
Zápis číslo 28/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 19.2.2014 
 

 
1. Zahájení 
Starosta v 18:30 zahájil zasedání a konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad 
Litavou a tedy je zastupitelstvo usnášeníschopné.   
Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 27. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Rozpočtové opatření č. 9 z listopadu 2013 a č. 10 z prosince 2013 
5. Zprávy předsedů výborů 
6. Seznámení s rozborem hospodaření za rok 2013 
7. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou, odpisový plán 
8. Projednání rozpočtu obce na rok 2014 
9. Rozšíření kapacity mateřské školy 
10. Pronájem nebytových prostor 
11. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 
12. Různé (oprava komunikace za školou, pracovníci na VPP, a další ...) 
13. Diskuse 
14. Usnesení 
15. Závěr 

Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 27. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 
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 pan Pavel Nezhyba a pan Pavel Říhák. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 9 z listopadu a č. 10 z prosince 2014 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 9/2013 z listopadu 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a 
výdajích o 163.900,- Kč.  
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 8/2013 z října 2013 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a 
výdajích o 406.300,- Kč.  
 
Návrh na usnesení:  
ZO schvaluje RO č. 9/2013 z listopadu 2013 a č. 10/2013 z prosince 2013. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Zprávy předsedů výborů 

Přítomni: starosta - Josef Hloužek,  místostarosta - Petr Smejsík 

 
členové -  Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová,  Ing. arch. Zuzana Menšíková, Pavel 
Říhák, od 19:10  Ing. Jaroslav Řezáč 

Nepřítomni: do 19:10 hod. -Ing. Jaroslav Řezáč - omluven 
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Se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2013 seznámil přítomné 
místostarosta obce Petr Smejsík 
Se zápisem z kontrolního výboru ze dne 27.11.2013 obeznámila ZO předsedkyně výboru ing. arch. Z. 
Menšíková 
Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2013. 
b) ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 27.11.2013. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Seznámení s rozborem hospodaření za rok 2013 
     Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2013 podle schváleného rozpočtu ze dne 27.2.2013. 
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 7.739.400,-Kč, výdaje byly schváleny ve výši 7.099.400,-Kč, 
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 640.000,-Kč. V průběhu roku bylo schváleno 10 
rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily 
příjmy 9.315.500,-Kč a výdaje 8.675.500,-Kč.  
 Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční dotaci na volby Prezidenta ČR ve výši 27.400,-Kč. 
Dotace byla vyčerpána v částce 21.095,- Kč. Částka 6.305,- Kč byla vrácena  na účet kraje 21.8.2013. 
Dále obdržela dotaci na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 26.000,-Kč. Bylo vyčerpáno 18.861,-Kč. 
Částka 7.139,-Kč bude vráceno v rámci finančního vypořádání v roce 2014. 
  Výdaje obce představují náklady na provoz čistírny odpadních vod, svoz komunálního odpadu, 
plyn, energii, ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. Během roku dostala organizace TJ Vážany nad 
Litavou neinvestiční dotaci ve výši 100.000,- Kč na údržbu fotbalového hřiště, el. energii, plyn. Tato 
dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále Sbor dobrovolných hasičů obdržel neinvestiční dotaci ve výši 
55.000,-Kč na provoz. Tato dotace byla vyčerpána v celé výši. Rybáři dostali dotaci ve výši 10.000,-Kč, 
myslivci 30.600,- Kč, chovatelé 8.200,-Kč, zahrádkáři 5.000,-Kč, TJ na hody 31.000,-Kč. Tyto dotace 
byly vyúčtovány během roku 2013. Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční dary na různé akce 
pořádané v obci různými organizacemi v celkové výši 17.270,- Kč. Obec splácí úvěr od ČS, a.s. na 
vybudování II. etapy kanalizace  a zůstatek k 31.12.2013 činil 780.000,- Kč. V měsíci lednu obec 
zaplatila poslední splátku ve výši 100.000,- Kč na koupi zemědělské budovy. 
          Obec je členem spolku DSO Ždánický les a Politaví a MAS Za humnama. V roce 2013 zaplatila 
členský příspěvek ve výši  13.600,- Kč. Obec je rovněž členem SMO ČR, kde v roce 2013 zaplatila 
členský příspěvek 3.452,80 Kč. 
 
Zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků 
 Obec se vždy řídí svým platným schváleným rozpočtem na daný rok. Je však zřejmé, že nelze 
vždy určit finanční výši některých položek. Všechny plánované i neplánované změny v rozpočtu jsou 
projednávány v zastupitelstvu obce. Obec si zapojuje do rozpočtu (dle potřeby) vlastní prostředky. Obec 
má zřízeny účty u KB Vyškov (zůstatek k 31.12.2013 běžného účtu činil 637.794,31 Kč, sociálního fondu 
24.005,55 Kč a charitního fondu 65.777,00 Kč.), u ČS, a.s. Vyškov (zůstatek na účtu k 31.12.2013 činil 
28.713,62 Kč - na tomto účtu splácí obec jen úvěr) a u ČNB (na tento účet chodí veškeré dotace a 
zůstatek k 31.12.2013 činil 120.454,54 Kč).   
 
Pohyby majetku v roce 2013 
 Obec v roce 2013 pořídila tento nový majetek – barový nábytek včetně polic na sklo a vybavení 
kuchyně v obecní hospodě v ceně 59.600,- Kč, míchačku v ceně 6.099,-Kč, křovinořez v ceně 18.041,-
Kč, postřikovač v ceně 3.168,- Kč, 2 skříně na šanony v ceně 16.141,-Kč,  skladový zásobník pro hasiče 
v ceně 37.994,-Kč, zvukovou aparaturu v ceně 12.654,-Kč a pro cvičení dětí žíněnku rozkládací v ceně 
11.824,-Kč, kladinu v ceně 7.290,-Kč, koberec Banfer v ceně 13.957,-Kč a žíněnku koženkovou v ceně 
10.922,-Kč. 
 V roce 2013 byl vyřazen majetek: turistická cykloodpočívka v ceně 21.963,-Kč, která byla zničena 
při letní bouři a z obecního skladu byl vyřazen již  zastaralý a nepoužitelný materiál v ceně 1.363,-Kč. 
 Obec v roce 2013 nabyla bezúplatně 2 pozemky – pozemek p.č. 58/5 v ceně 5.677,-Kč, pozemek 
p.č. 270/58 v ceně 21,-Kč. 
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 Na nedokončený dlouhodobý majetek byla proúčtována částka 3.000,-Kč (stavební povolení 
vodovod k JZD ). 
 Dále obec v roce 2013 získala bezúplatně dopravní automobil DA 12-Avia 31.1 v ceně 459.272,-
Kč, který byl zapůjčen zásahové jednotce hasičů. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
 Na základě žádosti obce dle § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích bylo provedeno 
v termínu 1. října 2013 dílčí přezkoumání hospodaření obce a 25.3.2014 bude provedeno závěrečné 
přezkoumání hospodaření. 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně 
samosprávných celků a DSO. 
 
Hospodaření zřízené PO Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou  
 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vážany nad 
Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace, která hospodaří s příspěvkem od obce na provoz. Příjmy 
PO za rok 2013 činily 400.000,- Kč z rozpočtu obce. Do výdajů PO zapojila rezervní fond ve výši 
42.931,-Kč. PO skončila v roce 2013 s kladným výsledkem hospodaření a to ve výši 122.875,68 Kč. Na 
opravy v roce 2013 byla proplacena částka 172.325,-Kč z rozpočtu obce. 
 Obec  provedla podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, veřejnoprávní kontroly 
hospodaření své příspěvkové organizace 2x a to 8. února 2013 a 30. října 2013. Nebyly shledány žádné 
závažné nedostatky a závady a bylo konstatováno, že organizace využívá poskytnuté příspěvky dle 
platných předpisů o rozpočtových pravidlech.                            Zpracovala: Urbanová Hana – účetní obce. 
 
Návrh na usnesení  
ZO bere na vědomí předložený rozbor hospodaření. Jeho schvalování se uskuteční při projednávání 
celkového závěrečného účtu obce za rok 2013 po přezkoumání hospodaření za rok 2013. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou, odpisový plán 
Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou skončila v roce 2013 s kladným výsledkem 
hospodaření ve výši 122.875,68 Kč. Paní ředitelka školy navrhla rozdělit hospodářský výsledek školy 
následovně: do fondu odměn použít 40.000,- Kč a 82.875,68 dát do rezervního fondu školy.  
Na 27/2013 zasedání ZO 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 
2012 za pořizovací cenu 87.730,- Kč. ZO požadovalo upřesnění odpisového plánu. Nyní je předložen 
upravený odpisový plán. 
(19:10 - Příchod ing. Řezáče) 
Paní Urbanová – navrhla dát celý hospodářský výsledek do rezervního fondu školy. 
 
Starosta návrh usnesení  dle žádosti školy: 
a) ZO schvaluje rozdělení hosp. výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 122.875,68 Kč takto: 

� do fondu odměn 40.000,- Kč, 
� do rezervního fondu 82.875,68 Kč, 
 

Paní ing. Dudová podala protinávrh: 
a) ZO schvaluje rozdělení hosp. výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 122.875,68 Kč takto: 

� do fondu odměn 20.000,- Kč, 
� do rezervního fondu 102.875,68 Kč, 

Výsledek hlasování o protinávrhu: Pro 4, proti 2 (Hloužek, ....), zdržel se 1 (Smejsík). 
 
Paní ing. Dudová k odpisovému plánu – do odpisového plánu doplnit poznámku celoročního měsíčního 
odpisování. 
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Návrh na usnesení  
b) ZO schvaluje odpisový plán majetku Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou 
s doplněním poznámky celoročního měsíčního odpisování. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Projednání rozpočtu obce na rok 2014 
a) Příspěvky organizacím a na akce z § 3429 dle návrhu rozpočtu:  
Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou požádal o příspěvek 68.757,- Kč na pořízení výstroje a 
vybavení pro zásahovou jednotku a o příspěvek 36.000,- Kč na náklady na provoz. Celkem tedy o 
příspěvek ve výši 104.757 Kč. Dále pak vyčíslil rozpočet na jedno družstvo mladých hasičů čítajících 10 
členů, které by chtěl sbor založit, a to 16.500,- Kč na ústroj a vybavení a 28.900,- Kč jako výdaje na 
základní vybavení pro sport.  
Tělovýchovná jednota Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na sportovní a kulturní činnost ve výši 
35 tis. Kč (z toho 15 tis. na hody) a na provoz a údržbu vlastních zařízení ve výši 165 tis. Kč. 
ZO ČSCH vážany nad Litavou požádala o příspěvek na energie ve výši 3 tis. Kč, na pořádání prodejních 
trhů drobného zvířectva ve výši 7 tis. Kč a příspěvek na pořádání dětského dne 1.200,- Kč. 
Farní rada požádala o příspěvek na opravy kostela sv. Bartoloměje ve výši 50 tis. Kč.  
ZO Českého zahrádkářského svazu Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na košt slivovice ve výši 
5.000,- Kč. 
Rozdělení neinvestičních dotací jednotlivým složkám z položky Ostatní zájmová činnost bude projednáno 
na příštím zasedání ZO. 
 
b) Návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu pro rok 2014: 
Rozpočet sociálního a charitativního fondu pro rok 2012 příjmy výdaje 
sociální fond:  46.900 Kč 41.400 Kč 

z toho: kultura a sport  8.100 Kč 

            příspěvek na dovolenou  6.000 Kč 

            příspěvek na stravenky  26.000 Kč 

            bankovní poplatky   1.300 Kč 

charitativní fond: 34.100 Kč 14.800 Kč 

z toho: charita Hodonín (Slavkov u Brna)  14.549 Kč 

            pohlednice velikonoce, Vánoce – Polid,   1.000 Kč 

 
Na poradě starostu konané v působnosti obce s rozšířenou působnosti byla projednána možnost 
společného financování sociálních služeb Charity Hodonín, tj. pečovatelská služba, centrum denních 
služeb, charitní poradna, centrum denních služeb „Pohoda“ (pro děti), ostatní sociální služby, a to 
poměrnou části dle počtu obyvatel jednotlivých obcí. Město Slavkov u Brna by se podílelo 2/3 a obce 1/3.  
Starosta předložil k projednání návrh smlouvy o příspěvku na financování sociálních služeb mezi Městem 
Slavkov u Brna a Obcí Vážany nad Litavou. 
Návrh usnesení: 
a) ZO schvaluje návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2014, 
b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku na financování sociálních služeb mezi Městem Slavkov u 
Brna a Obcí Vážany nad Litavou. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
c) Projednání rozpočtu obce na rok 2014 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014. Rozpočet na rok 2014 je koncipován 
jako vyrovnaný. Příjmy jsou navrženy převážně podle skutečnosti loňského roku a to ve výši 8.758.300,- 
Kč. Výdaje jsou ve výši 8.718.300 Kč. Splátka úvěru na kanalizaci 640.000,- Kč. Na dorovnání rozpočtu 
bude použita částka 600.000,- Kč z přebytku minulých let.  
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V diskuzi k rozpočtu obce byly navrženy tyto změny podrobného rozpočtu, které by byly zahrnuty do 
jednotlivých paragrafů schvalovaného rozpočtu: 
Starosta přečetl písemné stanoviska: 
Paní ing. arch. Menšíková podala písemné připomínky k návrhu rozpočtu: 
1) rozpočty na opravu staveb - bez stavebního záměru, co a jak - není představa, zda předpokládané 
peníze budou stačit, či nikoli. Ale určitě bych přidala peníze na školu, stále mají slíbené dětské hřiště. 
2) TJ letos bych nedala žádný příspěvek na provoz hřiště, ale peníze bych vázala na opravu tělocvičny. 
Na nic jiného bych pro ně peníze neuvolnila, jinak se to nerozběhne. Upozorňuji, že pro příklad 
Křenovice dávají v rozpočtu pouze 50 tis. a narozdíl od našich se dětem opravdu věnují. 
3) přidat peníze na koupi cvičebního nářadí (švécká bedna, koza, lavičky), které TJ odmítlo zapůjčit 
dětem na cvičení. 
Víme, že prostředí horní tělocvičny není OK, a mělo by být v zájmu obce, aby děti mohli cvičit v 
nezávadném prostředí, bez spouštěčů alergenů.  
Paní ing. Dudová podala písemné připomínky k návrhu rozpočtu: 
souhlasím s paní Menšíkovou a jejími připomínkami, dále bych přesunula: 
1)  z 22125171 - opravy a udržování silnic částku 20.000 Kč na 22195169 - opravy a udržování chodníků 
Zima zatím není téměř žádná, ve 2013 se určitě ušetřilo na posypovém materiálu a pod.  
2)  34195229 - TJ bych dotaci snížila ze 100.000 na 30.000 Kč - s podmínkou použití na opravu 
tělocvičny (např. podlahy, která je zvlněná) 
3)  36395137 - částka 50.000 Kč - jaký drobný majetek má obec v plánu pořizovat ve 2014? 
4) výdaje na odběr plynu, el. energie - obec jako odběratel přecházela k levnějšímu dodavateli, ale v 
rozpočtu jsou kalkulovány stejné částky nebo vyšší jako ve 2012, 2013? 
5) 70.000 (z dotace TJ) bych rozdělila pro hřiště pro MŠ, vybavení tělocvičny pro děti, event. jako 
příspěvek pro další akce. V případě, že by částka na vybavení hřiště pro MŠ nestačila, lze také použít 
rezervní fond ZŠ a MŠ (z hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2013 se tam přesouvala částka 46 tis. Kč). 
Jsou zpracovány nějaké odhady, kolik která oprava bude stát? Oprava střechy sociálky, obecní hospody, 
opravy na budově školy? Na velké opravy bych doporučila vytvořit rezervy. 
Pan ing. Řezáč podal písemné stanovisko: 
- ZŠ 3119 5153 plyn  30 000 Kč - proč je zvlášť a není součástí dotace na školu, 
- ZŠ 3119 5171 opravy 150 000 Kč - co se bude opravovat, 
- chybí v rozpočtu peníze na dětské hřiště u školy 
- TJ 3419 5229 100 000 Kč - snížit o vyúčtování energie, 
- PHM - stále všeobecně vysoké náklady bez provedeného rozboru, 
- 3639 5171 opravy, kde je zahrnuta i oprava střechy na obecní budově (hospoda) je dosti malá, když 
víme, že oprava střechy by stála 1 200 000 Kč. Na tuto opravu vyčlenit více financí např. přesunutí částky 
na opravu střechy sociálky ve výši 420 000 Kč  a zbytek 400 000 Kč řešit úvěrem, 
- postrádám příspěvky na opravy kulturních památek - socha sv. Jana Nepomuckého (havarijní stav), 
farní kostel, 
- SDH - 5512 5229  - snížit dotaci, peníze dát jen na provoz, NE žádné velké investice, u benzínu stále 
chybí důkaz, zda-li byl spotřebován v hasičských autech - chybí knihy jízd od služebních vozidel, 
- peníze na národopis, slet a ŽP - co se pod tím ukrývá, 
- myslivci na co chtějí 50 000 Kč respektive 30 000 Kč. 
Starosta k připomínkám paní Menšíkové: 
Je předpoklad, že peníze na opravy by měly stačit – záleží jak se podaří dojednat cenu s případnými 
dodavateli; rozšíření školního dětského hřiště je možné financovat z rezervního fondu školy;  
pravděpodobně Křenovice dávají 50 tis. pouze na děti, kopaná má svého sponzora ŽS Brno, provoz 
sportovní haly je v režii obce; obec pro letošní rok žádnou žádost o zakoupení cvičebního nářadí 
neobdržela. 
Starosta k připomínkám paní ing. Dudové: 
Posypový materiál není zahrnut do oprav a údržby komunikací; částka 50 tis. je plánována jednak na 
nepředvídané výdaje a jednak na dovybavení nářadím a nástroji pro pracovníky obce; obec během let 
2012 a 2013 nezměnila dodavatele energií a tedy výdaje na energie jsou předpokládány ve stejné výši. 
Starosta k připomínkám ing. Řezáče: 
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30 tis. na plyn pro školu bude na konci roku vynulováno po vyúčtování záloh na plyn; opravy ve škole – 
nové podlahy ve vstupní chodbě, hale (šatna), chodbě před jídelnou, nové vstupní dveře, výměna oken 
v kuchyni; na školní dětské hřiště lze použít peníze z rezervního fondu školy; „vysoké“ náklady na PHM 
jsou dány zvýšeným používáním techniky (křovinořez, sekačka, motorové pila, používání traktorku), 1,2 
mil. Kč je rozpočet na celou střechu hospody, je dohodnuta celková oprava střechy pouze nad kuchyní; 
není povinností SDH vést knihu jízd; poslední dvě připomínky se netýkají rozpočtu letošního roku. 
Zástupci TJ (Ing. Drkal, pan Škraňka, pan Hladík, pan Tůma, paní Paseková) – příspěvek obce jde 
především na energie, která se spotřebovává nejen v Sokolovně, ale i na hřišti, na opravy tělocvičny by 
bylo třeba finančních prostředků v řádech statisíců – prostředky z příspěvku nepostačují ani na nejnutnější 
opravy; TJ pro cvičení dětí v Sokolovně využívá i švéckou bednu, kozu, lavičky a tedy je nemůže zapůjčit 
do jiného zařízení – ostatně ani nebyla o zapůjčení požádána. 
 
Starosta k předloženému rozpočtu: 
Naftové doly Hodonín upřesnily částku poskytovanou obci, a to 84.700,-  Kč (navýšení oproti návrhu o 
14.700,- Kč – položka 2119 2343), po přepočtu příjmů za odvádění odpadních vod se částka navýší o 
16.600,- Kč (2321 2111), ostatní osobní výdaje (3639 5021) se upraví na částku 3.600,- Kč. Starosta 
navrhl snížení částky 150 tis. Kč z Ostatní zájmová činnost  (3429 5229) o 50 tis. Kč vzhledem 
k loňskému nevyčerpání této položky. Dále pak povýšit příspěvek SDH o 22 tis., které budou vázány na 
založení družstva mladých hasičů.  
Paní Urbanová navrhla rozdíl v povýšení příjmů a povýšení výdajů, tj. částku 55.700,- Kč dát na položku 
3399 5171 na zajištění opravy sousoší sv. Jana Nepomuckého, který je majetkem obce a který je ve velmi 
špatném technickém stavu. 
Návrh starosty na zajištění znaleckého posudku hodnoty sousoší a nabídky prodeje sousoší  církvi nebyl 
akceptován. 
 
Starosta navrhl usnesení: 
ZO schvaluje návrh rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na rok 2014 s těmito změnami rozpočtu: 
Příjmy: 
2119 2343               84.700,- Kč 
2321 2111 366.300,- Kč 
Příjmy celkem: 8.789.600,- Kč 
Výdaje: 
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl prostředků       92.000,- Kč       (3399 5171 - 55.700,- Kč) 
3429 Ostatní zájmová činnost 100.000,- Kč (3419 5229 – 100.000,- Kč) 
3639 Komunální služba a územní rozvoj               1.622.000,- Kč (3639 5021 - 3.600,- Kč) 
5512 Požární ochrana – dobrovolná část  77.000,- Kč       (5512 5229 – 77.000,- Kč) 
Výdaje celkem 8749.600.- Kč  
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
9. Rozšíření kapacity mateřské školy  (předprojednáno v bodě 8.) 
Starosta přečetl žádost paní Pišové, ve které paní Pišová vysvětluje okolnosti žádosti o rozšíření mateřské 
školy o další třídu. V následující široké diskuzi přítomných rodičů, ředitelky školy, zastupitelů i ostatních 
přítomných byly projednány možné dopady na rodiny neumístěných dětí, vývoj dětí, investice při úpravě 
školy, zvýšené finanční požadavky školy na doplatek pro dalšího pedagogického pracovníka. Hrubý 
odhad zvýšení nákladů na školku je o 300 tis. Kč/rok. Z řad rodičů byl podán návrh na zvýšení školného, 
které by částečně snižovalo příspěvek obce na školku.  
Pan Smejsík navrhl usnesení: 
ZO souhlasí s rozšířením mateřské školy a případné finanční náklady bude řešit rozpočtovým opatřením. 
Paní ing. Dudová navrhla pozměněné usnesení: 
ZO souhlasí s rozšířením mateřské školy a případné finanční náklady nad limit finančních možností MŠ 
bude řešit rozpočtovým opatřením. 
Hlasování o pozměněném usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Hloužek) 
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10. Pronájem nebytových prostor 
Dne 5. února byla na obecní úřad doručena žádost pana Jana Kundery na prodloužení pronájmu budovy 
č.p. 20. 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšení záměru obce pronajmout budovu Vážany nad Litavou č.p. 20. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
11. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, předložila smlouvy 
o zřízení věcného břemene č.: PV-14130006891/001 pro stavbu „Vážany n/Lit., příp. NN, Přibilík“, PV-
14130006893/001 pro stavbu „Vážany kabel NN parc. č. 640/4 Hložek R.“, PV-14130006894/001 pro 
stavbu „Vážany ven. vedení NN par. č. 55/3 Hložek“ a PV-14130006895/001 pro stavbu „Vážany kabel 
NN parc. č. 638/16 Zelený“. 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene číslo: PV-14130006891/001 pro stavbu 
„Vážany n/Lit., příp. NN, Přibilík“, PV-14130006893/001 pro stavbu „Vážany kabel NN parc. č. 640/4 
Hložek R.“, PV-14130006894/001 pro stavbu „Vážany ven. vedení NN par. č. 55/3 Hložek“ a PV-
14130006895/001 pro stavbu „Vážany kabel NN parc. č. 638/16 Zelený“. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
12. Různé (oprava komunikace za školou, pracovníci na VPP, a další ...) 
12.1. Dne 29.1. 2014 byla na obecní úřad doručena žádost několika občanů používajících polní cestu za 
školou na úpravu povrchu, který by umožňoval celoroční přístup. V plánování údržby komunikací obce 
se v nejbližší době počítá s vyspravením povrchu cesty stavebním recyklátem i za cenu stížností, že cesta 
nebude vhodná pro hru dětí na bicyklech.  
 
12.2. Starosta obce vznesl dotaz na zastupitele obce (především členy kontrolního výboru), zda požádat 
úřad práce o uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 
Vytvoření pracovních míst v rámci VPP předpokládá navýšení rozpočtu o doplatek mzdy a odvodů 
z mezd, nákup ochranných pomůcek a zvýšení spotřeby pohonných hmot pro stroje s obsluhou těchto 
pracovníků.  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vytvořením 2 -3 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. 
Hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 3 (Říhák, ing. arch. Menšíková, ing. Řezáč). 
 
12.3. Paní Hana Urbanová, účetní obce, zpracovala inventarizační zprávu za rok 2013, kterou přečetl 
starosta obce. 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2013 . 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
12.4. Dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
v platném znění,  může být měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytnuta až do výše: 
místostarosta 7.509,- Kč s příplatkem 1.304,- Kč na každých 100 obyvatel, tj. celkem do výše 17.941,-, 
předsedové výborů – odměna do výše 880,- + příplatek podle počtu obyvatel 180,- Kč, tj.  do 1.060,- Kč a 
člen výboru – odměna 570,- Kč a 180,- Kč příplatek, tj. do výše 750,- Kč. 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje stávající odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1.2.2014: 
místostarosta: 10.600,- Kč 
předseda výboru 910,- Kč.                                        
člen výboru 550,- Kč                                          
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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12.5. cestovné 
Vyhláškou 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a 
stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Podle 
§176 odst. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, přísluší zaměstnanci za kalendářní den stravné ve výši: 
a) 67 až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod. 
b) 102 až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 160 až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje stravné zaměstnanci obce za kalendářní den ve výši:. 
a) 70,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod. 
b) 110,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 170,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
12.6. Volba přísedícího okresního soudu 
Okresní soud ve Vyškově se na nás obrátil se žádostí o navržení a následnou volbu přísedících pro 
Okresní soud ve Vyškově. 
ZO vyzývá zájemce o funkci přísedícího pro Okresní soud ve Vyškově k podání žádosti na obecní úřad. 
 
12.7. Společnost RESPONO, a.s., Vyškov předložila Dodatek č.3 ke smlouvě č. 22 o nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem pro rok 2014, kde v příloze je uvedeno 22 ks 240 l biopopelnic 
s poplatkem 1.180,- Kč/popelnice/rok (plus DPH) 
Na základě ankety k biopopelnicím uspořádané na přelomu prosince a ledna starosta navrhl navýšení 
nádob na bioodpad o 5 ks kontejnerů o obsahu 770 l.  
Pan ing. Řezáč navrhl pořídit biopopelnice do každé domácnosti. 
Starosta: tento požadavek je možný s tím, že roční poplatek 615,- Kč (plus DPH) si zaplatí každý zájemce 
sám. 
 
Návrh na usnesení: 
a) ZO souhlasí s navýšením nádob na biologicky rozložitelný odpad o 5 kontejnerů o obsahu 770 l. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
b) ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 22 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

mezi společnosti RESPONO, a.s. a naší obcí. 
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (ing. Řezáč). 
 
13. Diskuse 
Pan Holub – upozornil na instalaci dopravní značky na mostu přes Litavu s omezením hmotnosti vozidel 
s dodatkovou tabulkou „jediné vozidlo 80 t“. Žádá o zjištění na základě čeho a kým bylo změněno 
omezení hmotnosti vozidel. 
Starosta – o této změně obec nebyla informována. 
Škraňka – na přístupové cestě ke garážím „u mlýna“ je tolik bláta, že je zde omezen přístup pro pěší. Bylo 
by vhodné z přístupové cesty seškrábnout bláto a cestu pokrýt novým štěrkem. 
Starosta přislíbil zajištění úpravy cesty.  
Starosta otevřel otázku financování vodovodního řadu přes „JZD“. Cena se pohybuje v řádu milionu. 
V případě poměrného financování dle počtu připojených nemovitostí by se příspěvek na nemovitost 
pohyboval v řádu statisíce. Vodovodní řad by byl majetkem obce, který by se převedl za cenu akcií na 
VaK Vyškov. Je na zvážení, zda v případě výstavby veřejných sítí požadovat příspěvky od připojených 
jednotlivých občanů. 
 
14. Usnesení  
ZO schvaluje: 
− RO č. 9/2013 z listopadu 2013 a č. 10/2013 z prosince 2013. 
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− rozdělení hosp. výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 122.875,68 Kč takto: 
� do fondu odměn 40.000,- Kč, 
� do rezervního fondu 82.875,68 Kč, 

− odpisový plán majetku Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou, 
− návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2014, 
− uzavření smlouvy o příspěvku na financování sociálních služeb mezi Městem Slavkov u Brna a Obcí 

Vážany nad Litavou, 
− návrh rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na rok 2014 včetně zahrnutí následujících změn podrobného 

rozpočtu:  
Příjmy: 
2119 2343               84.700,- Kč 
2321 2111 366.300,- Kč 
Příjmy celkem: 8.789.600,- Kč 
Výdaje: 
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl prostředků      92.000,- Kč       (3399 5171 - 55.700,- Kč) 
3429 Ostatní zájmová činnost 100.000,- Kč (3419 5229 – 100.000,- Kč) 
3639 Komunální služba a územní rozvoj              1.622.000,- Kč (3639 5021 - 3.600,- Kč) 
5512 Požární ochrana – dobrovolná část  77.000,- Kč       (5512 5229 – 77.000,- Kč) 
Výdaje celkem 8749.600.- Kč, 

− inventarizační zprávu za rok 2013, 
− stávající odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1.2.2014: 

� místostarosta: 10.600,- Kč 
� předseda výboru 910,- Kč                                        
� člen výboru 550,- Kč,                                          

− stravné zaměstnanci obce za kalendářní den ve výši:. 
a) 70,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod. 
b) 110,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 170,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,  

− uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 22 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem mezi 
společnosti RESPONO, a.s. a naší obcí. 

ZO bere na vědomí:  
− zprávu o bezpečnostní situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2013, 
− zprávu kontrolního výboru ze dne 27.11.2013, 
− předložený rozbor hospodaření. Jeho schvalování se uskuteční při projednávání celkového 

závěrečného účtu obce za rok 2013 po přezkoumání hospodaření za rok 2013. 
ZO souhlasí:  
− s rozšířením mateřské školy a případné finanční náklady nad limit finančních možností MŠ bude řešit 

rozpočtovým opatřením, 
− s vyvěšení záměru obce pronajmout budovu Vážany nad Litavou č.p. 20, 
− s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene číslo: PV-14130006891/001 pro stavbu „Vážany n/Lit., 

příp. NN, Přibilík“, PV-14130006893/001 pro stavbu „Vážany kabel NN parc. č. 640/4 Hložek R.“, 
PV-14130006894/001 pro stavbu „Vážany ven. vedení NN par. č. 55/3 Hložek“ a PV-
14130006895/001 pro stavbu „Vážany kabel NN parc. č. 638/16 Zelený“, 

− souhlasí s vytvořením 2 -3 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací,  
− s navýšením nádob na biologicky rozložitelný odpad o 5 kontejnerů o obsahu 770 l. 
 
15. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 22:55 hod. ukončil. 
 
Podpisy: 
starosta:                                                            ověřovatelé zápisu: 


