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Zápis číslo 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Vážany nad Litavou, 

 ze dne 21. 10. 2015 

 
Předem ohlášený pozdní příchod (v 18:50 hod):  Ing. Jaroslav Řezáč 

 

Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 

hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo 

usnášeníschopné, přičemž Ing. Jaroslav Řezáč se dostaví do 20 minut. 

 

Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva obce 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu z 6. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 12. 8. 2015 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

5. Rozpočtová opatření  

6. Hromadná žaloba na SVS Delta RT a projednání dalších aktivit Obce a občanů, směřujících k  

zastavení navážení skládky  

7. Schválení nákupu pozemků Obcí Vážany n/L. – v souladu s potřebami změn ÚPO 

8. Schválení smluv dle záměrů Obce Vážany n/L. - pacht  

9. Schválení smlouvy o provozu a pachtu vodovodu 1-3-1 a 1-3-2 

10. Schválení smlouvy na dotaci - JMK 

11. OZV č. 5/2015 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností 

12. Různé (stav ÚPO, žádost mysliveckého spolku, rámcová smlouva na dotační tituly, zrušení fondu  

charity, dotace na poplašný systém protipovodňových opatření - II. etapa, žádost o snížení nájmu na 

obecní hospodě, dodatek ke smlouvě o dotaci SDH, schválení osob pro konání svatebních obřadů aj.)  

13. Diskuse 

14. Usnesení 

15. Závěr 

 
Hlasování o programu: 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Námitky člena zastupitelstva obce proti zápisu z 6. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 12. 8. 

2015 

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

nejbližší zasedání ZO.  

Námitky nebyly vzneseny.  

 

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 starosta navrhl: Mgr. Annu Pišovou a pana Karla Škraňku 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta -  Josef Hloužek 

 členové -  Ludmila Pilátová, Mgr. Anna Pišová,  Karel Škraňka, Petr Smejsík 

 

Nepřítomni: 

 

0 
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Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Pišová). 

Výsledek hlasování pro K. Šraňku: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Škraňka). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni: Mgr. Anna Pišová a pan Karel Škraňka. 

 

4. Zprávy předsedů jednotlivých výborů. 

 

Zprávy přednesli předsedové v pořadí: L. Pilátová, A. Pišová, J. Řezáč, K. Škraňka a P. Smejsík. 

 

4. 1. L. Pilátová: Informace o proběhnuvší schůzce výboru, dne 9. 9. 2015, za přítomnosti paní knihovnice 

A. Zobačové. Veškeré plánované úkoly výborem jsou splněny, až na divadelní představení, o kterém se 

jedná a je třeba se časově sladit se Sleťáky, kteří plánují divadelní představení rovněž. Proběhla Beseda 

s Městskou policií ze Slavkova, na téma prevence kriminality. Na den 27. 10. 2015 je plánována 1. 

komentovaná prohlídka Vážan n/L. a dle zájmu občanů na ni budou navazovat další dvě prohlídky. Výbor 

plánuje vyjednání cenově zvýhodněného vstupného na zámek ve Slavkově a toto následně nabídnout 

občanům Vážan n/L.. Termín prohlídky pravděpodobně konci sezóny, tj. do 13. 12. 2015, kdy je na zámku 

pořádána výstava betlémů. 

 

4. 2. A. Pišová: Přednesla zápis kontrolního výboru Vážany n/L. (dále i KV), ze dne 3. 10. 2015 (8. 7. 2015, 

kdy byla kontrola provedena). Zápis KV je nedílnou součástí tohoto zápisu zasedání zastupitelstva obce. 

Návrh na usnesení: 

4. 2. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1, ze dne 3. 10. 2015 (kontrola provedena 8. 7. 2015) 

s tím, že starosta po dohodě s kontrolním výborem (v den prováděné kontroly), již zavedl během měsíce 

července 2015, s počátkem od 1. 8. 2015 „KNIHU ZÁPŮJČEK - strojů a zařízení v majetku Obce“, dále 

všechna osobní auta a auta SDH vybavil knihami jízd. Kontrola provozu komunálního traktoru probíhá 

formou označení paragonu nákupu nafty aktuálním stavem motohodin. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 (Při projednávání tohoto bodu programu se 

dostavil Ing. Jaroslav Řezáč.) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. 3. J. Řezáč: Tentokrát žádný příspěvek. 

 

4. 4. K. Škraňka: Přednesl zápis finančního výboru Vážany n/L. (dále i FV), ze dne 17. 10. 2015. Zápis FV 

je nedílnou součástí tohoto zápisu zasedání zastupitelstva obce. 

Návrh na usnesení: 

4. 4. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 2, ze dne 17. 10. 2015.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

4. 5. P. Smejsík: Žádný příspěvek, pouze obecná výzva k tomu, aby oprava chodníků probíhala rychleji, než 

je tomu doposud. Toto zejména z důvodu bezpečnosti na komunikaci. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 6 za srpen 2015 

 

Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 6 za srpen 2015. 

 

Návrh na usnesení: 

5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 ze dne 31. 8. 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i 

výdajích se zvyšuje v srpnu o 146 400,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.   Hromadná žaloba na SVS Delta RT a projednání dalších aktivit Obce a  

      občanů, směřujících k zastavení navážení skládky 
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Starosta krátce uvedl, co se událo v této kauze od posledního ZZO: 

a) byly předány dílčí podklady právníkovi Obce, který připravuje hromadnou žalobu (Celá příprava zabírá 

více času, než jsme očekávali. Zejména jde o pomalejší reakce majitelů, kteří se vyjadřují k připojení na 

hromadnou žalobu.) 

Je realizováno:  

I. oslovení majitelů poškozených pozemků,  

II. kvalifikovaný odhad poškozené a zabrané plochy,  

III. objednání geometrického zaměření,  

IV. objednání cenového odhadu,  

V. nastavení procesu podání žaloby,  

VI. termín podání žaloby plánujeme v 11/2015. 

b) byly předány na ČIŽP materiály o několika desítkách nafocených fotografií nákladních aut, vezoucích 

netříděnou stavební suť, dále deníky jízd, ve kterých byly monitorovány jízdy nákladních automobilů 

jedoucích na skládku a zpět. Protokol o této kontrole je postoupen do správního řízení, které ČIŽP zahájí. 

Touto cestou je třeba poděkovat spoluobčanům, kteří se podíleli na 14 ti denní kontrole nákladních aut 

navážejících odpad na skládku. 

c) vyzvali jsme MěÚ Slavkov, aby podal trestní oznámení na majitele skládky, za maření výkonu úředního 

rozhodnutí, jelikož spolek nerespektuje rozhodnutí o bezodkladném zastavení prací na skládce (ze dne 5. 8. 

2015).  MěÚ Slavkov trestní oznámení nepodá a věc předává do kompetence Obce Vážany n/Lit.  

Proto jsme vyzvali Stavební odbor MěÚ Slavkov u Brna k provádění kontrol a udělování sankcí a poskytli 

jsme stejné podklady, jako na ČIŽP.  

d) prováděli jsme zastavování nákladních aut a vysvětlovali řidičům stav věci – bohužel bez účinku, 

e) stále není výrok Krajského soudu k rozhodnutí o odstranění celé stavby – dle rozhodnutí Stavebního 

odboru MěÚ Slavkov z I. pol. 2015, 

f) předání podkladů právníkovi k přípravě trestního oznámení.  

 

Návrh na usnesení: 

6. ZO bere na vědomí, informace k aktuálnímu stavu řešení problematické skládky v katastru obce. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

7.   Schválení nákupu pozemků Obcí Vážany n/L. – v souladu s potřebami změn ÚPO 

 

Starosta uvedl, že Obec Vážany n/Lit., zahájila jednání s panem Moškvanem o odkoupení části jeho 

pozemku, sousedícího s pozemkem, kde je zamýšlena bytová výstavba, a to pro možnost lepšího přístupu na 

tyto pozemky. 
 

Návrh na usnesení: 

7. ZO schvaluje koupi pozemku o výměře cca 210 m2, od pana Moškvana, na parc. č. 638/23. Tato koupě 

bude realizována zápočtem za hodnotu pozemku, parc. č. 1033/5 o výměře 290 m2, jehož prodej byl již 

panu Moškvanovi schválen na 32. ZZO v r. 2014, usnesením 5.1.. Doplacení za rozdíl v m2 bude 

realizováno v ceně za m2 stejně, jak je dáno oceněním pozemku parc. č. 1033/5, tj. 106,20 Kč/m2. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (A. Pišová, J. Hloužek) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Schválení smluv dle záměrů Obce Vážany n/L. - pacht 

 

Na základě záměrů obce, ze dne 30. 6. 2015, o pachtu a prodeji pozemků předložil starosta na projednání 

žádosti: 

 

8.1. od paní Evy Kubové o pacht pozemku parc. č. 529, o výměře 150 m2 

8.2. od manželů Květenských o pacht pozemku parc. č. 527, o výměře 110 m2 
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Návrh na usnesení: 

8.1. ZO schvaluje pacht části pozemku parc. č. 529, o výměře 150 m2, paní Evě Kubové, za paušální cenu 

80 Kč/rok, a to bez cesty, s podmínkou zachování potřeby průjezdu ostatním občanům. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

8.2. ZO schvaluje pacht pozemku parc. č. 527, o výměře 110 m2, manželům Květenským, za paušální cenu 

60 Kč/rok, a to bez cesty, s podmínkou zachování  potřeby průjezdu ostatním občanům. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.    Schválení smlouvy o provozu a pachtu vodovodu 1-3-1 a 1-3-2 

 

Starosta předložil smlouvu o provozu a pachtu vodovodu, který obdobně, jak v předchozích případech, může 

být propachtován společnosti VaK.  

 

Návrh na usnesení: 

9. ZO schvaluje vyvěšení záměru obce na pacht a provoz vodovodu 1-3-1 a 1-3-2. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.  Schválení smlouvy na dotaci  - JMK 

 
Na základě žádosti obce z února 2015 o dotaci na modernizaci víceúčelového hřiště, ve výši 300 tis. Kč, 

schválil KÚ JMK dotaci ve výši 200 tis. Kč. Starosta předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace od 

KÚ JMK. 

 

Návrh na usnesení: 

10. ZO schvaluje uzavření a podpis smlouvy s KÚ JMK na dotaci ve výši 200.000,- Kč, na financování části 

nákladů akce modernizace víceúčelového hřiště. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
11.  OZV č. 5/2015 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
 
Zastupitelstvo obce se tímto vrací k odloženému tématu z minulého 6. ZZO, kde starosta obdržel úkol, 

připravit obecně závaznou vyhlášku (OZV) o nočním klidu a regulaci hluku. OZV je připravena na 

schválení. 

Starosta navrhl, aby před jednáním o detailech OZV proběhlo hlasování, zda tuto OZV vůbec vydávat, 

jelikož nebyla na posledním ZZO vůle více členů zastupitelstva, aby nová OZV vůbec vydána byla.  

 

Návrh na usnesení: 

11. ZO schvaluje vydání nové OZV o nočním klidu a regulaci hlučných činností.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 1, proti 2 (J. Hloužek, K. Škraňka), zdržel se 4 (V. Matyáš, A. Pišová, L. 

Pilátová, P. Smejsík) 

Usnesení nebylo schváleno.  

 

12. Různé (stav ÚPO, žádost mysliveckého spolku, rámcová smlouva na dotační tituly, zrušení fondu 

charity, dotace na poplašný systém, protipovodňových opatření - II. etapa, žádost o snížení nájmu na 

obecní hospodě, dodatek ke smlouvě o dotaci – SDH, schválení osob pro konání svatebních obřadů, 

žádost o zřízení polní cesty, aj.)  
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12.1. Stav ÚPO: 

Starosta přítomné krátce informoval o stavu změn ÚPO: 

- zrušení ochranného pásma na živočišnou výrobu, 

- předání dokumentace a žádosti na dotčené orgány, 

- probíhají jednání s projektantem, 

- probíhají jednání se stavebním úřadem MěÚ Slavkov. 

Potom předal slovo místostarostovi, aby seznámil ZO s posledními novinkami. 

 

Místostarosta sdělil, že stále nemáme k dispozici požadovaná vyjádření od Krajské hygienické stanice a 

Krajské veterinární správy. Rovněž své vyjádření nedodal Hasičský záchranný sbor JMK, zde ale není třeba 

tohoto vyjádření, upřesnil místostarosta, jelikož HZS se k danému nemá v čem vyjadřovat. 

Starosta požádal místostarostu, aby obvolal dané úřady a dodal na Stavební odbor MěÚ Slavkov vyjádření, 

potřebná pro další postup ve výše uvedené věci. 

 

Návrh na usnesení: 

12.1. ZO bere na vědomí informace o stavu procesu vedoucího ke změně ÚPO, tj., že v současné chvíli 

čekáme na vyjádření institucí – KHS a KVS. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

12.2. Žádost Mysliveckého spolku (MS) Vážany n/Lit., o poskytnutí místa sídla spolku (pro OR) ve stávající 

klubovně sdružení:  

Starosta přednesl žádost MS, který požaduje poskytnout sídlo pro účely registrace v OR. Upozornil na 

riziko, které nese skutečnost, že pokud by se sídlo mělo z jakéhokoli důvodu změnit, tak se bude jednat o 

proces, který leží výhradně na MS. Takže, pokud by MS odhlášení sídla neudělal, Obec by musela toto řešit 

žalobou, s nejistým výsledkem a neodhadnutelným časovým limitem. I přes tento závažný argument 

předložil starosta žádost ke schválení.  

V diskuzi na toto téma byla vyřknuta myšlenka, že sídlo MS by mohlo být také na adrese OÚ Vážany n/Lit., 

ale z pohledu případného odhlášení místa sídla spolku se jedná o stejný případ, jako výše uvedené místo – 

stávající klubovna. Dále bylo doporučeno, aby se MS zachovalo stejně, jako třeba Český zahrádkářský svaz, 

kde místo podnikání je umístěno na č.p. předsedy svazu. 

 

Návrh na usnesení: 

12.2. ZO schvaluje poskytnutí sídla Mysliveckému sdružení, pro zápis do Obchodního rejstříku, a to na 

adrese Vážany nad Litavou č. p. 7. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 3, proti 0, zdržel se 4 (J. Řezáč, A. Pišová, L. Pilátová, P. Smejsík) 

Usnesení nebylo schváleno.  

 

12.3. Rámcová smlouva na dotační tituly: 

Obec oslovila společnost IWWA, s.r.o., na uzavření rámcové smlouvy, pro realizaci dotace na sociální 

bydlení – „sociálka“ Vážany nad Litavou. Konkrétně se jedná o podání žádosti o dotaci, technický dozor a 

výběrové řízení. 

Starosta navrhl zatím vyčkat, jelikož MAS pracuje na tom, aby pro sdružené obce v ŽlaP existoval 

vyhrazený člověk (placený alikvotním paušálem), který by toto vše pro obec zajišťoval. 

 

Návrh na usnesení: 

12.3. ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností IWWA, s.r.o.. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 0, proti 6, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení nebylo schváleno.  

 

12.4. Zrušení fondu Charity 

Starosta sdělil, že v tuto chvíli disponuje Obec na fondu Charity částkou ca 100.000,- Kč. Na tento fond se 

pravidelně odkládají finanční prostředky. Čerpání prostředků však lze pouze na základě událostí, které 

odpovídají schválení ZZO a jsou nahodilé. 
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Starosta navrhl fond Charity rozpustit do provozních financí Obce a každý rok plánovat v rozpočtu tak, aby 

byla od počátku roku vytvořena rezerva ve výši 50.000,- Kč, která by sloužila tomuto účelu. Takové řešení 

Obci doporučují i auditoři z KÚ JMK, při každoročně konaných auditech hospodaření. 

 

Návrh na usnesení: 

12.4. ZO schvaluje zrušení fondu Charity a převedení částky 50.000,- Kč na rezervu v rozpočtu Obce. 

Zbytek ze stávající částky fondu Charity začlenit standardně do rozpočtu Obce Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 3 (J. Hloužek, P. Smejsík, K. Škraňka), zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
12.5. Začlenění Obce Vážany n/Lit. do žádosti přes ŽlaP o dotace na poplašný systém (místní rozhlas) 

protipovodňových opatření: 

Starosta sdělil, že na jaře r. 2015, na VH ŽlaP v Bošovicích, byla tato záležitost řešena a k většině obcí, 

zapojených v I. etapě se do II. etapy s žádostí o dotace přihlásily další 4 obce, přičemž jednou z nich je i 

Obec Vážany n/L., kterou starosta na valné hromadě zaregistroval.  

Např. Křenovice, Hrušky už mají provoz místního rozhlasu na bezdrátové bázi. Pro Obec Vážany n/L. by 

toto znamenalo na r. 2016 plánovat v rozpočtu, s přihlédnutím, že celá akce se odhadem finančně pohybuje 

do 0,5 mio. Kč, ca 250 tis. Kč (když počítáme s dotací a dofinancování 50/50). Ale může být pro Obec i 

výhodnější poměr. Za částku ¼ mio. Kč je pořízení bezdrátového rozhlasu velice výhodné.  

 

Návrh na usnesení: 

12.5. ZO schvaluje zapojení Obce Vážany nad Litavou do II. etapy na získání dotace na vybudování 

poplašného systému – bezdrátového místního rozhlasu, v rámci  protipovodňových opatření. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 1 (J. Hloužek), zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.6. Žádost o snížení nájmu – Obecní hospoda: 

Starosta předložil žádost pana K. Schoře (nájemce), který v ní uvádí: náklady vynaložené v r. 2014 na 

vybudování pergoly, pódia a dlažby - vše ve výši 93.000,- Kč. 

Ve výčtu dalších vícenákladů, které zatěžují jeho rozpočet je uvedena částka ve výši 87.600,- Kč na 

otop/rok. Poukazuje na nutnost výměny kotle na tuhá paliva (není uvedena cena), na zatékání střechou nad 

sálem KD (odhad na opravu střechy je na částku 750.000,- Kč) a dále na údržbové práce, které bude nutno 

provést, aby se budova dále neničila – vlhké zdivo v šenku (výkop drenáže před budovou), sklep 

v havarijním stavu (zpevnění zdí a podlahy). 

Starosta požádal o vyjádření se místostarostu, aby sdělil, jak se postupovalo v minulých letech při těchto 

žádostech o snížení nájmu, přičemž by raději viděl případné finanční plnění tak, že se bude opravovat na 

náklady Obce, ale nájem zůstane stejný. Nájmy je nutno držet na stejné výši a v lepším případě navyšovat, 

což by tak mělo být i v případě obchodu (zejména v porovnání údržbových aktivit jednotlivých nájemníků 

obecních nemovitostí). 

Místostarosta sdělil, že v případě nákladů na budování v dolní hospodě bylo odpuštění nájmu v částečné 

nebo plné výši běžným řešení náhrady finančních výdajů nájemníka, což potvrdil i J. Řezáč. 

P. Smejsík podotknul, že je ale třeba hlásit investice dopředně a toto konzultovat se starostou a ne zpětně, 

jak je v tomto případě a tak bylo i v minulosti. 

 

Návrh na usnesení: 

12.6.a. ZO schvaluje a potvrzuje ponechání výše nájmu na dolní hospodě. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.6.b. ZO schvaluje a přiznává nájemci úhradu nákladů ve výši 93.000,- Kč za provedené rekonstrukce, 

obnovy a vybudování nových stavebních prvků na budově a dvoře dolní hospody, oproti vystavené faktuře, 

ve které budou uvedeny dílčí realizované položky. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 2 (P. Smejsík, K. Škraňka), zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení bylo schváleno. 
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12.7. Žádost o zajištění přístupové cesty na pozemek zemědělce – katastr obce Vážany n/L.: 

Starosta sdělil, že nás oslovil pan Zelinka z Prace, abychom mu zajistili přístupovou polní cestu na pozemek 

parc. č.: 1931, který začal v letošním roce obdělávat. 

Místostarosta navrhl, aby se prvotní řešení hledalo v dohodě mezi panem Zelinkou a pachtýřem, který 

obdělává pozemky před dotčeným pozemkem parc. č. 1931. Je běžnou praxí, že se vytvoří polní cesta a 

nebude třeba žádat pozemkový úřad o vytyčení cesty. 

 

Návrh na usnesení: 

12.7. ZO schvaluje , aby starosta provedl mediaci a zjistil u pachtýře, zda umožní vytvoření polní cesty 

mimo rámec pozemkových úprav. V případě, že pachtýř bude reagovat zamítavě, zajistí Obec žádostí u 

pozemkového úřadu legální vytyčení cesty, dle plánu pozemkových úprav. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.8. Ustanovení osob, kompetentních konat svatební obřady na OÚ Vážany n/L.: 

Starosta informoval přítomné, že se začínají objevovat požadavky na svatební obřady a z toho důvodu je 

třeba odsouhlasit si potřebné procesy, osoby a časy, které mohou svatební obřady vykonávat. 

 

Návrh na usnesení: 

12.8. ZO schvaluje kompetentnost starostovi Ing. Václavu Matyášovi a místostarostovi panu Josefu 

Hloužkovi, pro vykonávání svatebních obřadů na OÚ ve Vážanech nad Litavou. Obřadní místností je 

ustavena zasedací místnost OÚ Vážany nad Litavou. Obřadní doba je stanovena na soboty, mimo státní 

svátky, v čase od 9:00 hod do 15:00 hod. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Diskuze 

 

1. Starosta: Pochválil realitu, že se na Obci podařilo v MŠ zajistit výuku angličtiny. Na jedné z hodin byl na 

náslechu a profesionální přístup vyučujícího se mu jevil na velmi vysoké úrovni. Je výborné, že děti 

dostávají cizí jazyk tzv. „do uší“, je to ta nejlepší metoda (v tomto případě i hravá metoda), jak si 

zapamatovat co nejvíce ze slovní zásoby cizího jazyka. Poděkování patří zaměstnancům MŠ za vytvoření 

podmínek pro výuku. 

V reakcích diskutujících na toto téma bylo ještě doplněno, že v MŠ probíhá mimo výuku AJ, rovněž i  

tanečně-pohybový kroužek, který je také dětmi hojně navštěvován. 

 

2. A. Pišová: Navrhla, aby byli občané vyzváni k příspěvkům do dalšího čísla Vážanského hlásku.  

 

3. A. Pišová: Dotazovala se přítomné paní M. Zachovalové na využití Oranžového hřiště, která odvětila, že 

za období září až říjen lze těžko využití posuzovat. Bude lépe vyčkat do příští sezóny, která by měla být více 

určující. 

Diskuze přítomných se stočila i na výši platby za používání hřiště se závěrem, že před sezónou bude třeba 

ještě upřesnit detaily plateb a výše poplatků. 

 

14. Usnesení 

 

ZO schvaluje:  

- (5.) rozpočtové opatření č. 6/2015 ze dne 31. 8. 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích  

   se zvyšuje v srpnu o 146 400,- Kč. 

- (7.) koupi pozemku o výměře cca 210 m2, od pana Moškvana, na parc. č. 638/23. Tato koupě bude  

   realizována zápočtem za hodnotu pozemku, parc. č. 1033/5 o výměře 290 m2, jehož prodej byl již panu    

   Moškvanovi schválen na 32. ZZO v r. 2014, usnesením 5.1.. Doplacení za rozdíl v m2 bude realizováno v   

   ceně za m2 stejně, jak je dáno oceněním pozemku parc. č. 1033/5, tj. 106,20 Kč/m2. 

- (8.1.)  pacht části pozemku parc. č. 529, o výměře 150 m2, paní Evě Kubové, za paušální cenu 80 Kč/rok,  
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    a to bez cesty, s podmínkou zachování potřeby průjezdu ostatním občanům. 

- (8.2.)  pacht pozemku parc. č. 527, o výměře 110 m2, manželům Květenským, za paušální cenu 60 Kč/rok,  

   a to bez cesty, s podmínkou zachování potřeby průjezdu ostatním občanům. 

- (9.) vyvěšení záměru obce na pacht a provoz vodovodu 1-3-1 a 1-3-2. 

- (10.) uzavření a podpis smlouvy s KÚ JMK na dotaci ve výši 200.000,- Kč, na financování části nákladů  

   akce modernizace víceúčelového hřiště. 

- (12.4.)  zrušení fondu Charity a převedení částky 50.000,- Kč na rezervu v rozpočtu Obce. Zbytek ze  

   stávající částky fondu Charity začlenit standardně do rozpočtu Obce Vážany nad Litavou. 

- (12.5.)  zapojení Obce Vážany nad Litavou do II. etapy na získání dotace na vybudování poplašného  

   systému – bezdrátového místního rozhlasu, v rámci protipovodňových opatření. 

- (12.6.a.) a potvrzuje ponechání výše nájmu na dolní hospodě. 

- (12.6.b.) a přiznává nájemci úhradu nákladů ve výši 93.000,- Kč za provedené rekonstrukce, obnovy a  

   vybudování nových stavebních prvků na budově a dvoře dolní hospody, oproti vystavené faktuře, ve které  

   budou uvedeny dílčí realizované položky. 

- (12.7.) , aby starosta provedl mediaci a zjistil u pachtýře, zda umožní vytvoření polní cesty mimo rámec  

   pozemkových úprav. V případě, že pachtýř bude reagovat zamítavě, zajistí Obec žádostí u pozemkového  

   úřadu legální vytyčení cesty, dle plánu pozemkových úprav. 

- (12.8.)  kompetentnost starostovi Ing. Václavu Matyášovi a místostarostovi panu Josefu Hloužkovi, pro  

   vykonávání svatebních obřadů na OÚ ve Vážanech nad Litavou. Obřadní místností je ustavena zasedací  

   místnost OÚ Vážany nad Litavou. Obřadní doba je stanovena na soboty, mimo státní svátky, v čase od  

   9:00 hod do 15:00 hod. 

 

ZO neschvaluje:  

- (11.) vydání nové OZV o nočním klidu a regulaci hlučných činností. 

- (12.2.)  poskytnutí sídla Mysliveckému sdružení, pro zápis do Obchodního rejstříku, a to na adrese Vážany  

   nad Litavou č. p. 7. 

- (12.3.) uzavření smlouvy se společností IWWA, s.r.o.. 

 

ZO bere na vědomí:  

- (4.2.)  zprávu kontrolního výboru č. 1, ze dne 3. 10. 2015 (kontrola provedena 8. 7. 2015) s tím, že starosta  

   po dohodě kontrolním výborem (v den prováděné kontroly), již zavedl během měsíce července 2015,  

   s počátkem od 1. 8. 2015 „KNIHU ZÁPŮJČEK strojů a zařízení v majetku Obce“, dále všechna osobní  

   auta a auta SDH vybavil knihami jízd. Kontrola provozu komunálního traktoru probíhá formou označení  

   paragonu nákupu nafty aktuálním stavem motohodin. 

- (4. 4.) zprávu finančního výboru č. 2, ze dne 17. 10. 2015. 

- (6.) informace k aktuálnímu stavu řešení problematické skládky v katastru obce. 

- (12.1.)  informace o stavu procesu vedoucího ke změně ÚPO, tj., že v současné chvíli čekáme na vyjádření  

   institucí – KHS a KVS. 

 

 

15.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:50 hod ukončil. 

 

 


