Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013
Přítomni:

starosta - Josef Hloužek,
členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana Menšíková

Nepřítomni:

místostarosta - Petr Smejsík, Ing. Jaroslav Řezáč, Pavel Říhák, do 18:40Ing. arch.
Zuzana Menšíková

1. Zahájení
Starosta v 18:40 konstatoval, že jsou přítomni 4 členi Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 26. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 18.9.2013
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření č. 7 ze září 2013 a č. 8 z října 2013
5. Rozpočtové provizorium
6. Inventarizace
7. Odpisový plán ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou
8. Zapůjčení požárního vozidla
9. Pronájem pozemku
10. Různé (Mikulášská besídka, rozvod vody v areálu bývalého JZD, kontejner na požitý textil, obuv,
hračky a další ...)
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 26. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 18.9.2013
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 paní Ing. arch. Zuzana Menšíková.
Výsledek hlasování pro pana Pavla Nezhybu: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Výsledek hlasování pro paní Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Pavel Nezhyba a paní Ing. arch. Zuzana Menšíková.
4. Rozpočtové opatření č. 7 ze září a č. 8 z října 2013
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 7/2013 ze září 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a
výdajích o 101.100,- Kč.
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 8/2013 z října 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a
výdajích o 148.500,- Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje RO č. 7/2013 ze září 2013 a č. 8/2013 z října 2013.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.

5. Rozpočtové provizorium
Podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, obce hospodaří podle schváleného rozpočtu. Pokud obec nebude mít vypracovaný a schválený
rozpočet na příští rok, pak je povinna se řídit podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb., pravidly
rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium bude trvat do doby, než bude schválen rozpočet na rok
2014. Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového provizoria na rok 2014, kde jsou stanoveny
tato pravidla:
− obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků,
− uhradí zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2013,
− obec poskytne ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou finanční prostředky na nejnutnější výdaje na zabezpečení
jejího provozu,
− uhradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv,
− uhradí případné závazky z rozpracovaných akcí roku 2013,
− uhradí nejnutnější výdaje k činnosti SPOZ.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6. Inventarizace
Podle zákona o účetnictví číslo 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starosta obce nařizuje provést
inventarizaci majetku k 31.12.2013. Nařízení se týká rovněž příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad
Litavou. Složení inventarizační komise: předseda inventarizační komise bude předsedkyně kontrolního
výboru paní Ing. arch. Zuzana Menšíková, členové: zastupitelé Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, ve skladě se
inventarizace zúčastní p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou inventarizační komise ředitelka
ZŠ paní Babušíková, členové: p. Kolenčíková, p. Paseková.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31.12.2013 a složení inventarizačních komisí a to:
předsedkyně kontrolního výboru paní Ing. arch. Zuzana Menšíková, členové: zastupitelé Pavel Říhák,
Pavel Nezhyba, ve skladě se inventarizace zúčastní p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou
inventarizační komise ředitelka ZŠ p. Babušíková, členové: p. Kolenčíková, p. Paseková.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
7. Odpisový plán ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou
Ředitelka ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh odpisového
plánu pro konvektomat UNO, který byl pořízen pro školní kuchyni v září loňského roku za pořizovací
cenu 87.730,- Kč. Doba upotřebitelnosti je stanovena na 12 let.
Návrh usnesení:
ZO požaduje, aby ZŠ předložila odpisový plán k majetku konvektomatu UNO se všemi potřebnými
náležitostmi včetně rozpisu plánovaných odpisů pro každý rok odpisování majetku.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
8. Zapůjčení požárního vozidla
SDH Vážany nad Litavou doručil Obci Vážany nad Litavou žádost o zápůjčku zásahového vozidla AVIA
31 DA-12, registrační značka 6B1 2226 a současně i návrh smlouvy o výpůjčce.
Návrh usnesení:
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ZO souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce zásahového vozidla AVIA 31 DA-12,
registrační značka 6B1 2226 Sboru dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou s tím, že ve smlouvě bude
doplněn VIN kód vozidla a sjednaná výpovědní lhůta na 2 měsíce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
9. Pronájem pozemku
Na základě žádosti pana •••••• Nakládala o prodej části pozemku parc. č. 2130 v pruhu 3,5 m podél
oplocení zahrádky RD č.p. 65 a nesouhlasu ZO s prodejem, ale souhlasu s možným pronájmem byl na
úřední desce obecního úřadu v době od 21.10. do 5.11.2013 vyvěšen záměr obce pronajmout nemovitý
majetek, a to část pozemku parc. č. 2130 v pruhu 3,5 m podél oplocení zahrádky RD č.p. 65. O nájem
uvedené části pozemku parc. č. 2130 projevil zájem pouze pan •••••• Nakládal, Vážany nad Litavou č.p.
•••.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2130 v pruhu 3,5 m podél oplocení zahrádky RD č.p. 65 o
výměře cca 30 m2 panu •••••• Nakládalovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu 60 Kč/rok s roční
výpovědní lhůtou nebo po dohodě.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10. Různé (Mikulášská besídka, rozvod vody v areálu bývalého JZD, kontejner na požitý textil,
obuv, hračky a další ...)
10.1. Po dohodě s vedením ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou bude Mikulášská besídka upořádána ve středu
4. prosince.
10.2. V uplynulém období bylo vydáno územní rozhodnutí na rozšíření vodovodu od křižovatky u
hospody areálem „JZD“ do dědiny. V současné době je připravována společností VaK Vyškov žádost
obce o stavební povolení na tuto akci. O připojení na tento řad požádali i další vlastníci nemovitostí
v areálu bývalého „JZD“. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace a další podklady k žádosti o
stavební povolení jsou již takměř dokončeny, je vhodné řešit další rozšíření vodovodu formou změny
stavby před dokončením.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace a potřebných dokladů ke změně stavby rozšíření
vodovodu před dokončením společnosti VaK Vyškov.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.3.
− Lukáš Kráčmar – zástupce firmy Wtorpol podal žádost o umístění sběrného kontejneru v naší obci.
Současně předložil návrh smlouvy o umístění a provozování kontejneru.
− Návrh na spolupráci ve sběru použitého textilu, obuvi a hraček nabídla i společnost AIDED-EU,
Sběrové středisko Břeclav, s možným finančním ohodnocením v případě trvalejší spolupráce.
−
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Wtorpol na umístění sběrného kontejneru v naší obci.s
výpovědní lhůtou 1 měsíce.
ZO souhlasí se spoluprací s organizaci AIDED-EU, Sběrné středisko Břeclav, a současně pověřuje
starostu obce k projednání podmínek pro umístění kontejneru na použitý textil, obuv a hračky.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.4. Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín, nás požádala o příspěvky na příští rok pro Charitní
ošetřovatelskou službu Bučovice a Slavkov u Brna ve výši 2 tis. Kč, Charitní pečovatelskou službu
Bučovice a Slavkov u Brna ve výši 13 tis. Kč, Charitní poradnu Bučovice a Slavkov u Brna ve výši 2,3

Kč a Centrum denních služeb Slavkov u Brna ve výši 6 tis. Kč. (Charitní ošetřovatelskou službu využívá
5 občanů Vážan, pečovatelskou službu 6 občanů).
Na poradě starostů ve Slavkově u Brna byl vznesen požadavek na sociální pracovnici městského úřadu,
aby byl zpracován jednotný požadavek pro obce při poskytování příspěvků.
Návrh usnesení:
ZO odkládá usnesení o poskytnutí příspěvku diecézní charitě Brno, oblastní charitě Hodonín, na další
jednání ZO.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.5. Manželé Jaroslav a Hana Hégrovi, Olomouc požádali o souhlas s úpravou dvou hrobů na rodinnou
hrobku.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s úpravou dvou hrobů na rodinnou hrobku manž. •••••• a •••••• Hégrových, Olomouc, za
předpokladu souhlasu i nájemce hrobu Novotných.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.6. Společnost Rostěnice, a.s., Rostěnice nabízí odkup pozemků zahrnutých do obvodu komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Hrušky za cenu 200.000,- Kč/ha.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí nabídku odkupu pozemků v k.ú. Hrušky společností Rostěnice, a.s., Rostěnice.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.7. Obec Vážany nad Litavou hospodaří se schváleným rozpočtem sociální fondu. Vzhledem
k zaměstnání pracovníků obce s příspěvkem od úřadu práce a jim poskytovaným příspěvkem na
stravování starosta navrhl úpravu rozpočtu následovně: navýšení příjmu sociálního fondu z 39 tis. Kč na
45,6 tis Kč. ve výdajích příspěvek na stravování 26 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu sociálního fondu v příjmech na 45,6 tis. Kč a ve výdajích na 26 tis.
v příspěvku na stravování.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.8. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou požádala o vyplacení
mimořádného příspěvku na zaplacení doplnění ručních hasicích přístrojů použitých při požáru komínu
v naší obci dne 29.10.2013.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s úhradou doplnění dvou hasicích přístrojů zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.9. Ředitelka ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou požádala o použití části rezervního fondu školy na nákup
nových lehátek pro děti MŠ.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s použitím části rezervního fondu ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou na nákup nových lehátek pro
děti MŠ.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.10. Pan Hrdinka doručil na obecní úřad návrh Darovací smlouvy, kde je jako dárce 10 tis. Kč Obci
Vážany nad Litavou uvedena společnost TMT transport s.r.o.
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Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností TMT transport s.r.o. Na základě této smlouvy
TMT transport s.r.o. daruje obci 10 tis. Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.11. Společnost GaREP, spol. s r.o. zpracovala Strategii mikroregionu Ždánický les a Politaví pro
období 2014 – 2020. Navrhovaná část je stěžejním blokem strategie rozvoje mikroregionu. Je zpracována
s ohledem na možné kompetence obcí a svazku obcí a klade důraz na posílení společenských aktivit
zajišťovaných svazkem obcí.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Strategii mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2014 – 2020.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10.12. Manželé Květenští podali žádost o zajištění průjezdu po obecní cestě ke svému pozemku. Průjezdu
brání často zaparkované vozidlo souseda na obecní cestě. Starosta předá žádost místostarostovi, který je
v otázkách provozu na komunikacích kompetentní.
10.13. Svozy a ceny popelnic na bioodpad ve třech variantách. 23 x, 26 x, 33 x. Respono, a.s. Vyškov
nabízí tyto varianty:
počet svozů za rok
nádoba
23 x
26 x
33 x
140 l
598,- Kč
615,- Kč
958,- Kč
240 l
1.160,- Kč
1.180,- Kč
1.642,- Kč
770 l
3246,- Kč
3.310,- Kč
5.268,- Kč
Bonus Kč/t
100,- Kč
100,- Kč
- Kč
Ceny jsou bez DPH
23 x

prosinec až únor 1 x měsíčně
březen až listopad 1 x 14 dnů
26 x
1 x 14 dnů
33 x
červen až říjen 1 x týdně
prosinec až únor 1 x měsíčně
březen až květen a listopad 1 x 14 dnů
v případě zájmu více obcí na svozové trase
Pan Květenský: současné množství nádob na bioodpad je nedostačující. Raději snížit počet svozů
popelnic na komunální odpad a přidat počet popelnic a svozů bioodpadu. Každý by se k tomu měl
vyjádřit.
Jsem pro uspořádání ankety v obci k problematice množství a druhu popelnic včetně frekvence vyvážení.
Starosta: uspořádáme tedy anketu. Pouze upozorňuji, že zvýšené množství popelnic na bioodpad bude
hyzdit vzhled obce.
10.14. Na základě elektronického podání místostarosty obce byla projednána možnost poskytnutí částky
3.000,- Kč na nákup trampolíny a míčů na držení rovnováhy pro děti ve cvičení.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s nákupem trampolíny a míčů na držení rovnováhy pro cvičení dětí. Tento inventář zůstane
v majetku obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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11. Diskuse
Paní Dudová: v prostoru u lípy svítí a zhasíná světlo veřejného osvětlení v krátkých intervalech.
Na téma veřejného osvětlení pak proběhla mezi přítomnými obsáhlejší polemika bez nějakého usnesení.
12. Usnesení
ZO schvaluje:
ZO schvaluje RO č. 7/2013 ze září 2013 a č. 8/2013 z října 2013,
rozpočtové provizorium na rok 2014,
odpisový plán na rok 2013 pro Základní školu a Mateřskou školu Vážany nad Litavou,
pronájem části pozemku parc. č. 2130 v pruhu 3,5 m podél oplocení zahrádky RD č.p. 65 o výměře
cca 30 m2 panu •••••• Nakládalovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu 60 Kč/rok s roční
výpovědní lhůtou nebo po dohodě.
ZO bere na vědomí:
nařízení inventarizace majetku k 31.12.2013 a složení inventarizačních komisí a to: předsedkyně
kontrolního výboru paní Ing. arch. Zuzana Menšíková, členové: zastupitelé Pavel Říhák, Pavel
Nezhyba, ve skladě se inventarizace zúčastní p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou
inventarizační komise ředitelka ZŠ p. Babušíková, členové: p. Kolenčíková, p. Paseková,
nabídku odkupu pozemků v k.ú. Hrušky společností Rostěnice, a.s., Rostěnice,
Strategii mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2014 – 2020.
ZO souhlasí:
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce zásahového vozidla AVIA 31 DA-12, registrační
značka 6B1 2226 Sboru dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou s tím, že ve smlouvě bude
doplněn VIN kód vozidla a sjednaná výpovědní lhůta na 2 měsíce,
se zadáním projektové dokumentace a potřebných dokladů ke změně stavby rozšíření vodovodu
před dokončením společnosti VaK Vyškov,
s uzavřením smlouvy s firmou Wtorpol na umístění sběrného kontejneru v naší obci s výpovědní
lhůtou 1 měsíce.
se spoluprací s organizaci AIDED-EU, Sběrné středisko Břeclav, a současně pověřuje starostu obce
k projednání podmínek pro umístění kontejneru na použitý textil, obuv a hračky,
s úpravou dvou hrobů na rodinnou hrobku manž. •••••• a •••••• Hégrových, Olomouc, za
předpokladu souhlasu i nájemce hrobu Novotných,
s úpravou rozpočtu sociálního fondu v příjmech na 45,6 tis. Kč a ve výdajích na 26 tis. v příspěvku
na stravování,
s úhradou doplnění dvou hasicích přístrojů zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vážany
nad Litavou,
s použitím části rezervního fondu ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou na nákup nových lehátek pro děti
MŠ,
s nákupem trampolíny a míčů na držení rovnováhy pro cvičení dětí. Tento inventář zůstane
v majetku obce,
s uzavřením darovací smlouvy se společností TMT transport s.r.o. Na základě této smlouvy TMT
transport s.r.o. daruje obci 10 tis. Kč.
ZO odkládá:
usnesení o poskytnutí příspěvku diecézní charitě Brno, oblastní charitě Hodonín, na další jednání
ZO
ZO požaduje:
aby ZŠ předložila odpisový plán k majetku konvektomatu UNO se všemi potřebnými náležitostmi
včetně rozpisu plánovaných odpisů pro každý rok odpisování majetku.
11. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:40 hod. ukončil.
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