
Zápis číslo 6/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 8.6.2011 
 

 

1. Zahájení 
 
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
hosty z řad občanů. 
 
Starosta konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.   
 
Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 5. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 27.4.2011 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Schválení závěrečného účtu 
5. Rozpočtové opatření č. 3 z května 2011 
6. Různé (příprava dětského dne, sečení trávy organizacemi, smlouva ASEKOL, smlouva na 

pouťové atrakce, ...) 
7. Informace z obecního úřadu za květen 2011 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 

 

Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 4. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 
30.3.2011 

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

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 Kamil Zborovský a pan Pavel Říhák. 
Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 4, proti 0, zdržel se Zborovský. 
Výsledek hlasování pro pana Pavla Říháka: Pro 4, proti 0, zdržel se Říhák. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Kamil Zborovský a pan Pavel Říhák. 
 
4. Schválení závěrečného účtu 
 
Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2010 podle schváleného rozpočtu ze dne 24.2.2010. Objem 
příjmů schváleného rozpočtu byl 5.917.600,- Kč, výdaje byly schváleny 7.960.100,- Kč, v rozpočtu byly 
zapojeny splátky úvěrů ve výši 557.300,- Kč a nevyčerpaný úvěr v celkové výši 2.199.800,- Kč. 
V průběhu roku bylo schváleno10 rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po 
posledním rozpočtovém opatření činily příjmy 6.848.700,- Kč a výdaje 8.891.200,- Kč.  

Přítomni: starosta – Josef Hloužek,  

 
členové -  Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Eva Dudová – od 
19:30, Ing. arch. Zuzana Menšíková 

Nepřítomni Petr Smejsík – omluven, do 19:30 Ing. Eva Dudová - omluvena 
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 Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční dotaci na volby do Parlamentu ČR ve výši 18.300,- 
Kč. Dotace byla vyčerpána v částce 16.680,- Kč. Rozdíl 1.620,- Kč byl vrácen v rámci finančního 
vypořádání 12.1.2011. Další dotaci na volby do obecních zastupitelstev ve výši 19.000,- Kč. Z této částky 
obec vyčerpala 18.950,- Kč. Rozdíl 50,- Kč byl vrácen dne 12.1.2011 na účet kraje.V roce 2010 obdržela 
neinvestiční dotaci ve výši 1.390,- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce. Tato 
dotace byla vyčerpána v plné výši. Další neinvestiční dotaci obdržela obec na úhradu výdajů související 
s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Částka 3.229,- Kč byla vyčerpána v plné 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 121.000,- Kč na 
údržbu fotbalového hřiště, energii, hody. Dále Sbor dobrovolných hasičů obdržel neinvestiční dotaci ve 
výši 12.610,- Kč. Tyto dotace byly vyúčtovány během roku 2010. Dále obec poskytovala v rámci 
rozpočtu finanční dary na různé akce pořádané v obci různými organizacemi v celkové výši 90.000,- Kč. 
Obec splatila úvěr č. 2 u ČS, a.s., který byl  použit na vybudování podkroví – knihovny nad Obecním 
úřadem. Obec splácí dotaci od Ministerstva financí na vybudování čistírny odpadních vod a zůstatek 
k 31.12.2010 činí 217.300,- Kč. Dále splácí obec úvěr č. 3 od ČS, a.s. na vybudování II. etapy kanalizace 
a zůstatek k 31.12.2010 činí 2.380.000,- Kč. Dále obec zaplatila v roce 2010 splátku na koupi zemědělské 
budovy ve výši  500.000,- Kč. Zůstatek k 31.12.2010 činí 800.000,- Kč. 
 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vážany nad 
Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace, která hospodařila s příspěvkem od obce na provoz. 
Příspěvek na rok 2010 činil 400.000,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2010 
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2010 
ZO schvaluje celkový závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrady 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
5. Rozpočtové opatření č. 3 z května 2011 
 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 3/2011 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o 
10.500,- Kč.  
 
Návrh na usnesení  
ZO schvaluje RO 3/2011 z května 2011. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 

6. Různé (příprava dětského dne, sečení trávy organizacemi, smlouva ASEKOL, smlouva na 
pouťové atrakce, ...) 

 
6.1. Dětský den je naplánován na 25.6.2011. Místem konání bude zahrádka u sokolovny. Součástí 
dětského dne bude i představení divadelně šermířské hry Blázen ferrarský, kterou předvede skupina 
historického šermu Buhurt z Křenovic. 
 
6.2. Sečení trávy organizacemi. O sečení trávy projevili zájem hasiči, tělovýchovná jednota a myslivci. 
Vzhledem k zaměstnání 2 dalších pracovníků s příspěvkem od pracovního úřadu bude sečení prováděno 
vlastními silami a na konci roku vyhodnoceno, zda pro další roky je tento postup vhodný. 
Návrh na usnesení  
ZO souhlasí s tím, aby sečení trávy bylo zajišťováno pouze pracovníky obce. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
6.3. Na obecní úřad byl doručen firmou ASEKOL návrh smlouvy, která zajišťuje odvoz vyřazené bílé 
elektrotechniky. Podle nového návrhu by odvoz zajišťovala svozová firma (v našem případě RESPONO), 
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která by rovněž zajišťovala likvidaci elektrospotřebičů. Občané by nepotřebná zařízení odkládala jako 
doposud na sběrný dvůr. 
Návrh na usnesení  
ZO souhlasí s ukončením smlouvy s firmou ASEKOL. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
6.4. Na obecní úřad byly doručeny dvě žádosti o povolení pronajatí plochy pro pouťové atrakce během 
našich hodů. Je to jednak pan Pavel Nový, Rajhradice  a pak Lunapark, vedoucí Ladislav Spilka, Křepice. 
V loňském roce a předcházejícím roce u nás byli oba provozovatelé. 
Návrh na usnesení  
ZO souhlasí uzavřenými smlouvami s lunaparkem provozovaným Pavlem Novým, Rajhradice  a 
lunaparkem Ladislavem Spilkou, Křepice 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
6.5. Dnešního dne byl doručen na obecní úřad návrh firmy INSTA Ivanovice na provozování stokové sítě 
a ČOV ve třech variantách. 
Návrh na usnesení  
ZO bere na vědomí návrh firmy INSTA Ivanovice na provozování stokové sítě a ČOV. Vlastní 
projednání stanovení poplatku za odkanalizovanou odpadní vodu popřípadě zajištění provozovatele a 
správce celé kanalizační sítě v obci odkládá na další jednání zastupitelstva. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
6.6. Na základě dohody s rodiči potencionálních žáků naší školy bylo s panem ředitel dohodnuto, že 
rodiče se mohou kdykoliv přihlásit a do vyučování mohou přijít a podívat se na průběh vyučování. 
Nemusí to být  žádná akce nějak předem domlouvaná.   
 
6.7. Zastupitelé obce neměli připomínky k návrhu starosty vydávat Vážanský hlásek v pravidelném 
termínu k 15. červenci a 15. lednu. Starosta vyzval občany k aktivní činnosti při vydávání jednotlivých 
čísel - podávání příspěvků do hlásku . 
 
6.8. Příští řádné zasedání ZO se uskuteční 14.9.2011  
 
 
7. Informace z obecního úřadu za květen 2011  
- 9.5. výběrové řízení na přijetí dvou pracovníků obce – vybrán pan Rudolf Lábr a paní Jiřina 

Janečková, kteří od 15.5 nastoupili do zaměstnání, 
- 19.5. proběhl přezkum hospodaření obce, 
- 20.5. valná hromada VaK – vyhodnocení loňského roku,  
- 24.5. stavební řízení na rozšíření skladu JUKO petfood 
- 26.5. valná hromada RESPONO – volby do orgánů společnosti, vyhodnocení, stanovení cen, postup 

prací na přípravě bioplynové stanice 
- 27.5. stavební řízení na opravu silnice Vážany nad Litavou – Slavkov u Brna 
 
 
8. Diskuze 
Chybějící ukazatel směru před odbočkou ze Slavkova na Vážany byl nahlášen SÚS Vyškov, která 
zajišťuje nápravu. 
Paní Černáková – dotaz , zda dvě hromady štěrku na pozemku zahrádkářů vedle trnkárny jsou obecní. 
Starosta – obec není majitelem. 
Ing. Štěpánek – navrhl, že zorganizuje podpisovou akci na ukončení navážení materiálu na motokrosovou 
dráhu. 
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Pan Říhák – podpisová akce byla již v minulosti organizována, stížnost s podpisy občanů byla rozeslána 
České inspekci ŽP, hejtmanovi kraje a dalším hnutím a mediím, ale skončila bez nějakého kladného 
výsledku. 
Pan ing. Řezáč – písemně požádat SÚS Vyškov o osazení značek na křižovatkách Slavkov – Vážany a 
Hrušky – Vážany upozorňující na max. možné zatížení silnice (most přes Litavu u Vážan).  
Ing. Menšíková – natočit zrcadlo u školy (případně osadit druhé) tak, aby auta odbočující vlevo ke škole 
měly výhled do ulice od kostela. 

- dotaz, zda bylo již opraveno dřevěné ohrazení pískoviště na školním dětském hřišti. 
Pan Hégr , pan Říhák – někdo kácí staré stromy při cestě k Hejdům. 
Starosta – obecní úřad žádné povolení ke kácení stromů nevydával, prověří, zda takové povolení nevydal 
Obecní úřad Hrušky. 
 
9. Usnesení 
ZO bere na vědomí: 
- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2010, 
- návrh firmy INSTA Ivanovice na provozování stokové sítě a ČOV. Vlastní projednání stanovení 

poplatku za odkanalizovanou odpadní vodu popřípadě zajištění provozovatele a správce celé 
kanalizační sítě v obci odkládá na další jednání zastupitelstva. 

 
ZO souhlasí:  
- s ukončením smlouvy s firmou ASEKOL, 
- uzavřenými smlouvami s lunaparkem provozovaným Pavlem Novým, Rajhradice  a lunaparkem 

Ladislavem Spilkou, Křepice,  
- s tím, aby sečení trávy bylo zajišťováno pouze pracovníky obce. 
 
ZO schvaluje: 
- RO 3/2011 z května 2011,  
- výsledek hospodaření obce za rok 2010, 
- celkový závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrady 
 
14. Závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:20 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 


