
 
Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 
 

 

1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
hosty z řad občanů. 
 
2. Rezignace člena zastupitelstva 
Dříve však než byl schvalován vlastní program schůze, předsedající oznámil, že dosavadní člen 
zastupitelstva Luděk Tůma rezignoval na členství v zastupitelstvu obce. Prvním náhradníkem SNK je Ing. 
Eva Dudová. Tato byla vyzvána ke složení slibu zastupitele. 
 
Následně paní Ing. Eva Dudová složila předepsaný slib zastupitele obce. 
 
Po složení slibu jednání pokračovalo dle programu. 
  
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.   
 
Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Rezignace člena zastupitelstva 
3. Námitky členů ZO proti zápisu z 2. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 26.1.2011 
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
5. Volba předsedy a člena finančního výboru 
6. Rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou. 
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2011 
8. Projednání smluv o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu  
9. Prodej a převod pozemků 
10. Různé (žádost o výstavbu plotu obecního úřadu, ....) 
11. Informace z obecního úřadu za únor 2011 
12. Diskuse 
13. Usnesení 
14. Závěr 

 

Výsledek hlasování o programu jednání: Pro7, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
 

3. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 2. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 
26.1.2011 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 
nejbližší zasedání ZO.  
Námitka nebyla uplatněna. 
 

4. 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 Kamil Zborovský a paní Ing. arch. Zuzana Menšíková. 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík 

 
členové -  Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. arch. Zuzana 
Menšíková, po složení slibu Ing. Eva Dudová 

Nepřítomni: - 
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Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 6, proti 0, zdržel se Zborovský. 
Výsledek hlasování pro pana Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou: Pro 6, proti 0, zdržela se ing. Menšíková. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Kamil Zborovský a Ing. arch. Zuzana Menšíková. 
 
5. Volba předsedy a člena finančního výboru 
Na uvolněné místo předsedy finančního výboru starosta navrhl dosavadní členku výboru Ing. Evu 
Dudovou. Jiné návrhy nebyly předneseny. 
Hlasování o navržené předsedkyni finančního výboru Ing. Evě Dudové:  
Dílčí hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se ing. Dudová. 
Ing. Dudová byla vyzvána k navržení třetího člena finančního výboru nejpozději na příštím zasedání 
zastupitelstva. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje předsedkyní finančního výboru paní Ing. Evu Dudovou. 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou 
Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou skončila v roce 2010 s kladným výsledkem 
hospodaření ve výši 111 702,78 Kč. Do fondu odměn lze použít 22 %, t.j. 24.575,- Kč a zbytek lze dát do 
rezervního fondu (87.127,78 Kč). Starosta navrhl použít 24.500 Kč do fondu odměn, a zbývající částku 
použít na koupi konvektomatu. Případný plusový rozdíl bude použit na opravu herních prvků na dětském 
hřišti mateřské školy. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 111.702,78 Kč 
takto: 

- do fondu odměn 24.500,- Kč, 
- na koupi konvektomatu použít část z 87.202,78 Kč, 
- na opravu herních prvků dětského hřiště mateřské školy 87.202,78 Kč mínus cena konvektomatu. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2011 
 
a) Návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu pro rok 2011: 
rozpočtu sociálního a charitativního fondu příjmy výdaje 
sociální fond:  33.000 Kč 27.100 Kč 

z toho: kultura a sport  6.300 Kč 

            příspěvek na dovolenou  4.500 Kč 

            příspěvek na stravenky  15.000 Kč 

            bankovní poplatky   1.300 Kč 

charitativní fond: 23.100 Kč 14.800 Kč 

z toho: charita Hodonín  13.000 Kč 

            pohlednice velikonoce, Vánoce – Polid,   400 Kč 

            zrakově postižení  400 Kč 

           charita Slavkov  1000 Kč 

 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2011 
Hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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b) Příspěvky organizacím a na akce z § 3429 dle návrhu rozpočtu:  
chovatelé 7 tis. Kč dětský den 3 tis. Kč 
rybáři 12 tis. Kč vánoční besídka 1,2 tis. Kč 
myslivci 9 tis. Kč ostatky 1,2 tis. Kč 
myslivecký ples 4 tis. Kč šachový turnaj 1,2 tis. Kč 
dětský ples 2 tis. Kč turnaj stol. tenis 1,2 tis. Kč 
zahrádkáři 5 tis. Kč kroje 20 tis. Kč 
westernové závody 4 tis. Kč hody 15 tis. Kč 
automobilový sport 3 tis. Kč nářadí pro cvičení 25 tis. Kč 
Celkem 113.800. Kč 
 
c) Záležitosti kultury  § 3399 
Z částky 285 000 Kč použít příspěvek na lavice do kostela 20.000 Kč. 
 
Připomínky a návrhy změny rozpočtu 
Pan Smejsík: zvýšení částky na nákup nářadí pro cvičení o 5 tis. Kč snížením příspěvku rybářům o 5 tis. 
Kč. 
Ing. Řezáč: snížení položky platů zaměstnanců o 10 tis. Kč, snížení nákupu drobného hmotného majetku 
o 10 tis. Kč, snížení o 10 tis. výdaje na plyn, zvýšení položky na lavice o 30 tis. Kč. 
V příjmu rozpočtu není zahrnut správní poplatek za 2. výherní hrací přístroj a dle informací budou příjmy 
z úhrad těžebního průmyslu min. 50 tis. – tedy lze příjmy zvýšit v této položce o 10 tis. Kč. 
Ing. Menšíková souhlasí s navýšením příspěvku na lavice do výše 50 tis. Kč. 
Paní Pišová: dotaz, zda je počítáno v rozpočtu se stavbou plotu zahrady za OÚ a zdůvodnila, proč by se 
měl budovat. Prohlásila, že materiál by stál do 10 tis. Kč a vlastní zbudování provedou sami. 
Starosta: se stavbou plotu se v návrhu rozpočtu nepočítá, nesouhlasí s navýšení příspěvku na lavice do 
kostela. 
Pan Květenský – je pro vybudování plotu (oddělení kovového šrotu hasičů). 
Pan Jebáček – chápe hasiče, že kovový odpad shromažďují na jednom místě a vyčkávají s jeho 
odevzdáním na dobu s lepším finančním ohodnocením. Vyzdvihl dobrovolnou prospěšnou činnost 
organizací pro dění v obci. 
Paní Babušíková – stavba plotu není povinností, dotaz na výměnu oken v mateřské školce. 
Starosta navrhl, aby navýšení příjmu rozpočtu ve výši 26 tis. Kč bylo použito na výměnu oken ve školce. 
Pan Smejsík – navrhl snížení příspěvku hasičům o 8 tis. – použít na materiál pro stavbu obecního plotu. 
Ing. Dudová – souhlasí s navýšením příspěvku na lavice. 
Pan Zborovský – souhlas s navýšením příspěvku na lavice, snížení hmotného majetku o 10 tis. Kč použít 
na stavbu plotu. 
 
d) Projednání rozpočtu obce na rok 2011 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2011. Rozpočet na rok 2011 je koncipován 
jako vyrovnaný. Příjmy jsou navrženy převážně podle skutečnosti loňského roku a to ve výši 6.469 tis. 
Kč, použití finanční rezervy z minulých let ve výši 210 tis. Kč. Výdaje jsou ve výši 6.141,7 tis. Kč. Z 
toho splácení úvěrů v  roce 2011 činí 217,3 tis. Kč za ČOV, splácení úvěru na kanalizaci ve výši 320 tis. 
Kč a 500 tis. Kč splátka na sociální budovu.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje upravený rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2011. Úprava rozpočtu:  
Příjmy:      1361 – správní poplatky – zvýšení o 16 tis. Kč 
       2119 2343 – příjmy z úhrad těžebního průmyslu – zvýšení o 10 tis. Kč. 
Výdaje:  3119 – zvýšení o 26 tis. Kč (Základní škola - okna do školy) 

 3399 (5223)  - zvýšení o 30 tis. Kč (Záležitosti kultury - lavice) 
 3639 – zvýšení o 8 tis. Kč (Komunální služba  - nákup materiálu – obecní plot) 

 5512 – snížení o 8 tis. Kč (Požární ochrana) 
 6171 – snížení o 30 tis. Kč (Činnost místní správy - položka plyn) 
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(Přesun v § 3429: - 5 tis. Kč příspěvek rybářům, + 5 tis. Kč nářadí pro cvičení) 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Projednání smluv o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu  
 
8.1. E.ON Distribuce, a.s. doručila prostřednictvím společnosti ADITIS s.r.o. smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícímu věcnému břemenu pro umístění přípojky elektřiny pro stavbu RD Boleslavová na 
pozemcích parc. č. 330/1, 951/1, 952/2 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu pro umístění stavby 
„Vážany nad Lit. příp. NN parc. č. 950/27 Boleslavová“ na pozemcích parc. č. 330/1, 951/1, 952/2 v k.ú. 
Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.2. E.ON Distribuce, a.s. doručila prostřednictvím společnosti PK Geo s.r.o. smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícímu věcnému břemenu pro umístění přípojky elektřiny pro stavbu RD Závodný na pozemcích 
parc. č. 330/1, 950/9, 950/12 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu pro umístění stavby 
„Vážany nad Lit. Příp. NN Závodný“ na pozemcích parc. č. 330/1, 950/9, 950/12 v k.ú. Vážany nad 
Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
9. Prodej a převod pozemků 
 
9.1. V době od 14.2. do 2.3.2011 byl na úřední desce obecního úřadu vyvěšen záměr obce převést 
pozemek parc. č. 515 v k.ú. Vážany nad Litavou. O bezúplatný převod tohoto pozemku požádal Český 
zahrádkářský svaz Vážany nad Litavou dne 10.1.2011. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 515 v k.ú. Vážany nad Litavou Českému 
zahrádkářskému svazu Vážany nad Litavou  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
9.2. Dne 14.2.2011 požádal pan •••••• Hanousek o prodej pozemku parc. č. 2131, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 631m2, za účelem provozování zemědělské činnosti. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 2131, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 631m2 v k.ú. Vážany nad Litavou.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
9.3. Na základě usnesení ZO 2/2011 Obec Vážany nad Litavou požádala o bezúplatný převod pozemku 
parc. č.  2110, ostatní plocha, silnice, o rozloze 27.412 m2,  ve vlastnictví Jm. kraje. Spravuje jej SÚS Jm. 
kraje Vyškov a tato navrhla převedení ještě pozemků parc. č. 2128, ostatní plocha, silnice, o rozloze 270 
m2, parc. č. 10/5, ostatní plocha, silnice, o rozloze 497 m2. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2128, ostatní plocha, silnice, o rozloze 270 m2, a 
parc. č. 10/5, ostatní plocha, silnice, o rozloze 497 m2, všechny v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví 
Obce Vážany nad Litavou.  
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
9.4. Projednání podnikatelského záměru Karla Schoře, strojní a ruční výkopové práce, a Dany Schořové, 
realitní činnost, na vybudování stavebních parcel v obci Vážany nad Litavou na pozemku parc. č. 1747, 
orná půda, výměra 13558 m2, včetně vybudování zpevněné komunikace, inženýrských sítí (vodovod, 
elektřina, plyn, ČOV) na své náklady za předpokladu uzavření exkluzivní smlouvy o prodeji pozemků za 
dohodnutou pevnou cenu. 
Pan Schoř seznámil přítomné se záměrem a odpověděl na několik podrobnějších dotazů. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce prodeje pozemku parc. č. 1747, orná půda, výměra 13558 m2, 
v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
9.5. V době od 3.9 do 20.9.2010 byl vyvěšen záměr obce prodat pozemky pro garáže v trati ke Slavkovu. 
K dnešnímu dni byly schváleny a realizovány prodeje pěti pozemků. O prodej pozemku parc. č. 1268/9 
požádal dne 23.2.2011 pan •••••• Veselý, Velkopavlovická •••, 628 00 Brno (Vážany nad Litavou č.p. 
151).  
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 1268/9 panu •••••• Veselému, Velkopavlovická •••, 628 00 Brno, 
za cenu 4.500,- Kč, 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
10. Různé (žádost o výstavbu plotu obecního úřadu, ....) 
 
10.1. Na jednání ZO dne 6.10.2010 byla projednávána žádost manž. Pišových, Vážany nad Litavou č.p. 
13 o výstavbu plotu k pozemku zahrady za obecním úřadem. Rozhodnutí o stavbě plotu bylo odloženo na 
dobu sestavování rozpočtu obce na letošní rok. Vzhledem ke splácení půjček na stavbu ČOV, kanalizace, 
splátce sociální budovy a k požadavkům organizací na příspěvky k jejich činnosti (naplněných jen 
z části), zatížení výdajové stránky rozpočtu obce stavbou plotu již není možná. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s částkou 8 tis. Kč na materiál ke stavbě plotu tak, jak bylo schváleno v bodě 7. tohoto 
zápisu. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
10.2. Předání dvou žádostí o kácení stromů výboru životního prostředí k posouzení. 
 
10.3. Příští zasedání ZO se uskuteční 30.3.2011.  
 
11. Informace z obecního úřadu za únor 2011 
- 4. 2. schůzka úřadu práce se starosty – možnost zaměstnání na půl roku na práce o péči na vzhledu 

obce půl roku nezaměstnaného, 
- účast na projednávání ÚP Hodějice, 
- vydáno územní rozhodnutí na obytnou zónu pod hřištěm  - pan Škraňka vznesl dotaz, proč o tomto 

záměru nebyli informování vlastníci sousedních pozemků. Odpověď starosty – územní řízení 
(zahájení územního řízení a vydání rozhodnutí) bylo stavebním úřadem vedeno prostřednictvím 
zveřejnění veřejných vyhlášek na úřední desce OÚ. Samostatné projednání obce s občany (vlastníky 
sousedních pozemků) nebylo svoláno. 

 
12. Diskuze 
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Pan Holub – opětovně poukazuje na znečišťování ulic slámou od soukromé společnosti, dotaz na 
místostarostu ohledně přetěžování mostu přes Litavu jízdou kamiónů, požadavek na okamžité zamezení 
jízdy nákladních automobilů dovážejících hlínu na motokrosovou dráhu. 
Pan Smejsík – zamezení průjezdu kamiónů policií přes most je problematické. 
Starosta – pan Hrdinka byl důrazně upozorněn, že návoz zeminy musí být ukončen do 30.6. letošního 
roku, bez ohledu na to, bude-li ze strany dráhy potřeba dalšího množství. 
Paní Zachovalová – dotaz: proč byla zakoupena sociální budova.  
Pan Škraňka – výhodná nabídka s budoucím rozličným využitím pro zájmové organizace. Zabránění 
prodeje možným neseriózním zájemcům. 
Starosta – zázemí pro pracovníky obce (šatna, sociálka, dílna, sklad nářadí, garáž s možností uskladnění 
posypového materiálu v zimním období). 
Pan Cenek – stále sousedské neshody. 
Všeobecná diskuze k problematice umísťování dětí do školy (kroužky, družina, vyučující, doprava, 
prospěch dětí).  
 
13. Usnesení 
ZO souhlasí:  
- s vyvěšením záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 2131, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 

631 m2 v k.ú. Vážany nad Litavou,   
- s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2128, ostatní plocha, silnice, o rozloze 270 m2, a 

pozemku parc. č. 10/5, ostatní plocha, silnice, o rozloze 497 m2, všechny v k.ú. Vážany nad Litavou 
do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou,  

- s vyvěšením záměru obce prodeje pozemku parc. č. 1747, orná půda, výměra 13558 m2, v k.ú. 
Vážany nad Litavou,  

- s částkou 8 tis. Kč na materiál ke stavbě plotu tak, jak bylo schváleno v bodě 7. tohoto zápisu. 
 
ZO schvaluje: 
- předsedkyní finančního výboru paní Ing. Evu Dudovou, 
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 111.702,78 Kč takto: 

a) do fondu odměn 24.500,-  Kč, 
b) na koupi konvektomatu použít část z 87.202,78 Kč, 
c) na opravu herních prvků dětského hřiště mateřské školy 87.202,78 Kč mínus cena  

            konvektomatu. 
- návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2011, 
- upravený rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2011, 
- uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu pro umístění stavby „Vážany 

nad Lit. příp. NN parc. č. 950/27 Boleslavová“ na pozemcích parc. č. 330/1, 951/1, 952/2 v k.ú. 
Vážany nad Litavou, 

- uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu pro umístění stavby „Vážany 
nad Lit. Příp. NN Závodný“ na pozemcích parc. č. 330/1, 950/9, 950/12 v k.ú. Vážany nad Litavou. 

- bezúplatný převod pozemku parc. č. 515 v k.ú. Vážany nad Litavou Českému zahrádkářskému 
svazu Vážany nad Litavou,  

- prodej pozemku parc. č. 1268/9 panu •••••• Veselému, Velkopavlovická •••, 628 00 Brno, za cenu 
4.500,- Kč,  

 
14. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 22:45 hod. ukončil. 
 
 
 


