Zápis číslo 24/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 22.5.2013
Přítomni:

starosta - Josef Hloužek,
členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Eva Dudová,
Ing. arch. Zuzana Menšíková
Nepřítomni: Petr Smejsík - omluven
1. Zahájení
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 24. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 23. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření č.2 z dubna 2013
5. Pronájem nebytových prostor
6. Příjezd k průzkumnému vrtu
7. Petice občanů k provozování kulturních akcí
8. Různé (odstranění vraků, veřejné osvětlení, kabelová televize a další ...)
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání : Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 23. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013
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. Rozpočtové opatření č.2 z dubna 2013
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 2/2013 z dubna 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a
výdajích o 14.000,- Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje RO č. 2/2013 z dubna 2013.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
5. Pronájem nebytových prostor
Na úřední desce obecního úřadu byl od 23.4. do 9.5.2013 vyvěšeno oznámení obce o záměru pronájmu
nebytových prostor v objektu č.p. 7 a č.p. 278. Na pronájem nebytových prostor požádali Tomáš Jetela,
Miroslav Hégr a Jiřina Janečková, kteří tyto prostory doposud užívali.
Návrh na usnesení:

ZO schvaluje prodloužení nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 7 s panem
Tomášem Jetelou a panem Miroslavem Hégrem a v objektu č.p. 278 s paní Jiřinou Janečkovou.
Prodloužení nájemních smluv bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
6. Příjezd k průzkumnému vrtu
Na den 23.5. je domluvena schůzka, na které budou dohodnuty podmínky pro dopravu materiálu
k průzkumnému vrtu a současně bude provedena rekognoskace trasy a zaznamenání stávajícího stavu,
aby po skončení dopravy materiálu mohlo být vyhodnoceno případné poškození vozovek a jejich úpravu
do předchozího stavu. Starosta obce vydá souhlas s průjezdem nákladních vozidel obcí k vrtu.
7. Petice občanů k provozování kulturních akcí
Dne 29.4.2013 byla na vědomí doručena na obecní úřad kopie petice občanů. V petici se praví, že
19.4.2013 proběhla v sále Sokolovny kulturní akce, která produkovala nadměrný hluk, současně se zvýšil
v obci pohyb osob pod vlivem omamných a psychotropních látek a v okolí Sokolovny vnikl nadměrný
nepořádek. Dne 22.5. bylo na obecní úřad doručeno vyjádření TJ s omluvou občanům a ujištěním, že se
podobné akce nebudou opakovat.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí vyjádření TJ k petici občanů.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8. Různé (odstranění vraků, veřejné osvětlení, kabelová televize a další ...)
8.1. Na základě rozhodnutí soudu byla zahrada objektu č.p. 7 – zámečku, parc. č. 58/5, zapsána na Obec
Vážany nad Litavou – zastupitelé obce byli vyzváni k podání návrhů na příštím zasedání ZO jejího
budoucí využití – případné projekční zpracování návrhu terénních či stavebních úprav.
8.2. Společnost LUXAR, s.r.o. nám zdarma zpracovala Návrh obnovy majetkového souboru veřejné
osvětlení obce Vážany nad Litavou – postupná výměna světelných bodů. ZO vyhodnotilo nabídku pro
obec jako zajímavou a vzhledem ke stáří a opotřebovanosti stávajícího VO bude zvážena možnost
postupné obnovy světelných bodů.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí nabídku společnosti LUXART, s.r.o. na obnovu VO v obci.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Společnost, která provádí kabeláž kabelové televize ve Slavkově u Brna a která bude pokládat
optický kabel ze Sokolnic do Slavkova u Brna, nám nabízí provedení odbočky do Vážan nad Litavou a
možné budoucí postupné rozvedení po obci. Odbočku a rozvody po obci by společnost zainvestovala ze
svých zdrojů. ZO nemá námitek proti postupnému zavádění kabelové televize v obci.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí možnost rozvedení kabelové televize v obci.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8.4. Společnost EKOPLAN, s.r.o. nám zaslala k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 254/1 v k.ú. Vážany nad Litavou pro plynovou přípojku RD č.p. 141 (Zborovský)
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. 2101740 – Vážany nad Litavou na pozemku
parc. č. 254/1 v k.ú.Vážany nad Litavou.
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Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8.5. Dne 4.6.2013 se uskuteční kontrolní prohlídka na motokrosové dráze svolaná stavebním úřadem
MěÚ Slavkov u Brna.
Návrh usnesení:
ZO zplnomocňuje Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou k jednání se stavebním úřadem ve věci motokrosové
dráhy za Obec Vážany nad Litavou.
Hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Ing. arch. Menšíková)
8.6. Dle ankety pořádané na webových stránkách obce by bylo vhodné doplnit nějakým vhodným hracím
prvkem a lavičkami dětské hřiště. ZO předběžně souhlasí s doplněním hřiště podle plnění rozpočtu obce
na příjmové stránce – doplnění laviček, zvážení použití panelů ze skladu na výstavbu pískoviště, možnost
výroby kyvné houpačky pracovníky obce.
8.7. Jihomoravská plynárenská, a.s. dopisem ze dne 15.5, upozornila Obec Vážany nad Litavou na
povinnost zajistit bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy plynu – konkrétně se jedná o
vysázené stromy na pozemku parc. č. 1361 v ochranném pásmu STL plynovodního přivaděče.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí upozornění společnosti Jihomoravské plynárenské, a.s. na umístění porostů v trase
plynovodu. V období vegetačního klidu provede obec jejich odstranění z ochranného pásma plynovodu.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8.8. Příští zasedání se uskuteční 26. června 2013.
9. Diskuse
Ing. Dudová – již delší dobu není popelnice na bioodpad v prostoru u lípy.
Starosta – bude provedena inventura všech biopopelnic.
Ing. arch. Menšíková – případnou vyšší spotřebu elektrické energie nájemců soc. budovy zohlednit ve
výši nájmu.
Starosta – bude prověřena skutečná spotřeba el. energie.
Pan Schoř vyzval zastupitele ke schůzce v obecní hospodě k provedení kontroly provedených stavebních
prací a k posouzení nutnosti provedení dalších nezbytných úprav – schůzka se uskuteční ihned po
skončení zasedání ZO.
Ing. arch. Menšíková – upozorňuje na nedostatečné větrání Sokolovny v době po skončení zimního
cvičení. Dále požaduje projednat technologický postup montážních prací obložení Sokolovny s obcí
(vazba na dotace obce). Zastupitelé obce se dohodli, že k tomuto požadavku vydají usnesení.
Návrh na usnesení:
ZO pověřuje Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou k jednání s TJ Vážany nad Litavou ve věci stavebních prací
na Sokolovně.
Hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1(Nezhyba).
Pavel Piše vznesl požadavek na vyklizení školního dvora, aby si zde mohly hrát děti školky.
Starosta – vyklizení bude provedeno na přelomu měsíce květen – červen.
Paní Ing. arch. Menšíková požádala zastupitelstvo obce o poskytnutí střepů sochy Sv. Panny Marie, které
se pokusí slepit a následně by se pak provedl betonový odlitek.
Zastupitelé obce se dohodli, že i k této žádosti vydají usnesení.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s darováním střepů sochy Sv. Panny Marie paní Ing. arch. Menšíkové.
Hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 2(ing. arch. Menšíková, ing. Řezáč).
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10. Usnesení
ZO schvaluje:
RO č. 2/2013 z dubna 2013,
prodloužení nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 7 s panem Tomášem
Jetelou a panem Miroslavem Hégrem a v objektu č.p. 278 s paní Jiřinou Janečkovou. Prodloužení
nájemních smluv bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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. 2101740 – Vážany nad Litavou na
pozemku parc. č. 254/1 v k.ú.Vážany nad Litavou,
s darováním střepů sochy Sv. Panny Marie paní Ing. arch. Menšíkové.
ZO bere na vědomí:
vyjádření TJ k petici občanů,
nabídku společnosti LUXART, s.r.o. na obnovu VO v obci,
možnost rozvedení kabelové televize v obci,
upozornění společnosti Jihomoravské plynárenské, a.s. na umístění porostů v trase plynovodu.
V období vegetačního klidu provede obec jejich odstranění z ochranného pásma plynovodu.
ZO zplnomocňuje:
Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou k jednání se stavebním úřadem ve věci motokrosové dráhy za Obec
Vážany nad Litavou.
ZO pověřuje:
Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou k jednání s TJ Vážany nad Litavou ve věci stavebních prací na
Sokolovně.

11. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:20 hod. ukončil.
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