
 

Zápis číslo 19/2017 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne  

20. 9. 2017 

 
Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 

hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné. 

 

Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva obce. 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 18. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 26. 7. 2017  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Prodej parcel na pozemku za hřbitovem, schválení smluvních ujednání 

5. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ 

6. Rozpočtové opatření 

7.   Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2016 

8. Kupní smlouva s Agria, a.s. 

9. Smlouva o úvěru s ČS, a.s. 

10. Různé (veřejnoprávní smlouvy, žádost o dílčí změnu ÚPO, žádost o finanční podporu, dopis Bike 

Park) 

11. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

12. Diskuze 

13. Usnesení 

14. Závěr 

 

Hlasování o programu 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 18. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne  

26. 7. 2017 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 

nejbližší zasedání ZO.  

Námitky nebyly vzneseny.  

 

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 navrhnul starosta: Mgr. Annu Pišovou a Ing. Jaroslava Řezáče 

Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 6 proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová). 

Výsledek hlasování pro J. Řezáče: Pro 6, proti 0 zdržel se 1 (J. Řezáč). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jaroslav Řezáč a Mgr. Anna Pišová. 

 

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta -  Josef Hloužek 

 

 

členové -  Ludmila Pilátová, DiS., Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč, Karel Škraňka, 

Petr Smejsík 

 

Nepřítomni: 

 

 



 

4. Prodej parcel na pozemku za hřbitovem – schválení smluvních ujednání 

Dokumenty předložené starostou na schválení: Kupní smlouvy a dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí 

kupní smlouvy. 

 

4.1 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/17 o celkové výměře 556 m² za celkovou cenu 750.600,- Kč  

(slovy: sedm set padesát tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany 

nad Litavou 125 a MS, bytem Prostějov. Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 

v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem 

Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím 

Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.1 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/17 o celkové výměře 556 m² za celkovou cenu 

750.600,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725 a MS, bytem Prostějov.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.2 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/18 o celkové výměře 569 m² za celkovou cenu 768.150,- Kč  

(slovy: sedm set šedesát osm tisíc sto padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, 

Vážany nad Litavou 125 a MF a VF, oba bytem Slavkov u Brna. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.2 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/18 o celkové výměře 569 m² za celkovou cenu 

768.150,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm tisíc sto padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, 

IČ: 00368725 MF a VF, oba bytem Slavkov u Brna. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.3 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/10 o celkové výměře 620 m² za celkovou cenu 837.000,- Kč  

(slovy: osm set třicet sedm tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad 

Litavou 125 a KVP, bytem Velká Kraš a OV, bytem Bernartice. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.3 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/10 o celkové výměře 620 m² za celkovou cenu 

837.000,- Kč (slovy: osm set třicet sedm tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 

a KVP, bytem Velká Kraš a OV, bytem Bernartice. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 



 

4.4 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/15 o celkové výměře 543 m² za celkovou cenu 733.050,- Kč  

(slovy: sedm set třicet tři tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, 

Vážany nad Litavou 125 a PB, bytem Slavkov u Brna. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.4 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/15 o celkové výměře 543 m² za celkovou cenu 

733.050,- Kč (slovy: sedm set třicet tři tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725 a PB, bytem Slavkov u Brna.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.5 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/9 o celkové výměře 602 m² za celkovou cenu 812.700,- Kč  

(slovy: osm set dvanáct tisíc sedm set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, 

Vážany nad Litavou 125 a PL, bytem Vážany nad Litavou. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.5 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/9 o celkové výměře 602 m² za celkovou cenu 

812.700,- Kč (slovy: osm set dvanáct tisíc sedm set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725 a PL, bytem Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.6 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/19 o celkové výměře 543 m² za celkovou cenu 733.050,- Kč  

(slovy: sedm set třicet tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany 

nad Litavou 125 a JW a DW, oba bytem Brno. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.6 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/19 o celkové výměře 543 m² za celkovou cenu 

733.050,- Kč (slovy: sedm set třicet tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725 a JW a DW, oba bytem Brno. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.7 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/20 o celkové výměře 697 m² za celkovou cenu 940.950,- Kč  

(slovy: devět set čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725, Vážany nad Litavou 125 a ZZ, bytem Slavkov u Brna. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.7 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/20 o celkové výměře 697 m² za celkovou cenu 

940.950,- Kč (slovy: devět set čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad 

Litavou, IČ: 00368725 a ZZ, bytem Slavkov u Brna. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.8 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/7 o celkové výměře 1033 m² za celkovou cenu 1.394.550,- Kč 

(slovy: jeden milion tři sta devadesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad 

Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a JŠ, bytem Brno. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.8 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/7 o celkové výměře 1033 m² za celkovou cenu 

1.394.550,- Kč (slovy: jeden milion tři sta devadesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých) mezi Obcí 

Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a JŠ, bytem Brno. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.9 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/22 o celkové výměře 787 m² za celkovou cenu 1.062.450,- Kč 

(slovy: jeden milion šedesát dva tisíc čtyři sta padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725, Vážany nad Litavou 125 a TK, bytem Ivančice a MK, bytem Brno. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.9 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/22 o celkové výměře 787 m² za celkovou cenu 

1.062.450,- Kč (slovy: jeden milion šedesát dva tisíc čtyři sta padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad 

Litavou, IČ: 00368725 a TK, bytem Ivančice a MK, bytem Brno. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.10 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/16 o celkové výměře 542 m² za celkovou cenu 731.700,- Kč 

(slovy: sedm set třicet jedna tisíc sedm set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, 

Vážany nad Litavou 125 a MM, bytem Vážany nad Litavou. 

Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, 

na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

4.10 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/16 o celkové výměře 542 m² za celkovou cenu 

731.700,- Kč (slovy: sedm set třicet jedna tisíc sedm set korun českých českých) mezi Obcí Vážany nad 

Litavou, IČ: 00368725 a MM, bytem Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (V. Matyáš) 

Usnesení bylo schváleno. 

 
4.11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 1033/23 o celkové výměře 

737 m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a LK, bytem Slavkov u 

Brna a TJ, bytem Hrušky. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro úhradu kupní ceny dle č. 2 

odst. 3, a to tak, že budoucí kupující uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 894.950,- Kč převodem, a to 

nejpozději do 31. 10. 2017 na účet advokátní úschovy. 

 

Návrh na usnesení: 

4.11 ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 1033/23 o 

celkové výměře 737 m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a LK, 

bytem Slavkov u Brna a TJ, bytem Hrušky. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro úhradu 



 

kupní ceny dle čl. 2 odst. 3, a to tak, že budoucí kupující uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 894.950,- 

Kč převodem, a to nejpozději do 31. 10. 2017 na účet advokátní úschovy. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
5. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ 

Starosta předložil opětovné schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 11_17 na 

vybudování workoutového hřiště ve výši 300.000,- Kč z Nadace ČEZ. Chybou pracovnice nadačního fondu 

ČEZ byla obci zaslána smlouva na 400.000,- Kč, přičemž správní radou byl obci schválen příspěvek na 

300.000,- Kč, proto bylo nutné schválení nové smlouvy s Nadací ČEZ.  

 

Návrh na usnesení: 

5. ZO schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 11_17, ve výši 300 tis. Kč, 

z Nadace ČEZ. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 31. 8. 2017  

Paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 7 ze dne 31. 8. 2017. 

Celkový rozpočet obce se v srpnu v příjmech a ve výdajích zvyšuje o 2.515.400,- Kč. Rozdíl v kontrolním 

odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ze dne 31. 8. 2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje o 

2.515.400,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč.   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2016 

Starosta předložil k projednání závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2016.  

 

Návrh usnesení: 

7. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP na r. 2016. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

8. Kupní smlouvy mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Agria, 

a.s., Nížkovice 74, 684 01 

Na základě usnesení 7.2 z 16. zasedání zastupitelstva obce, ze dne 7. 6. 2017, po jednání starosty obce se 

zástupcem Agria, byl dohodnut prodej polního mlatu s pozemky o celkové výměře 4.324 m2, za cenu 

1.926.600,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet šest tisíc šest set korun českých). Kupní cena bude 

hrazena v plné výši úvěrem od České spořitelny, a.s. Na základě výše uvedených skutečností byla starostou 

předložena ke schválení Kupní smlouva se společností Agria, a.s., na prodej pozemků č. 649/2, 638/5, 

638/6, 638/83. 

 

Návrh na usnesení: 

8. ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemky č. 649/2, 638/5, 638/6, 638/83 o celkové výměře 4.324 m², 

včetně staveb na nich umístěných, za celkovou cenu 1.926.600,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet 

šest tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a společností Agria, a.s. 

Nížkovice 74, 684 01 Slavkov u Brna. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Smlouva o úvěru 



 

Na základě předchozího bodu zasedání, byla předložena ke schválení smlouva o úvěru č. 0317325479 mezi 

Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62 a Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, 

Vážany nad Litavou 125 na koupi pozemků včetně staveb na nich umístěných č. 649/2, 638/5, 638/6, 638/83 

od firmy Agria, a.s. na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).   

 

Návrh na usnesení: 

9. ZO schvaluje smlouvu o úvěru č. 031732549 mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 

1929/62 a Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 na koupi pozemků č. 649/2, 

638/5, 638/6, 638/83 od společnosti Agria, a.s., ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Různé 

10.1 MěÚ Slavkov u Brna doručil obci Vážany n/Lit. návrh veřejnoprávní smlouvy.  Na základě smlouvy je 

MěÚ Slavkov u Brna místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce. Za každý 

jednotlivý přestupek zapsaný MěÚ Slavkov u Brna bude obec Vážany n/Lit. nově hradit částku 1.000,- Kč 

(slovy: jeden tisíc korun českých). Jedná se o dvojnásobek poplatku, který obec doposud hradila. Smlouvu 

budu nutné schválit na dalším zasedání zastupitelstvu, následně po schválení radou MěÚ Slavkov u Brna. 

Na tomto zasedání zastupitelstva berou zastupitelé navýšení poplatku na vědomí, pro zařazení do 

schvalování na radě MěÚ Slavkov. 

 

Návrh na usnesení: 

10.1 ZO bere na vědomí zvýšení nákladů za každý jednotlivý přestupek zapsaný Městským úřadem Slavkov 

u Brna.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

10.2 Na základě výzvy z Krajského úřadu Jihomoravského kraje (č.j. JMK 108676/2017) starosta předložil 

k projednání žádost DH ze dne 21. 7. 2015, o dílčí změnu v ÚPO – Vážany nad Litavou. Žádost byla sice již 

projednána na zasedání zastupitelstva č. 6/2015 dne 12. 8. 2015, bohužel vyjádření k žádosti prostřednictvím 

stavebního odboru MěÚ Slavkov u Brna se jevilo jako nedostatečné a na základě doporučení 

Jihomoravského kraje, bylo třeba žádost projednat opětovně. 

Pan DH žádal o změnu v ÚPO týkající se pozemku parc. č. 1746 v k.ú. Vážany nad Litavou, a to z funkční 

plochy pro sport a rekreaci na funkční plochu pro bydlení nebo funkční plochu smíšenou.  

 

Návrh na usnesení: 

10.2 ZO schvaluje ponechání využití pozemku parc. č. 1746, dle ÚPO Vážany nad Litavou, jako „Plochu 

pro sport a rekreaci“. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Hloužek) 

Usnesení bylo schváleno. 

 
10.3 Žádost o finanční podporu Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna. 

Starosta předložil požadavek o příspěvek, který bude určen přímo na ošetřovatelské služby, které se týkají i 

našich občanů – celkem dle záznamů charity již bylo v tomto roce ošetřováno 14 občanů naší obce (např. J. 

Šubrt a další). 

 

Návrh na usnesení: 

10.3 ZO pověřuje starostu, aby prověřil postoj ostatních obcí k dané věci, a odkládá rozhodnutí o poskytnutí 

příspěvku do dalšího ZO. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.4. Projednání otevřeného dopisu starostovi obce od Bike Park.  



 

Starosta navrhnul, aby obec předala případ AK. Starosta zajistí odeslání odpovědi na dopis spolku Bike 

Park. Nabídka na vybudování propustku od spol. Bike Park, zaimplementovaná v textu dopisu, nebude 

akceptována, jelikož Bike Park není po dlouhodobých zkušenostech pro obec partnerem na spolupráci a 

navíc dle dostupných údajů z registru MFČR – ARES ani nedisponuje činností či živností, která by 

společnost Bike Park opravňovala takovouto stavbu provádět, bez ohledu na nesmyslnost časové nabídky 

vyhotovení stavby.  

 

Návrh na usnesení: 

10.4 ZO pověřuje starostu, aby zajistil odpověď na dopis od Bike Park a schvaluje neakceptování nikterak 

nepodložené nabídky Bike Park k realizaci stavby obnovy propustku. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.5 Na základě záměru ze dne 20. 6. 2017 o prodeji části nemovitosti, remízku o rozloze 452 m² (pozemek 

parc. č. 2142, který bude následně za tímto účelem rozdělen a zaměřen), kdy obec eviduje jednoho zájemce, 

kterým je pan LM, navrhnul starosta schválení prodeje. Cena pozemku byla stanovena odhadcem na částku 

24.030,- Kč (cena obvyklá). 

 

Návrh na usnesení: 

10.5 ZO schvaluje prodej části pozemku (remízek o výměře 452 m²) na pozemku parc. č. 2142, za cenu ve 

výši 24.030,- Kč vycházející z ocenění č. 3675-5552017, panu LM. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.  Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

L. Pilátová seznámila přítomné s průběhem akce „Z Vážan do Vážan“ a dále s programem výboru pro 

kulturu a školství.   

- pořádání tradičního „Tvoření“ pro děti a dospělé určité středy v měsíci,  

- výstava výrobků z „Tvoření“ koncem roku 2017,  

- zájezd do termálních lázní v maďarském Mosonmagyaróváru. 

- pořádání nové akce „Miniburza“. 

 

Ostatní předsedové výborů neměli žádný příspěvek do zasedání ZO.  

Vzhledem k výše uvedenému nebylo navrženo usnesení a nebylo provedeno žádné hlasování. 

 
12. Diskuze 

- starosta seznámil přítomné s požadavkem ředitelky MŠ o opětovné provedení prostorové dezinfekci v MŠ.   

Zastupitelé obce tuto aktivitu podpořili. 

- starosta předložil návrh řešení možnosti parkování pana LŠ (jako variantní řešení na jeho původní žádost o 

zbudování parkoviště před jeho RD) ze zadní strany pozemku, což bude vyžadovat vybudování zpevněné 

polní cesty, které bude podmíněno jednáními s majiteli pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce, aby přes 

jejich pozemky vedla tato výše uvedená cesta. Obec nabídne prvotně majitelům odkup těchto pozemků, 

případně pronájem a věcné břemeno na pozemcích. 

- starosta navrhnul, aby Oranžové hřiště bylo volně přístupné pro děti a mládež až do 30. 9. 2017. 

Zastupitelé tento návrh podpořili.  

- paní MZ vznesla připomínku na využití finančního daru obci od ČSZ Vážany n/Lit. tak, aby byl určen 

výhradně na nákup nové zeleně a ne na nahrazení uschlých stromů, vysazených v r. 2016. 

Starosta reagoval a přislíbil, že fin. dar bude použit na nákup rostlého vánočního stromku pro obec a na 

ozelenění prostoru před MŠ. 

 

13. Usnesení 

ZO schvaluje: 



 

(4.1) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/17 o celkové výměře 556 m² za celkovou cenu 750.600,- Kč 

(slovy: sedm set padesát tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a MS, 

bytem Prostějov.  

(4.2) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/18 o celkové výměře 569 m² za celkovou cenu 768.150,- Kč 

(slovy: sedm set šedesát osm tisíc sto padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 

MF a VF, oba bytem Slavkov u Brna. 

(4.3) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/10 o celkové výměře 620 m² za celkovou cenu 837.000,- Kč 

(slovy: osm set třicet sedm tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a KVP, 

bytem Velká Kraš a OV, bytem Bernartice.  

(4.4) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/15 o celkové výměře 543 m² za celkovou cenu 733.050,- Kč 

(slovy: sedm set třicet tři tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a PB, 

bytem Slavkov u Brna.  

(4.5) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/9 o celkové výměře 602 m² za celkovou cenu 812.700,- Kč (slovy: 

osm set dvanáct tisíc sedm set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a PL, bytem 

Vážany nad Litavou. 

(4.6) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/19 o celkové výměře 543 m² za celkovou cenu 733.050,- Kč 

(slovy: sedm set třicet tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a JW a 

DW, oba bytem Brno. 

(4.7) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/20 o celkové výměře 697 m² za celkovou cenu 940.950,- Kč 

(slovy: devět set čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725 a ZZ, bytem Slavkov u Brna. 

(4.8) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/7 o celkové výměře 1033 m² za celkovou cenu 1.394.550,- Kč 

(slovy: jeden milion tři sta devadesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad 

Litavou, IČ: 00368725 a JŠ, bytem Brno. 

(4.9) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/22 o celkové výměře 787 m² za celkovou cenu 1.062.450,- Kč 

(slovy: jeden milion šedesát dva tisíc čtyři sta padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725 a TK, bytem Ivančice a MK, bytem Brno. 

(4.10) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/16 o celkové výměře 542 m² za celkovou cenu 731.700,- Kč 

(slovy: sedm set třicet jedna tisíc sedm set korun českých českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725 a MM, bytem Vážany nad Litavou. 

(4.11) dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 1033/23 o celkové výměře 

737 m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a LK, bytem Slavkov u 

Brna a TJ, bytem Hrušky. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro úhradu kupní ceny dle čl. 2 

odst. 3, a to tak, že budoucí kupující uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 894.950,- Kč převodem, a to 

nejpozději do 31. 10. 2017 na účet advokátní úschovy. 

(5.) podpis Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 11_17, ve výši 300 tis. Kč, z Nadace ČEZ. 

(6.) rozpočtové opatření č. 7 ze dne 31. 8. 2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje o 2.515.400,- Kč. 

Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč.   

(8.) kupní smlouvu na pozemky včetně staveb na nich umístěných č. 649/2, 638/5, 638/6, 638/83 o celkové 

výměře 4.324 m² za celkovou cenu 1.926.600,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet šest tisíc šest set 

korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a společností Agria, a.s. Nížkovice 74, 684 01 

Slavkov u Brna. 

9. smlouvu o úvěru č. 031732549 mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62 a Obcí 

Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 na koupi pozemků č. 649/2, 638/5, 638/6, 

638/83 od společnosti Agria, a.s., ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).   

(10.2) ponechání využití pozemku parc. č. 1746, dle ÚPO Vážany nad Litavou, jako „Plochu pro sport a 

rekreaci“. 

(10.5) prodej části pozemku (remízek) parc. č. 2142 o celkové výměře 3494 m² za cenu vycházející z 

odhadu, který je dán částkou 24.030,- Kč panu LM. 

ZO bere na vědomí:  

(7.) závěrečný účet DSO ŽLaP na r. 2016. 

(10.1) zvýšení nákladů za každý jednotlivý přestupek zapsaný Městským úřadem Slavkov u Brna.  

ZO pověřuje:  



 

(10.3) starostu, aby prověřil postoj ostatních obcí k dané věci, a odkládá rozhodnutí o poskytnutí příspěvku 

do dalšího ZO. 

(10.4) starostu, aby zajistil odpověď na dopis od Bike Park a schvaluje neakceptování nikterak nepodložené 

nabídky Bike Park k realizaci stavby obnovy propustku. 

 
14.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 21.30 hod. ukončil. 

 

 

Podpisy: 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 

 


