
Zápis číslo 30/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 31.3.2010 
 

 
1. Zahájení 
 
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
hosty z řad občanů. 
Starosta konstatoval, že jsou přítomni 4 členi Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Schválení programu 30. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 29. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 24.2.2010 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Delegování na valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. 
5. Darovací smlouva na pozemky Jm. kraji 
6. Prodej pozemků 
7. Seznámení s rozborem hospodaření obce za rok 2009 
8. Různé  
9. Informace z obecního úřadu za březen 2010 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 

 
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro  4, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen . 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 29. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

24.2.2010 
 
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 Karel Škraňka a pan Luděk Tůma. 
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 4,  proti 0, zdržel se 0. 
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4,  proti 0, zdržel se 0. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Karel Škraňka a pan Luděk Tůma. 
 
4. Delegování na valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. 
 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. zaslala dne 11.3.2009 pozvánku na řádnou valnou hromadu. 
Současně s pozvánkou zaslala i formulář plné moci ke zplnomocnění našeho zástupce.  
Pan Škraňka navrhl k zastupování obce starostu. 
 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek 
 členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka 
Nepřítomni: Petr Smejsík – omluven,   Ing. Jaroslav Řezáč, 
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Návrh na usnesení: 
 
ZO deleguje starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 21.5.2010 a 
současně ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 

Výsledek hlasování o usnesení.: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 
 
5. Darovací smlouva na pozemky Jm. kraji 
 
V době od 12.3.2010 do 30.3.2010 byl vyvěšen záměr obce převést pozemky parc. č. 4/3, 11/7, 150/4, 
220/6, 240/2, 250/3, 330/2, 470/4, 520/2, 535/2, všechny ostatní plocha – silnice, v k.ú. Vážany nad 
Litavou. O převedení těchto pozemku požádal Krajský úřad Jm. kraje. Jedná se o pozemky, na nichž se 
nachází silnice III/4194 ve vlastnictví Jihomoravského kraje.   
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje bezúplatný  převod pozemků parc. č. 4/3, 11/7, 150/4, 220/6, 240/2, 250/3, 330/2, 470/4, 
520/2, 535/2, všechny ostatní plocha – silnice, v k.ú. Vážany nad Litavou, do vlastnictví Jihomoravského 
kraje. Do smlouvy bude zahrnut požadavek na udělení souhlasu s případným umístěním sítí na pozemku 
parc. č. 150/4. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Prodej pozemků 
 
V době od 12.3.2010 do 30.3.2010 byl vyvěšen záměr obce prodat pozemek parc. č. 623/2, zastavěna 
plocha, o výměře 20 m2. O prodej tohoto pozemku, pozemek pod garáží, požádal pan •••••• Gottwald, 
Prušánecká •••, 628 00 Brno.  
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje prodej pozemku parc. čís. 623/2, zastavěná plocha, výměra 20 m2, panu •••••• Gottwaldovi, 
Prušánecká •••, 628 00 Brno, za cenu 1.500,- Kč.  
 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
7. Seznámení s rozborem hospodaření obce za rok 2009 
  
 Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2009 podle schváleného rozpočtu ze dne 25.2.2009. 
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 6.731.100 Kč, výdaje byly schváleny ve výši 6.293.800 Kč, 
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 437.300 Kč. V průběhu roku bylo schváleno 8 
rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily 
příjmy 12.518.100 Kč a výdaje 12.080.800 Kč. Na pokrytí splátek byla do příjmu uvolněna částka 
335.500 Kč z rezervy vytvořené za předešlé dva roky. 
 Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční dotaci na volby ve výši 17.300 Kč. Dotace byla 
vyčerpána v částce 14.769 Kč. Rozdíl 2.531 Kč bude vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2010. 
Další dotaci na Czech point ve výši 79.837 Kč. Z této částky obec vyčerpala 73.037 Kč. Rozdíl 6.800 Kč 
byl vrácen dne 8.12.2009 na účet kraje. Obec v roce 2009 obdržela investiční dotaci ve výši 6.100.000 Kč 
na kanalizaci a tato dotace byla vyčerpána v celkové výši. Výdaje obce představují náklady na provoz 
čistírny odpadních vod, ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. Během roku dostala organizace TJ 
Vážany nad Litavou neinvestiční dotaci ve výši 74.500 Kč na údržbu fotbalového hřiště, energii, hodovou 
zábavu. Rovněž Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou obdržel neinvestiční dotaci ve výši 
80.448 Kč. Obec poskytla neinvestiční dotaci na povodně městysi Hustopeče nad Bečvou v celkové výši 
14.000 Kč. Tyto dotace byly vyúčtovány během roku 2009. Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu 
finanční dary na různé akce pořádané v obci různými organizacemi v celkové výši 47.800 Kč. Obec 
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splácela úvěr u ČS.a.s., který byl  použit na vybudování podkroví – knihovny nad Obecním úřadem a 
zůstatek k 31.12.2009 činí 220.000 Kč a dále splácí dotaci od Ministerstva financí na vybudování čistírny 
odpadních vod a zůstatek k 31.12.2009 činí 434.600 Kč. V roce 2009 si vzala obec úvěr od ČS, a.s. ve 
výši 2.500.000 Kč na vybudování II. etapy kanalizace. Z tohoto úvěru byla do konce roku vyčerpána jen 
částka 300.224,50 Kč. Celková výše úvěru byla vyčerpána do 15.3.2010. Dále obec zaplatila v roce 2009 
1. splátku na koupi zemědělské budovy ve výši 400.000 Kč. Tuto budovu bude obec splácet do roku 
2012. Celková cena budovy je 1 700 000 Kč. 
 Rozdíl skutečnosti od plánu příjmů byl - 312.982 Kč, do příjmů byly zahrnuty i vázané příjmy 
17.300 Kč na volby, 157.037 Kč činily příjmy z příspěvku úřadu práce a dotace na pořízení hardwaru pro 
CzechPOINT. Celkem tedy se snížily skutečné příjmy oproti plánovaným o 487.319 Kč. Splátka na 
sociální budovu činila 400.000 Kč. Celkem tedy obec měla  na plánované výdaje o 887.319 Kč méně. Na 
jiných akcích se podařilo uspořit 349.379 Kč a 200.000 Kč bylo plánováno na krytí stavby kanalizace 
(bude zaplaceno v letošním roce). Na vyrovnání příjmů a výdajů byla použita z běžného účtu částka 
337.940 Kč. 
 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. 
Příspěvek na rok 2009 činil 400.000 Kč. Dotace byla vyčerpána v celé výši. Hospodářský výsledek ZŠ a 
MŠ k 31.12.2009 činí 0. Celkové výnosy k 31.12.2009 činí 2.574.080 Kč, celkové náklady činí 2.574.080 
Kč. Zůstatek na BÚ k 31.12.2009 činil 315.864,- Kč, na účtu FKSP k 31.12.2009 činil zůstatek 32.808,71 
Kč. V pokladně činil zůstatek k 31.12.2009 1.643,- Kč. Vypracovala Urbanová Hana. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce. Vlastní schvalování hospodaření obce bude současně se 
závěrečným účtem po provedení auditu. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Různé  
 
8.1. Dne 22.2.2010 proběhla kontrola hospodaření finančním výborem ve složení Ing. Jaroslav Řezáč. ZO 
bylo seznámeno se zápisem č. 13 z této kontroly. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí zápis č. 13 finančního výboru z finanční kontroly obce. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.2. V rozpočtu obce je počítáno s 20 tis. Kč na opravu chodníků. Vzhledem k navýšení příjmů o 141.300 
Kč je možné část peněz použít na výstavbu nového chodníku od Cigánkového po Krejčířovo. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vybudováním nového chodníku od Cigánkového po Krejčířovo. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.3. Rozpočtové opatření č. 1/2010 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 1/2010 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o 
141.000 Kč.  
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje RO 1/2010 z března 2010  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.4. Dne 9.2.2010 na obecní úřad doručeno Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen úřad) oznámení 
o zahájení správního řízení s Obcí Vážany nad Litavou pro podezření ze spáchání správního deliktu podle 
§ 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti se zpracováním osobních údajů tím, že obec 



 
 

4 

zveřejnila na webové doméně www.vazanynadlitavou.cz mapu obce, kde lze nalézt fotografie domů s 
čísly popisnými a jména obyvatel domů.  Dne 17.3.2010 bylo tímto úřadem vydáno rozhodnutí, ve 
kterém je konstatováno porušení povinnosti  v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost 
zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektů údajů. Že se jedná o osobní údaje spatřuje úřad pouze 
v tom, že všechny osoby lze identifikovat, a to např. přímým kontaktem s nimi. Vzhledem k tomu, že ve 
všech dostupných právních rozborech, včetně vysvětlení pojmu osobní údaj na oficiálních stránkách 
úřadu, se vždy uvádí u identifikovatelných osob jméno a příjmení, byl proti tomuto rozhodnutí podán 
rozklad. 
 
8.5. Dne 22.3.2010 požádal pan •••••• Labr o pronájem pozemku parc. č. 1590, ostatní plocha, jiná 
plocha, což je mez za vinohrady se stromy. Část stromů před léty vysázel jeho otec a část on sám. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce pronajmout pozemek parc. čís. 1590, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 1349 m2. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.6. Okresní soud ve Vyškově nás vyzval k navržení soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově. 
Pan Hégr podal na zasedání informaci, že o tuto funkci má zájem •••••• Přerovský. Po písemném sdělení 
•••••• Přerovským bude návrh projednán na příštím zasedání zastupitelstva.  
 
8.7. Dne 22.3.2010 jsme byli informování Ministerstvem zemědělství – Agentura pro zemědělství a 
venkov Vyškov, že do evidence krajinných prvků byly zařazeny pozemky parc. č. 1590, 1592, 2142, 
1986, 1987. 
 
8.8. Paní Mgr. Plíšková, autorka publikací zabývajících se různými neobyčejnými jevy, by ráda 
uspořádala dne 11.4. přednášku pro naše občany, která by se týkala kruhů v porostech a které byly i 
v obilí ve Vážanech nad Litavou.  
ZO nemá námitek k uspořádání přednášky. Projektor zapůjčí manž. Škraňkovi. 
 
8.9. Příští zasedání ZO se bude konat 28.4.2010. 
 
9. Informace z obecního úřadu za březen 2010 
 
- žádost na úřad práce o příspěvek na dva pracovníky pro úklid obce – vyhověno 
- 24. 3. proběhla valná hromada energetického sdružení obcí a měst – před zrušením 
- výběrové řízení na 2 pracovníky pro úklid obce 
- pracoviště CzechPOINT v provozu 
  
10. Diskuze 
 
Paní Hrabovská – požadavek na umístění odpadkových košů v obci. Jednalo by se o umístění 6 – 8 košů. 
Manž. Matyášovi – vzít si vzor z obce Lovčice, kde se vypořádali s nedovoleným parkováním a s 
odstavenými vraky aut. 
Paní Matyášová – dotaz na opravu silnice Slavkov – Vážany. 
Starosta – po dokončení ražení tunelů v Brně (konec dubna). Probíhají jednání na spolupráci SÚS Vyškov 
s dodavatelem stavby tunelů. 
Pan Holub – navrhuje zvýšení podpěr stromů u mlýna, aby nedošlo k jejich zlomení 
Paní Střížová – dotaz na úpravu komunikace po provedené kanalizaci v ulici k ČOV a dokončení zaústění 
příkopky do kanalizace. 
Starosta – po dokončení chodníků bude provedena oprava komunikace. Vhodný povrch bude konzultován 
s dodavatelem (předpokládaným dodavatelem bude SÚS Vyškov) 
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11. Usnesení 
 
ZO souhlasí:  
- s vyvěšení záměru obce pronajmout pozemek parc. čís. 1590, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 

1349 m2,  
- s vybudováním nového chodníku od Cigánkového po Krejčířovo. 
 
ZO schvaluje: 
- prodej pozemku parc. čís. 623/2, zastavěná plocha, výměra 20 m2, panu •••••• Gottwaldovi, 

Prušánecká •••, 628 00 Brno, za cenu 1.500,- Kč, 
- bezúplatný  převod pozemků parc. č. 4/3, 11/7, 150/4, 220/6, 240/2, 250/3, 330/2, 470/4, 520/2, 

535/2, všechny ostatní plocha – silnice, v k.ú. Vážany nad Litavou, do vlastnictví Jihomoravského 
kraje, 

- RO 1/2010 z března 2010. 
 
ZO bere na vědomí: 
- zprávu o hospodaření obce. Vlastní schvalování hospodaření obce bude současně se závěrečným 

účtem po provedení auditu, 
- ZO bere na vědomí zápis č. 13 finančního výboru z finanční kontroly obce. 
 
ZO deleguje: 
- starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 21.5.2010 a současně ho 

zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 
 
12. Závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve  21:00  hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 


