti vede v patrnosti. Využití elektronické aukce do budoucna nevylučuje.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6.2. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, os. klub „PAPRSEK“, Vyškov, nás dopisem ze dne
26. října požádala o schválení uvedení našeho znaku obce na jejich webových stránkách. Obec Vážany nad Litavou
je jejich dlouhodobým přispívatelem.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uvedení znaku obce Vážany nad Litavou na webových stránkách Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, os. klub „PAPRSEK“, Vyškov.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6.3. Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa v Žírci, nás požádala o příspěvek ještě v letošním
roce, popř. v roce 2013.
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ZO se v rozpravě víceméně shodli na tom, že podporu charitním organizacím je třeba směřovat pro organizace
především v okrese Vyškov, popř. Jm. kraji.
Návrh na usnesení:
ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku Domovu sv. Josefa, Žíreč 1, Dvůr Králové nad Labem.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6.4. Vyjádření k projektu novostavby RD (parc. 75/2), garáže (parc. č. 76), přípojek vody a kanalizace a umístění
sjezdů (parc. č. 30/3 a 11/4).
ZO mělo pouze připomínku, aby kanalizační přípojka byla napojena na kanalizaci, která je vedena přes bývalé stř.
JZD, tj. na kanalizaci, která je napojena na ČOV. Nelze přípojku zaústit do kanalizace vedoucí k lípě. Tato
kanalizace je pouze dešťová.
6.5. Zastupitelstvu obce byl předložen Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2016.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2016 tak, jak byl předložen ZO.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6.6. Výběrové řízení na pronájem obecní hospody od 1.1.2013
Dne 31.10.2012 byla na obecní úřad doručena výpověď nájemce obecní hospody pana Jana Šmídy z nájmu obecní
hospody k 31.12.2012.
Návrh na usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru obce pronajmout obecní hospodu od 1.1.2013.
ZO pověřuje starostu obce k vypsání výběrového řízení na nájem obecní hospody se stejnými zadávacími
podmínkami jako u minulého výběrového řízení.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6.7. Žádost pana Michala Přibilíka, Slavkov u Brna o vybudování vodovodního řadu k pozemku parc. č. 33.
Dle vyjádření VaK Vyškov, a.s., stř. Slavkov u Brna mělo být podél garáží k „JZD“ uloženo vodovodní potrubí.
Toto potrubí je zakresleno i v pasportu sítí obce.
Starosta obce však upozorňoval stavebníka a zástupce VaK Vyškov, a.s. že, jako pamětník, si není vědom, že by
bylo vodovodní potrubí v této lokalitě budováno. Po provedení sond se ukázalo, že vodovodní potrubí se podél
garáží opravdu nenachází. Svého pochybení je si vědoma i společnost VaK Vyškov, a.s.
Návrh na usnesení:
ZO pověřuje starostu obce projednat se společností VaK Vyškov, a.s. projednat zpracování projektové
dokumentace a vyřízení SP na vodovodní řad od Babušíkového k sociální budově, popř. k dalším zájemcům na
náklady VaK Vyškov, a.s.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.8. Nabídka společnosti ELECO VEP CZ s.r.o. Vyškov na dodávku jejich produktů – led svítidla pro veřejné
osvětlení, světelný panel ukazující aktuální čas, teplotu a datum.
Nabídku společnosti ELECO VEP CZ s.r.o. Vyškov vzalo ZO na vědomí.
6.9. Žádost o vyjádření ke Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Hrušky – bez připomínek.
6.10. Místostarosta obce zaslal zastupitelům obce Stanovisko k problematice zaměstnání dělníků na obci. Ve svém
stanovisku objasnil, jaký by byl přínos uzavření pracovní smlouvy s panem Zdeňkem Novotným na další období.
Jedná se především o zastupitelnost v řízení malotraktoru a provádění veškerých oprav na technice obce včetně
dalších zámečnických prací.
Pan Smejsík navrhl usnesení:
ZO schvaluje úpravu pracovní smlouvy pana Zdeňka Novotného na dobu neurčitou.
Pan ing. Řezáč podal protinávrh:
ZO schvaluje prodloužení pracovní smlouvy Zdeňka Novotného do 31.12.2013.
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Výsledek hlasování o protinávrhu: Pro 2 (Ing. Řezáč, ing. arch. Menšíková), proti 2 (Smejsík, Nezhyba), zdržel se
3. Protinávrh nebyl přijat.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Řezáč, ing. arch. Menšíková).
6.11. Příští zasedání ZO se uskuteční 28.11.2012.

7. Informace z obecního úřadu za říjen 2012
-

od 9.10. nastoupili dva pracovníci z úřadu práce
12. a 13. 10. – volby do krajského zastupitelstva
16.10. kontrola hospodaření obce (předaudit)
31.10. podal výpověď z nájmu nebytových prostor pan Šmída

8. Diskuse
Pan Cenek – opětovně vznáší stížnost na chování sousedů Hanouskových. (Vhození petardy na dvůr, převržená
popelnice, vyvážení bláta při výjezdu zaparkovaného nákladního automobilu na nezpevněné cestě). Přestupková
komise i Policie ČR nic nevyřešily.
Pan Smejsík – stížnost je třeba vždy doplnit nějakým důkazním materiálem – fotografie, nahrávka, svědecká
výpověď a pod.

9. Usnesení
ZO schvaluje:
Směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Vážany nad Litavou tak, jak byla
předložena ZO s doplněním min. počtu 5 členů výběrové komise,
Pravidla přijetí rozpočtového opatření ze dne 30.11.2011.
uvedení znaku obce Vážany nad Litavou na webových stránkách Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, os. klub „PAPRSEK“, Vyškov
Rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2016 tak, jak byl předložen ZO.
úpravu pracovní smlouvy pana Zdeňka Novotného na dobu neurčitou.
ZO odkládá
usnesení ke Směrnici č.1/2012 na příští zasedání ZO s dořešením stravného při služební cestě v zahraničí.
ZO souhlasí:
s vyvěšením záměru obce prodat plynárenské zařízení v majetku obce.
ZO neschvaluje
poskytnutí příspěvku Domovu sv. Josefa, Žíreč 1, Dvůr Králové nad Labem.
ZO pověřuje starostu obce
k vyvěšení záměru obce pronajmout obecní hospodu od 1.1.2013.
k vypsání výběrového řízení na nájem obecní hospody se stejnými zadávacími podmínkami jako u minulého
výběrového řízení.
projednat se společností VaK Vyškov, a.s. projednat zpracování projektové dokumentace a vyřízení SP na
vodovodní řad od Babušíkového k sociální budově, popř. k dalším zájemcům na náklady VaK Vyškov, a.s.
ZO v současné době neuvažuje o změně dodavatele elektřiny, plynu a změně svozové firmy pro odvoz odpadů.
Nabídku Nákupní společnosti vede v patrnosti. Využití elektronické aukce do budoucna nevylučuje .

12. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:40 hod. ukončil.
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