
Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 
 

 
 

1. Zahájení 
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.   
Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva obce: 
 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 22. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Zpráva finančního výboru 
5. Zpráva kontrolního výboru 
6. Schválení závěrečného účtu 
7. Pravidla přijetí RO 
8. Rozpočtové opatření č.1 z března 2013 
9. Účetní závěrka ZŠ a MŠ  
10. Schválení příspěvků jednotlivým organizacím  
11. Pronájem nebytových prostor 
12. Zplnomocnění na valnou hromadu společnosti VaK Vyškov, a.s., 
13. Různé (nabídka společnosti Best price energy, věcná břemena a další ...) 
14. Diskuse 
15. Usnesení 
16. Závěr 

 

Výsledek hlasování o programu jednání : Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 22. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 
27.2.2013. 

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

4. Zpráva finančního výboru 
Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013 – bude prověřen výpočet daně z příjmu 
vykázaný ve výkazech na účtu 341. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
5. Zpráva kontrolního výboru 

Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík 

 
členové -  Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč,  Ing. Eva Dudová, 
od 18:55  Ing. arch. Zuzana Menšíková 

Nepřítomni: do 18:55 Ing. arch. Zuzana Menšíková 
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Starosta přečetl zprávu kontrolního výboru č. 4 ze dne 7.3.2013.  
18:55 hod - příchod Ing. arch. Zuzany Menšíkové 
 
Návrh na usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 4 ze dne 7.3.2013. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Schválení závěrečného účtu 
Rozbor hospodaření za rok 2012 a komentář obce byl vyvěšen na úřední desce od 20.3. do 5.4.2013, 
zastupitelstvo obce bylo s rozborem hospodaření seznámeno na zasedání zastupitelstva obce 22/2013 dne 
27.2.2013. 
Příloha k účetní uzávěrce za rok 2012, rozbor hospodaření sociálního fondu a fondu na charitu za rok 
2012, inventarizace majetku obce k 31.12.2012, vyúčtování dotací společenským organizacím obce - bylo 
vyvěšeno oznámení na úřední desce od 20.3. do 5.4.2013, že tyto doklady jsou  k dispozici k nahlédnutí 
na obecním úřadě. 
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ projednáno na zasedání zastupitelstva obce 22/2013 dne 
27.2.2013. 
Účetní závěrka byla schválena na zasedání zastupitelstva obce 22/2013 dne 27.2.2013. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vážany nad Litavou, okres Vyškov za rok 2012 byla 
vyvěšena na úřední desce od 20.3. do 5.4. a byla (a je) k nahlédnutí na obecním úřadě. Se zprávou 
zastupitelstvo obce seznámil starosta obce.  
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2012 
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2012 
ZO schvaluje celkový závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Pravidla přijetí RO 
Na základě doporučení krajského úřadu byla zpracována nová pravidla přijetí rozpočtových opatření. 
 
Návrh na usnesení:  
ZO schvaluje Pravidla přijetí rozpočtových opatření ze dne 19.3.2013 s platností od 1.4.2013. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Účetní závěrka ZŠ a MŠ  
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou 
zpracované ředitelkou školy paní Babušíkovou. 
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 
Vážany nad Litavou, okres Vyškov sestavenou ke dni 31.12.2012. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
9. Rozpočtové opatření č.1 z března 2013 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 1/2013 z března 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a 
výdajích o 103.000,- Kč.  
 
Návrh na usnesení:  
ZO schvaluje RO č. 1/2013 z března 2013. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
10. Schválení příspěvků jednotlivým organizacím  
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Požadavky jednotlivých organizací na příspěvky v roce 2013 z § 3429 dle návrhu rozpočtu: 
ZO Českého zahrádkářského svazu Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na košt slivovice pořádaný 
9.3.2013 ve výši 5 tis. Kč. 
Rybáři z Vážan – rybářské závody a další činnost – 20 tis. Kč. 
Myslivecké sdružení požádalo o příspěvek na doplatek na koupi pozemku a celoroční činnost, která 
zahrnuje údržbu a obnovu mysliveckých zařízení a péči o zvěř a životní prostředí ve výši 40 tis. 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. 
Pan Pavel Uhlíř požádal o příspěvek na 6. ročník westernových závodů. 
Honební společenstvo ve Vážanech nad Litavou podalo žádost o finanční příspěvek 30 tis. Kč na pořízení 
mysliveckých zařízení a jejich údržbu v honitbě. 
Žádost o příspěvek na nákup cvičebních pomůcek ve výši 20.000,- Kč (švédská lavička – 2x, trampolína 
ø 140 cm, bosu ø 55 cm – 2x). 
 
Po všeobecné diskuzi, návrhu ing. Řezáče neposkytnout honebnímu společenství žádný příspěvek a 
odložení žádosti o příspěvek na nákup cvičebních pomůcek na příští zasedání ZO, bylo navrženo toto 
usnesení: 
ZO schvaluje příspěvky organizacím a spolkům a pro další aktivity z kapitoly ostatní zájmová činnost 
následovně: 
chovatelé 7 tis. Kč drobné: 
rybáři 10 tis. Kč vánoční besídka 1,2 tis. Kč 
myslivci 15 tis. Kč  nohejbalový turnaj 1,2 tis. Kč 
+ doplatek na koupi pozemku parc. č. 1698  dětský den chovatelů  1,2 tis. Kč 
myslivecký ples 4 tis. Kč šachový turnaj 1,2 tis. Kč 
dětský ples 4 tis. Kč turnaj stol. tenis 1,2 tis. Kč 
zahrádkáři 5 tis. Kč dětský den 3 tis. Kč 
westernové závody 4 tis. Kč lampiónový průvod 1,2 tis. Kč  
hody 15 tis. Kč vázání mrskaček 0,3 tis. Kč 
kroje 20 tis. Kč  
(80 % nákladů, max. 2 tis. na pár)   Celkem drobné  10,5 tis. Kč 
celkem 84 tis. Kč  
 
Celkem příspěvky  94,5 tis. Kč + doplatek myslivcům 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 1 (Říhák), zdržel se 0. 
 
11. Pronájem nebytových prostor 
K 1.1.2013 byla prodloužena nájemní smlouva na nebytové prostory paní Janečkové na sociální budově. 
Dle výkladu pracovnic krajského úřadu je každé prodloužení nájemní smlouvy novou smluvní situací, 
kterou je nutné před schválením a uzavřením vyvěsit na úřední desce. Jedná se dále o nebytové prostory v 
budově č. 7. 
 
Návrh na usnesení:  
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce pronajmout nebytové prostory v objektu č. 7 a sociální budově na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce pro obě strany. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
12. Zplnomocnění na valnou hromadu společnosti VaK Vyškov, a.s., 
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. zaslala dne 19.3.2013 pozvánku na řádnou valnou 
hromadu, která se bude konat dne 24.5.2013. Současně s pozvánkou zaslala i formulář plné moci ke 
zplnomocnění našeho zástupce.  
 
Návrh na usnesení: 
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ZO deleguje starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 24.5.2013 a 
současně ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 
Výsledek hlasování o usnesení.: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Hloužek). 
 
13. Různé (nabídka společnosti Best price energy, věcná břemena a další ...) 
 
13.1. Dne 8.3.2013 starosta obce společně s místostarostou obce navštívili společnost Best price energy 
v Hodoníně k upřesnění možné spolupráce v zajišťování el. energie pro obec. Nabídka společnosti 
spočívá v tom, že za poplatek 10 tis. Kč ročně by se starali o zajišťování nejvhodnějšího dodavatele el. 
energie a veškeré platby by byly prováděny jejich prostřednictvím. Další jejich nabídkou byla 
rekonstrukce veřejného osvětlení se zárukou úspory el. energie. Touto úsporou by byla umořována cena 
pořízení rekonstrukce osvětlení. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO nesouhlasí s uzavřením smlouvy se společností Best price energy o poskytování služeb spojených 
s provozem elektrických zařízení obce. 
Výsledek hlasování o usnesení.: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
13.2.1. Společnost EKOPLAN, s.r.o. nám zaslala k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č. 220/1 v k.ú. Vážany nad Litavou pro plynovou přípojku RD č.p. 107 (manž. Beranovi) 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu Plynovodní přípojka č. 2102431 – Vážany nad Litavou na pozemku 
parc. č. 220/1 v k.ú.Vážany nad Litavou. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
13.2.2. Společnost EKOPLAN, s.r.o. nám zaslala k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č. 30/3 v k.ú. Vážany nad Litavou pro plynovou přípojku RD č.p. 58 (Žák) 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu Plynovodní přípojka č. 2101587 – Vážany nad Litavou na pozemku 
parc. č. 30/3 v k.ú.Vážany nad Litavou. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
13.3. Vodovod Přibilík - sociálka 
Starosta předložil ZO k projednání návrh umístění vodovodu ke stř. „JZD“, který vypracovala společnost 
VaK Vyškov ve dvou variantách, a to buď dva samostatné řady od Babušíkového  a  řad Kunderovou 
uličkou a nebo tyto řady včetně jejich zaokruhování přes „JZD“. Cena projektu 5 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na umístění vodovodu ke stř. JZD ve variantě 
zaokruhování vodovodu od Babušíkového, přes „JZD“ a Kunderovou uličkou napojení na vodovodní řad 
v dědině. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
13.4. Příští zasedání se uskuteční 22.5.2013.  
 

14. Diskuse 
Pan Nezhyba – vstupné na dětské divadelní představení dne 14.4.2013 bude jednotné, a to 20 Kč. Na 
další divadelní představení pro dospělé bude jednotné vstupné 60,- Kč. 
Paní Menšíková ing. arch. – upozornění na závadu na madle schodiště ve škole.  
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15. Usnesení  
ZO bere na vědomí:  
- zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013 – bude prověřen výpočet daně z příjmu vykázaný ve 

výkazech na účtu 341, 
- zprávu kontrolního výboru č. 4 ze dne 7.3.2013, 
- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2012. 
ZO schvaluje: 
- výsledek hospodaření obce za rok 2012, 
- celkový závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou, 
- účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou, okres Vyškov sestavenou ke 

dni 31.12.2012, 
- Pravidla přijetí rozpočtových opatření ze dne 19.3.2013 s platností od 1.4.2013, 
- schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou, okres Vyškov 

sestavenou ke dni 31.12.2012, 
- RO č. 1/2013 z března 2013, 
příspěvky organizacím a spolkům a pro další aktivity z kapitoly ostatní zájmová činnost následovně: 
chovatelé 7 tis. Kč drobné: 
rybáři 10 tis. Kč vánoční besídka 1,2 tis. Kč 
myslivci 15 tis. Kč  nohejbalový turnaj 1,2 tis. Kč 
+ doplatek na koupi pozemku parc. č. 1698  dětský den chovatelů  1,2 tis. Kč 
myslivecký ples 4 tis. Kč šachový turnaj 1,2 tis. Kč 
dětský ples 4 tis. Kč turnaj stol. tenis 1,2 tis. Kč 
zahrádkáři 5 tis. Kč dětský den 3 tis. Kč 
westernové závody 4 tis. Kč lampiónový průvod 1,2 tis. Kč  
hody 15 tis. Kč vázání mrskaček 0,3 tis. Kč 
kroje 20 tis. Kč  
(80 % nákladů, max. 2 tis. na pár)   celkem drobné  10,5 tis. Kč 
celkem 84 tis. Kč  
Celkem příspěvky  94,5 tis. Kč + doplatek myslivcům 
ZO souhlasí:  
- s vyvěšením záměru obce pronajmout nebytové prostory v objektu č. 7 a sociální budově na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce pro obě strany, 
- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o., se sídlem 

Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu Plynovodní přípojka č. 2102431 – Vážany nad Litavou na 
pozemku parc. č. 220/1 v k.ú.Vážany nad Litavou, 

- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu Plynovodní přípojka č. 2101587 – Vážany nad Litavou na 
pozemku parc. č. 30/3 v k.ú.Vážany nad Litavou,  

- s vypracováním projektové dokumentace na umístění vodovodu ke stř. JZD ve variantě 
zaokruhování vodovodu od Babušíkového, přes „JZD“ a Kunderovou uličkou napojení na 
vodovodní řad v dědině. 

ZO deleguje:  
- starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 24.5.2013 a současně ho 

zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 
ZO nesouhlasí: 
- s uzavřením smlouvy se společností Best price energy o poskytování služeb spojených s provozem 

elektrických zařízení obce. 
 
16. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:30 hod. ukončil. 
 


