
Zápis číslo 26/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 18.9.2013 
 

 
1. Zahájení 
Starosta konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.   
Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 25. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 26.6.2013 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Rozpočtové opatření č. 4 z června, č. 5 z července a č. 6 ze srpna 2013 
5. Nesplnění usnesení z diskuze ZO 25/2013, odst. c).  
6. Prodej pozemku 
7. Různé (rozvod vody v bývalém areálu „JZD“, informace k průzkumnému vrtu, informace 

k volbám do poslanecké sněmovny a další...)  
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 
 

Na dnešní ZO se dostaví pan Hrdinka, který přednese svoji představu postupu prací na motokrosové 
dráze. Navrhuji po jeho příchodu dokončit právě projednávaný bod a přednostně projednat bod 7.4. 
z bodu 7 Různé. 
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
18:35 - Příchod pana Říháka  
 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 25. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 26.6.2013 
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. 
18:40 – Příchod paní ing. arch. Menšíkové 
 
4. Rozpočtové opatření č. 4 z června, č. 5 z července a č. 6 ze srpna 2013 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 4/2013 z června 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a 
výdajích o 40.000,- Kč.  
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 5/2013 z července 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a 
výdajích o 269.100,- Kč.  
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 6/2013 z června 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a 
výdajích o 84.500,- Kč.  
 

Přítomni: starosta - Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík 

 
členové -  Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč,  Ing. Eva Dudová,  od 18:35 Pavel 
Říhák,od 18:40 Ing. arch. Zuzana Menšíková  

Nepřítomni: do 18:35 Pavel Říhák, do 18:40 Ing. arch. Zuzana Menšíková 
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Návrh na usnesení:  
ZO schvaluje RO č. 4/2013 z června 2013, č. 5/2013 z července 2013 a č. 6/2013 ze srpna 2013. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Nesplnění usnesení z diskuze ZO 25/2013, odst. c).  
Vzhledem k velkému množství sněhu a neúměrnému deštivému počasí v 1. pol. letošního roku, byly 
náklady na čištění odpadních vod cca o 200 tis. větší než bylo plánováno v rozpočtu obce. Z tohoto 
důvodu povýšení rozpočtu v příjmech bylo vyrovnáno ve výdajích na čištění odpadních vod. Povýšení 
výdajů na hospodu a školu nebylo možno vyrovnat v příjmech. 
 
Návrh na usnesení:  
ZO souhlasí s odkladem povýšení rozpočtu ve výdajích na obecní hospodu (položka 3639 5171) a školu 
(položka 3119 5171) až dle případného dalšího navýšení příjmů. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Prodej pozemku 
Pan Oldřich Nakládal dne 15. července požádal o prodej části pozemku 2130 v pruhu 3,5 m podél 
oplocení zahrádky RD č.p. 65.  
Zastupitelé obce projevili nesouhlas s prodejem uvedeného pozemku s ohledem na jeho možné využití při 
stavbě protipovodňových úprav Záhumenice. 
  
Návrh na usnesení:  
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parcelní číslo 2130 v pruhu 3,5 m 
podél zahrady RD č.p. 65 v případě zájmu žadatele o nájem.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Různé (rozvod vody v bývalém areálu „JZD“, informace k průzkumnému vrtu, informace 

k volbám do poslanecké sněmovny a další ...)  
7.1. Pan ing. Kotrba projevil zájem o vybudování veřejného vodovodu i po areálu bývalého JZD 
s možností napojení bývalých budov živočišné výroby. S majiteli těchto budov a dalšího pozemku 
projednává možnou finanční spoluúčast. 
 
Návrh na usnesení:  
ZO nemá námitek k možnému rozšíření veřejného vodovodu po areálu bývalého JZD za finanční 
spoluúčasti majitelů připojených nemovitostí.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.2. V minulém týdnu byla navezena vrtná technika, v tomto týdnu probíhá montáž těžební věže, koncem 
týdne bude zahájeno vrtání. 
 
7.3. Ve dnech 25. a 26. 10. se uskuteční volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Volby ve 
Vážanech nad Litavou se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
7.4. Na minulém zasedání ZO byli zastupitelé vyzváni k podání návrhů na budoucí využití parčíku u 
objektu č.p. 7 -  zámečku. Na využití parčíku nebyl jednotný názor – starosta byl pověřen k vyvěšení 
ankety k využití parčíku na webových stránkách obce. Dle elektronické ankety je většina hlasů pro 
využití pozemku před vstupem do zámečku jako parčík. 
Po krátké diskuzi se zastupitelé dohodli, že bude zadáno zpracování jednoduché projektové dokumentace 
na využití pozemku parc. č. 58/5 jako parková plocha. 
 
7.5. Na dnešní zasedání ZO se dostavil pan Hrdinka, který přednesl svoji představu postupu prací na 
motokrosové dráze. 
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Vzhledem k nedohodě s motokrosovými závodníky budou tratě motokrosu přebudovány na tratě pro 
sjezd horských kol, tzn., že plánovaný protihlukový val bude přebudován na startovací místo pro kola. 
Z tohoto startu pak vzniknou dva protilehlé svahy, na kterých budou uvedené tratě. Svahy pak budou 
osázeny kolem tratí zelení. 
Současně pan Hrdinka sdělil, že je zpracováván projekt na odstranění ujeté zeminy na cizí pozemky a 
odstranění zeminy v místě původního rybníčku. Po dokončení projektu bude žádat o dotaci na přesun 
zeminy. Pan Hrdinka je si vědom, že obci ještě dluží dle smlouvy 382 tis. Kč za provizi při ukládání 
zeminy z brněnského tunelu a přislíbený příspěvek hasičům na auto s cisternou ve výši 200 tis. Kč. 
Paní ing. arch. Menšíková vznesla požadavek, aby pan Hrdinka konečné řešení celého areálu, včetně 
přesného termínu dokončení navážení zeminy, změny způsobu užívání areálu na cyklistické tratě 
předložil na obecní úřad písemně.  
Pan Hrdinka přislíbil, že písemné stanovisko předá do týdne. 
Paní ing. Rezlová měla na pana Hrdinku několik stížností, a to na hluk a prašnost od nákladních 
automobilů, obavy z případného ujetí zeminy do obce. A dotaz, kdy skončí navážení zeminy a tím ničení 
silnic. 
Pan Hrdinka: stavba má možnost získat asfaltový recyklát, který by po navezení a zhutnění na cestu nad 
vinohrady zamezil víření prachu, cesta by byla bez výmolů, a tedy by prázdná nákladní auta nelomozila 
bočnicemi při jízdě po nerovné komunikaci. Současně paní ing. Rezlovou ubezpečil, že oprava silnice 
Vážany – Slavkov byla zrekonstruována tak, aby snesla zatížení plně naložených nákladních aut. A 
rovněž vyloučil, aby i případný sesuv půdy z násypu dráhy mohl být nebezpečný pro obec. 
 
7.6. Na minulém zasedání ing. Řezáč upozornil na nutné restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na 
hřbitově. Z tohoto důvodu byl kontaktován restaurátor, který, aniž by sochu viděl, odhadem vyčíslil 
náklady na restaurování sochy od 60 tis. Kč výše.   
V katastru obce Vážany nad Litavou je několik sakrálních staveb. Vzhledem k tomu, že u většiny těchto 
staveb není znám vlastník, obecní úřad vydá veřejnou vyhlášku s výzvou, aby se případný vlastník 
přihlásil a vlastnictví doložil. Pokud tak vlastník neučiní do 6 měs. od vyvěšení vyhlášky, budou tyto 
stavby posouzeny jako nalezené věci a přejdou do vlastnictví obce. 
 
8. Diskuse 
Diskuse proběhla v rámci jednotlivých bodů. 
 
9. Usnesení  
ZO schvaluje: 
- ZO schvaluje RO č. 4/2013 z června 2013, č. 5/2013 z července 2013 a č. 6/2013 ze srpna 2013. 
ZO souhlasí:  
- s odkladem povýšení rozpočtu ve výdajích na obecní hospodu (položka 3639 5171) a školu 

(položka 3119 5171) až dle případného dalšího navýšení příjmů, 
-  s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parcelní číslo 2130 v pruhu 3,5 m podél 

zahrady RD č.p. 65 v případě zájmu žadatele o nájem.  
ZO nemá námitek:  
- k možnému rozšíření veřejného vodovodu po areálu bývalého JZD za finanční spoluúčasti majitelů 

připojených nemovitostí.  
 
 
11. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:50 hod. ukončil. 


