
Zápis číslo 7/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.7.2011 
 

 

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 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné.   
 
Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu ze 6. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 8.6.2011 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Základní škola Vážany nad Litavou – změna počtu dětí 
5. Rozpočtové opatření č. 4 z června 2011 
6. Pronájem pozemků 
7. Různé  
8. Informace z obecního úřadu za červen 2011 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Závěr 

 

Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen. 
 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 6. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 
8.6.2011 

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 paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Pavel Říhák. 
Výsledek hlasování pro paní Zuzanu Menšíkovou: Pro 5, proti 0, zdržela  se Menšíková. 
Výsledek hlasování pro pana Pavla Říháka: Pro 5, proti 0, zdržel se Říhák. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Pavel Říhák. 
 
4. Základní škola Vážany nad Litavou – změna počtu dětí 
Je předpoklad, že od září 2011 bude navštěvovat základní školu ve Vážanech nad Litavou 6 žáků. Školu 
ve Vážanech nad Litavou nebudou navštěvovat dva žáci 4. třídy.  
Situace, které mohou nastat: 

- při zachování školy – nebude naplněn plný úvazek učitele v přepočtu na počet žáků – doplácení 
rozdílu obecním úřadem 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek,  

 
členové -  Pavel Říhák, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Eva Dudová, Ing. arch. Zuzana 
Menšíková, Petr Smejsík, od 18:50 Kamil Zborovský, 

Nepřítomni do 18:50 Kamil Zborovský - omluven 
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- při zrušení (spádové) školy -  navýšení placení mimoškolních nákladů do Slavkova o cca 120 tis. 
Kč, výběrové řízení na ředitele – ředitelku školky, pravděpodobnost zaměstnání kuchařky a 
školnice na poloviční úvazek. 

 
Pan ředitel Mgr. Kypr -  zvýšené náklady nelze přesně stanovit z důvodu, že směrná čísla budou známa až 
v průběhu měsíce září. Dle vyjádření paní účetní školy by zvýšení nákladu nemělo být nějak markantní. 
 (Příchod pana Kamila Zborovského v 18:50). 
Návrh na zachování školy do pololetí, a pak teprve další rozhodnutí, nebyl přítomnými rodiči žáků školy 
akceptován – nesouhlasí s přechodem do jiné školy během školního roku. 
Paní Pišová – pokud nebude zajištěno hlídání dětí například družinou, bude problém s odchodem žáku do 
Slavkova i v dalších letech. Dále pak by bylo vhodné zatraktivnit školu např. kroužky a poslechovou 
výukou angličtiny již od první třídy. 
Pan ředitel – družina není pro malý počet žáku v naší škole možná, nějaký klub dětí není možné v rámci 
školy organizovat s ohledem na právní zajištění případného úrazu a pod. 
Apelujeme na rodiče předškoláků, aby zvážili nesporné výhody místní školy, kdy se pedagog může 
věnovat žákům téměř individuálně. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje zachování ZŠ Vážany nad Litavou pro školní rok 2011 – 2012 i při počtu 6 žáků. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se Hloužek. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 4 z června 2011 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 4/2011 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o 
129.000,- Kč.  
 
Návrh na usnesení  
ZO schvaluje RO 4/2011 z června 2011. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Pronájem pozemků 
Dne 10.6.2011 požádal o pronájem pozemku parc. č. 2131 za účelem zemědělské činnosti pan •••••• 
Hanousek, Vážany nad Litavou č.p. •••. 
Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 7.3. do 23.3.2011. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje pronájem pozemku parc. čís. 2131, o výměře 631 m2 panu •••••• Hanouskovi, Vážany nad 
Litavou č.p. ••• za cenu 120,- Kč/rok. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Různé  
 
7.1. Manželé •••••• a •••••• Tůmovi požádali dopisem ze dne 11.7 o stanovisko zastupitelstva obce 
k možnosti zasíťování pozemků „pod hřištěm“. Vyjádřili pochopení pro omezené možnosti obce, ale 
současně podotýkají, že pro rozvoj obce je podpora stavebníků důležitá. Zvláště když minulým 
zastupitelstvem byla podpoře lokality „pod hřištěm“ udělena priorita. (S ohledem na vykoupení pozemků 
pro komunikaci pro přečerpávací stanici). 
Pan Smejsík – vyjádřil nesouhlas s jakoukoliv finanční účastí obce na vybudování sítí. 
Manž. Pišovi rovněž vyjádřili nesouhlas. 
Pan Tůma – jde nám především o svolání vlastníků pozemků v této lokalitě a na této schůzce s nimi 
projednat případnou finanční účast na vybudování vodovodu a kanalizace, čímž by se jejich pozemky 
výrazně  zhodnotily, ať už pro prodej zájemcům pro výstavbu RD nebo pro vlastní výstavbu. 
 
Návrh na usnesení: 
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ZO pověřuje starostu obce ke svolání majitelů pozemků sousedících s komunikací „pod hřištěm“. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Pozn.: předběžný termín schůzky: 6.8.2011 v 9:00 hod. 
 
7.2. Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK – návrh doručen dne 13.7.2011.  
Změna článku V. odst. 1, 2 a 3: 
Výše příspěvku bude vypočítána jako násobek 50,- Kč x počet občanů k 1.1. předchozího roku, celková 
částka bude obci sdělována vždy k 30.9. předcházejícího roku, případná změna musí být předem 
schválena. 
Změna článku VI. odst. 3, 5 a 6: 
Smlouva může být ukončena dohodou nebo výpovědí, a to do 31.10. předcházejícího roku, v případě 
neuhrazení finančního příspěvku v termínu činí výpovědní lhůta 30 dnů. 
Změna článku VII. odst. 4: 
V případě ukončení smlouvy je povinností obce uhradit poměrnou část příspěvku. Odst. 5. se ruší. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje dodatek smlouvy o zajišťování financování systému IDS JMK. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.3. Příští řádné zasedání ZO se uskuteční 14.9.2011  
 
8. Informace z obecního úřadu za červen 2011  

- 15.6. byla finančním úřadem ve Vyškově provedena kontrola na dotaci na zřízení pracoviště 
CzechPOINT. Výsledek zatím nebyl doručen, 

- 22.6. – uzavřena smlouva na bezúplatný převod pozemku parc. č. 51/2 pod sociálkou od 
Pozemkového fondu ČR, pracoviště Brno, 

- 24.6. se uskutečnila valná hromada DSO ŽlaP. 
- 25.6. proběhl vydařený dětský den pořádaný výborem pro školství, kulturu a ostatní zájmovou 
činnost. 

 
9. Diskuze 
Chybějící ukazatel směru před odbočkou ze Slavkova na Vážany byl SÚS Vyškov již nainstalován. 
 
Dne 7.7. byla provedena výměna oken učebny ve školce. 
 
10. Usnesení 
ZO schvaluje: 
- zachování ZŠ Vážany nad Litavou pro školní rok 2011 – 2012 i při počtu 6 žáků. 
- RO 4/2011 z června 2011  
- pronájem pozemku parc. čís. 2131, o výměře 631 m2 panu •••••• Hanouskovi, Vážany nad Litavou 

č.p. •••, za cenu 120,- Kč/rok. 
- dodatek smlouvy o zajišťování financování systému IDS JMK 
 
ZO pověřuje: 
- starostu obce ke svolání majitelů pozemků sousedících s komunikací „pod hřištěm“. 
 
14. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:30 hod. ukončil. 
 


