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Zápis číslo 9/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 
16.1.2008 

 

1. Zahájení 

Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy 
zastupitelstva a hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva obce: 

 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 8. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

14.11.2007 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Výsledek inventarizace majetku k 31.12.2007 
5. Prodej pozemků 
6. Rozpočtové opatření č. 5/2007 
7. Hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2007 
8. Vyhodnocení ankety ke knize o Vážanech 
9. Informace z obecního úřadu za prosinec 2007 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 
 

Starosta obce navrhl vsunout nový bod č. 9. různé a další body posunout. 
   
Ing. Jaroslav Řezáč navrhuje vložit bod č. 10. a to zápis č. 5 finančního výboru ze dne 
21.11.2007. 
 
Další připomínky nebo návrhy na doplnění nebyly vzneseny. 
 
Výsledek hlasování o programu jednání s novým vsunutým bodem č. 9. různé a 10. 
Projednání zápisu č. 5 z finančního výboru ze dne 21.11.2007: pro 5,  proti 0, zdržel se 0. 
 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 8. zasedání ZO Vážany nad Litavou 

ze dne 14.11.2007 

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

Přítomni: starosta – Josef Hloužek 

 
členové -  Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Ing. Jaroslav Řezáč,  
od 18:45 Petr Smejsík 

Nepřítomni: místostarosta -  Pavel Říhák – nemoc, do 18:45 Petr Smejsík   
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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 byli navrženi pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka. 

Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu:   Pro 4,  proti 0, zdržel se 1. 

Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku:   Pro 4,  proti 0, zdržel se 1. 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka. 

 
4. Výsledek inventarizace majetku k 31.12.2007 

Dne 22.12.2007 proběhla inventarizace obecního majetku. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ 
Vážany nad Litavou inventuru doposud nepředložila. Konečná zpráva o výsledku 
inventarizace bude předložena na příštím zasedání ZO.  

Návrh usnesení: 

ZO odkládá usnesení k inventuře za rok 2007 na příští zasedání ZO. 

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

 
5. Prodej pozemků 

a) Dne 22.11.2007 byla doručena na obecní úřad nabídka pana ....... Vlčka na prodej 
pozemku parc. č. 1699 o výměře 4.993 m2 za částku 13.055,- Kč, což je úřední odhad, 
popřípadě nabízí jinou dohodu. 

Návrh usnesení: 

ZO nesouhlasí s odkupem pozemku parc. č.1699 v k.ú. Vážany nad Litavou. 

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

 

b) ...... a ...... Richterovi, Vážany nad Litavou žádají o prodej pozemku parc. č. 579/1 v k.ú. 
Vážany nad Litavou o ploše 69 m2, to jest část původní komunikace za jejich zahradou, za 
částku 40,- Kč/m2. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 579/1 v k.ú. Vážany nad Litavou manželům ...... a ...... 
Richterovým za částku 40,- Kč/m2. 

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

V 18:45 se dostavil Petr Smejsík. 

c) ....... Coufal žádá o odprodej pozemku parc. č. 2055 o výměře 8 m2 pro rozšíření již 
povolené stavby garáže v lokalitě ke Kobeřicím a v případě souhlasu s prodejem souhlasí 
s umístěním elektrického rozvaděče na garáži pro potřeby všech majitelů garáží. 
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Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce s prodejem pozemku parc. č. 2055 v k.ú. Vážany nad 
Litavou o výměře 8 m2. 

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

d) O prodej stavebních míst na stavbu garáží v lokalitě „k JZD“, avizované ve Vážanském 
hlásku, projevili zájem tito občané: Již dříve manželé ...... a ...... Matyášovi, Vážany nad 
Litavou ..., a nyní ...... Štěpánek, Vážany nad Litavou ..., ...... Vykoukal, Vážany nad 
Litavou ..., ...... Oujezdský, Vážany nad Litavou ..., ...... Lelitovský, Vážany nad Litavou 
..., ...... Synek, Vážany nad Litavou ..., ...... a ...... Eliášovi, Vážany nad Litavou .... Po 
geometrickém rozdělení parcely č. 637 a 638/26, které je objednáno u zeměměřičky paní 
Vaculíkové, bude nabídka na prodej vyvěšena na úřední desce a následujícím zasedání ZO 
budou žádosti o prodej projednány včetně stanovení prodejní ceny. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s rozdělením parcely č. 637 a 638/26 v k.ú. Vážany nad Litavou na jednotlivé 
parcely pro stavbu garáží a následným vyvěšením nabídky prodeje. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

e) Na základě žádosti Ing. Víta Kotrby o odprodej pozemku parc. č. 644 pod bývalým 
kravínem a části pozemku parc. č. 638/12 ke kravínu přiléhajícímu, byl zpracován 
geometrický plán pro rozdělení pozemku 638/12. Nové oddělené části bylo přiděleno 
parc. č.  638/27. Na pozemek parc. č. 644 a 638/27 byl zpracován znalecký posudek. 
Výsledná cena zjištěná znaleckým posudkem činí 54.290,- Kč. Součástí znaleckého 
posudku je i stanovení  ceny obvyklé  v areálu Agria a.s. Nížkovice v k.ú. Vážany nad 
Litavou a tato činí 104.070,- Kč. Oznámení o záměru obce prodat uvedené pozemky byla 
vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemků parcelní číslo 644 a 638/27 v k.ú. Vážany nad Litavou Ing. 
Vítu Kotrbovi za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 104.070,- Kč. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

f) Pan Michal Slezák doplnil svoji žádost o odkup umělé vodní nádrže o návrh ceny a to 
15.000,- Kč vzhledem k jejímu velmi špatnému stavu a prasklinám zapříčiňující unikání 
veškeré přitékající vody. Přilehlý pozemek navrhuje odkoupit za úřední cenu. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí nabídku ceny na odkup umělé vodní nádrže. Po geometrickém zaměření a 
vyvěšení záměru obce na prodej majetku na úřední desce rozhodne o prodeji na nejbližším 
následujícím zasedání. 

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

Jen pro informaci: u zeměměřičky máme objednán geometrický plán na rozdělení pozemku 
pro prodej pro pana Mašu, paní Goreckou, pana Flajzara, pana Slezáka, dále geometrický plán 
pro břemeno na prodej pozemku pro manžele Tůmovi, geometrický plán na rozdělení 
pozemku pro stavby garáží a oprava geometrického plánu zaměření budovy č.p. 7.  

 
6. Rozpočtové opatření č. 5/2007 
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Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2007. 

Rozpočet obce se v příjmech a navyšuje o 117.000,- Kč  a výdajích.  

Připomínky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí RO č. 5/2007 ze dne 31.12.2007. 

b) ZO schvaluje RO č. 5/2007 ze dne 31.12.2007. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6,  proti 0, zdržel se 0. 

 

7. Hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2007 
 
Starosta obce přítomné seznámil s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu sestaveným 
k 31.12.2007. 
Stav dluhů: k 31.12.2006 bylo 2.292.521,- Kč. V roce 2007 splaceno 603.321,- Kč. Zůstatek 
dluhů 1.689.200,- Kč. 
Ing. Jaroslav Řezáč požadoval do závěrečného účtu za rok 2007 zahrnout i podrobný rozbor 
sociálního fondu včetně příspěvku obce na jednotlivé pracovníky. 
Starosta obce tento požadavek odmítl s poukazem na to, že žádný zákon takto podrobný 
rozbor nepředepisuje. Samozřejmě Ing. Jaroslav Řezáč může kdykoliv nahlédnout do 
účetnictví sociálního fondu a podrobný rozbor si učinit sám a zveřejnit jej v rámci zápisu 
z finančního výboru . 
 
Hlasování o požadavku pana Ing. Jaroslava Řezáče, zda zastupitelstvo obce požaduje do 
rozboru hospodaření obce za rok 2007 zahrnout i podrobný rozbor hospodaření sociálního 
fondu na jednotlivé pracovníky. 

Výsledek hlasování o požadavku ing. Řezáče: Pro ing. Řezáč ,  proti 5, zdržel se 0. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2007. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6,  proti 0, zdržel se 0. 

 
 
8. Vyhodnocení ankety ke knize o Vážanech 
 
Na základě usnesení zastupitelstva obce byla ve Vážanském hlásku 2/2007 (č. 66) vyhlášena 
anketa ke knize o Vážanech. Ke dni 14.1.2008 bylo na obecní úřad doručeno 27 anketních 
lístků s tímto výsledkem: 
Bylo vydáno 270 anketních lístků, vráceno 27 (z toho jeden k jinému tématu – černá stavba) 
tj. vyplněno 10% anketních lístků. 
Počet osob, kteří se k anketě vyjádřili byl 54 což je 9,7 % občanů z počtu 554 obyvatel 
starších 18 let k 31.12.2007. 35 a 1/2 občanů vyjádřilo souhlas s dokončením publikace a 
jejím následným vydáním (t.j. 64,8 % z vyjádřivších se a 6,3 % z celkového počtu plnoletých 
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občanů), 11 a ½ občanů vyjádřilo souhlas s vydáním publikace a odložením jejího vydání 
(21,3 % a 2,1 %), pro odložení dokončení publikace 3 občané (5,6 % a 0,5 %) a pro zastavení 
prací na publikaci 4 občané (7,4 % a 0,7 %).  Z výše uvedeného plyne, že 47 občanů má 
eminentní zájem na pořízení knihy a předpokládejme i na její koupi. Pokud bychom počítali s 
dvojnásobným zájmem a případně zaokrouhleným nahoru, tedy 100 knih, vychází cena 1 
knihy na cca 2.500,- Kč. 
 
Diskuze: 
Pan Petr Hofírek písemně (je umístěn na webových stránkách obce včetně odpovědi starosty, 
v případě zájmu přečte dopis starosta – nebylo požadováno). 
Paní Hana Holubová písemně. Dopis přečetl starosta. 
Pan Květenský považuje 10 % účast občanů na anketě za jasné stanovisko, že většina občanů 
na dokončení knihy nemá zájem. 
Starosta rovněž seznámil přítomné s krátkými vzkazy na anketních lístcích a dále přednesl své 
stanovisko: Pokud je kniha, dle sdělení pana dr. Mlatečka, hotova cca na 60 – 65  % a pracuje 
se na ní od roku 2002, tedy cca 5 let, jsem pro její dokončení. Ale pokud se na ní pracuje již 5 
let, tak předpokládám, že její dokončení zabere min. další 2 – 3 roky. Proto bych o jejím 
vlastním vydání a žádosti o případnou dotaci nechal hlasovat až po jejím celém dokončení. 

Návrh usnesení: 

a) ZO souhlasí s dokončením publikace o Vážanech nad Litavou. 
b) ZO odkládá usnesení o vlastním vydání publikace o Vážanech nad Litvou na dobu po 

ukončení všech přípravných prací. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

9. Různé  
 

• Stanovení priorit: 

- Oprava oplocení školního hřiště – takměř 90 m – vlastními silami, při výšce 175 cm 
oplastovaného pletiva je cena za bm v právě probíhající akci 68,- Kč (52,- Kč sleva) 
při výšce 200 cm 76 Kč (sleva 54,- Kč) – ověřeno telefonicky. Celková cena materiálu 
by se mohla tudíž vejít pod 20 tis. Kč (pletivo 7,6 tis., sloupky cca 7 tis., ostnatý drát  
potažený PVC, napínací strojky). 

- Provedení chodníku ke Slavkovu od domu paní Cigánkové po dům manž. 
Krejčířových ml. – délka cca 35 m, vlastními silami, cena materiálu cca 600 Kč/bm – 
21 tis. Kč. 

- Oprava chodníků v obci – bylo by třeba přeložit prakticky všechny chodníky 
s betonovými dlaždicemi 30 x 30. V letošním roce by bylo vhodné provést nejnutnější 
opravy svépomocí nákladem cca 60 tis. Kč. 

- Zakoupení malotraktoru. V průběhu podzimu, kdy se pro veřejné práce využíval 
vypůjčený malotraktor, se ukázala jeho pomoc při dopravě stavebního materiálu, 
odvozu trávy, listí, dopravě malé mechanizace a pod. pracích. Pokud to rozpočet 
dovolí, bylo by vhodné pořízení malotraktoru již v I. čtvrtletí letošního roku. 

Návrh usnesení: 
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ZO souhlasí se zahrnutím do rozpočtu obce na rok 2008 náklady na provedení výše 
uvedených akcí a pořízením malotraktoru. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

• Průběh opravy školy.  

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o přidělení dotace na provedení opravy školy bylo 
doručeno na obecní úřad až 19. října a tedy se stavbou bylo započato až po tomto datu, 
stavební firma provádí práce za plného provozu mateřské školky a základní školy. 
Z tohoto důvodu nemohla stavební firma provádět veškeré práce současně a byla nucena 
práce provádět postupně za využití provizorních opatření. Při tomto postupu nemohl být 
limit dvou měsíců k dokončení stavby dodržen, a proto jsme požádali Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR o posunutí data ukončení realizace akce na leden až únor. Ministerstvo 
pro místní rozvoj naší žádosti vyhovělo a rozhodlo o novém termínu k dokončení stavby 
do konce února. V současné době je stavba před dokončením, je požádán stavební úřad o 
kolaudaci stavby a máme přislíben termín kolaudace na pátek 8.2.2008.  

Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí posunutí termínu dokončení opravy sociálního zařízení školy na únor 
2008. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

• Manželé Klímovi požádali obec, aby odstranila přístřešek ve skladě obecního úřadu a 
postavila novou zeď oplocení od jejich dvora z důvodu estetických a nebezpečí zřícení 
v případě zdi. Poukazují na to, že stavba přístřešku byla postavena bez jejich vědomí, jako 
sousedů. Po konzultaci se zeměměřičkou jsme dospěli k názoru, že zeď oplocení je 
majetkem manž. Klímových. 

Návrh usnesení: 
a) ZO nesouhlasí s odstraněním přístřešku ve skladě obecního úřadu po dobu funkčnosti 

skladu. 
b) ZO nesouhlasí s opravou zdi mezi pozemkem manž. Klímových a pozemkem skladu 

nákladem obce. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

• Žádosti o příspěvek organizacím: 

Český zahrádkářský svaz: 15.000,- Kč. 

Sbor dobrovolných hasičů: 80.500,- Kč 

TJ: 128.000,- Kč  a dalších 180.000,- Kč v případě zapsání pohostinství a sokolovny na 
katastrálním úřadě do vlastnictví TJ, celkem 308.000,- Kč. 

Usnesení: 

a) ZO souhlasí s příspěvkem ČZS ve výši 15.000 Kč. 

b) ZO odkládá žádosti o příspěvek TJ a SDH. Před rozhodnutím bude svolána schůzka se 
zástupci těchto organizaci. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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• Obec Vážany nad Litavou je předvolána na 12.2.2008 v 9:30 k Okresnímu soudu ve 
Vyškově ve věci Alexandr Dvořák. Při konzultaci se zástupcem obce, v daném případu 
paní Mgr. Martinou Leitnerovou,  bylo konstatováno, že přítomnost dalšího zástupce obce 
není nutná. Nebylo by však od věci, aby další zástupce obce obeznámený s případem byl u 
soudu přítomen. Myšlen tím je pan Ing. Jaroslav Řezáč. Všechny potřebné doklady má 
paní magistra. 

Návrh usnesení: 
ZO pověřuje pana Ing. Jaroslava Řezáče k účasti u soudu ve věci Alexandr Dvořák. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

• Odsouhlasení příspěvků na akce organizací a úřadu. 

Jedná se o následující kulturní a sportovní akce s dotací 1.200,- Kč:  

- ostatky, 

- dětský den, 

- turnaj v nohejbale, 

- vinobraní, 

- vánoční besídka, 

- kácení máje, 

- šachový turnaj, 

- turnaj ve stolním tenise, 

- a další akce pořádané ve spolupráci s obcí. 

Větší akce : 

- prodejní trhy drobného zvířectva 3x 4.000,- Kč, 

- babské hody 4.000,- Kč, 

- kateřinská zábava 4.000,- Kč, 

- myslivecká zábava 4.000,- Kč, 

- dětský karneval 2.000,- Kč, 

- příspěvek na kroje stárkům  80 % z půjčovného (cca 9.000 Kč) 

- setkání důchodců 5.000,- Kč, 

Dále příspěvek pro DSO Ždánický les a Politaví ve výši 6.400,- Kč na rok 2008. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje výši příspěvků na kulturní a sportovní akce a pro DSO Ždánický les a 
Politaví v roce 2008, tak jak bylo navrženo. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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10. Projednání zápisu č. 5 z finančního výboru ze dne 21.11.2007. 

Se zápisem č. 5 FV seznámil přítomné ing. Řezáč.  

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí zápis č. 5 z finančního výboru ze dne 21.11.2007.  

ZO schvaluje zápis č. 5 z finančního výboru ze dne 21.11.2007.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6,  proti 0, zdržel se 0. 

 

11. Informace  obecního úřadu za měsíc prosinec 2007 a leden 2008. 

• Dne 2.10.2007 jsme vypověděli smlouvu firmě BRICKSIN na nájemní smlouvu dvou 
místností v budově č.p. 7. Pan Milan Štork, jednatel firmy slíbil uhradit nájemné za rok 
2006 a 2007 a vrátit klíče do 31.12.2007. Doposud tak však neučinil.  

• Tříkrálovou sbírkou bylo vybráno 14.351,- Kč. 

• K 31.12.2007 byl ukončen pracovní poměr s paní Danou Hofírkovou. Na roznášku obědů 
a úklid obecního úřadu byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti s paní Jiřinou 
Janečkovou. 

• Při návštěvě úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo sděleno, že 
Katastrální úřad po rozhodnutí o pozemkových úpravách již převod na základě přídělů 
nezapíše. U úřadu nelze nárokovat bezplatný převod pozemku drůbežárny, pouze lze 
požádat o prodej. (Řádově 500,- Kč za m2.) 

• Na 8. zasedání ZO byl vyzván pan Ing. Jaroslav Řezáč k vrácení spisu k budově č. 7. 
Pokud tak neučiní do konce ledna, starosta obce podá trestní oznámení na neznámého 
pachatele s tím, že uvede jeho jako podezřelého. (V minulosti zapříčinil vymazání všech 
údajů z počítače před předáním funkce, ztráta klíče od trezoru z lidového domu, podezření 
ze ztráty dokladů k budově č. 7.) 

• Zastupitel obce Křenovice pan Bartůšek se dostavil v minulém týdnu na obecní úřad a 
požádal o projednání v zastupitelstvu obce možnost výsadby stromořadí podél turistické 
trasy na katastru Vážan z rozpočtu obce, což v případě polní cesty ke Křenovicím nebude 
jednoduchou záležitostí. Stromy by musely být vysázeny na soukromých pozemcích 
přiléhajícím k polní cestě. Zde není předpoklad kladného stanoviska vlastníků 
pozemků.Ve spolupráci s Obcí Křenovice bude dále řešeno. 

 
18. Diskuse  
 
Pan Ludvík Tůma - zástupce TJ Vážany nad Litavou: 
 
Seznámil přítomné s tíživou finanční situací TJ a pro představu uvedl několik příkladů 
nákladů oddílu kopané: sada dresů 17 tis. Kč, sada stulpen 7,2 tis. Kč, 4 míče na mistrovská 
utkání 3,5 tis. Kč, odměna rozhodčím za sezonu 24 tis. Kč, praní dresů 12 tis. Kč, 2 přípravné 
zápasy na umělém povrchu 2 tis. Kč, doprava na mistrovský zápas např. do Pačlavic stojí 2,5 



 9 

Kč. Nemalé finanční prostředky se každoročně vydávají na udržování travnaté plochy (sečení 
hrací plochy v sezoně 1x za týden, sečení trávy kolem hrací plochy, postřiky, pískování, 
energie na zavlažování a další).  
 
Pan Karel Škraňka:  
Navrhl, aby zasedání zastupitelstva se konala 1 x za měsíc (mimo prázdnin a v době 
probíhajícího tanečního kurzu ve čtvrtek). 
Dále upozornil na nedůstojný vzhled autobusové zastávky. 
 
Pan Květenský, pan Vykoukal: 
Otevřeli znovu diskuzi k nepovolené stavbě skladovací haly JUKO petfood s.r.o. Upozorňují 
na to, že do skladu je přiváženo zboží v kamionech s větší hmotností než je povoleno zatížení 
mostů na příjezdných komunikacích. Požadují po starostovi obce a zastupitelstvu, aby konali 
a zajistili, aby do obce nezajížděly kamiony o hmotnosti převyšující povolenou nosnost 
mostů, a aby zastavili nepovolenou stavbu a provozování skladovací haly.     
 
Starosta obce: 
Vysvětlil, že není v kompetenci obce tyto požadavky zajišťovat. Ujistil občany, že 
kompetentním orgánům je situace ve Vážanech známa a že je na nich, aby zajistili zákonnost.  
Dále znovu vysvětlil postup obce a stavebního úřadu: Na základě oznámení pana Vykoukala 
(někdy v červnu), že byla zahájena stavba haly, a dotazu, zda bylo vydáno stavební povolení 
na tuto halu (odpověď zněla ne), starosta se telefonicky spojil se stavebním úřadem a  
oznámil, že byla zahájena nepovolená stavba haly. Stavební úřad potvrdil, že je již o tomto 
stavu informován. Stavební úřad zahájil tedy z vlastního podnětu řízení o odstranění 
nepovolené stavby s tím, že pokud stavebník požádá o dodatečné povolení stavby, řízení o 
odstranění stavby přeruší a zahájí řízení o dodatečném povolení stavby. Stavebník žádost 
podal a proto stavební úřad zahájil řízení o dodatečném povolení stavby. Bylo svoláno místní 
šetření, kde mimo jiné, byli jako účastníci řízení pozvání Obec Vážany nad Litavou a pan Vít 
Vykoukal. Účastníci řízení byli v pozvánce na toto jednání upozorněni, že mohou podávat 
námitky, avšak nejpozději při tomto jednání. Na závěr provedeného místního šetření 
pracovnice stavebního úřadu sepsala zápis a současně řízení přerušila s tím, že stavebník musí 
provést doplnění spisu ještě o některé doklady (v zápise specifikované). Následně vyzvala 
účastníky řízení k podání námitek ke stavbě a  zápisu z tohoto řízení. Ani obec zastoupena 5 
zastupiteli a ani pan Vykoukal svého práva na podání námitek nevyužili. Tedy řízení proběhlo 
bez námitek. Po doplnění požadovaných dokladů a oznámení účastníkům řízení o jejich 
doplnění s výzvou k podání námitek a připomínek k podkladům pro rozhodnutí bude vydáno 
rozhodnutí ve věci. Výsledkem tohoto řízení bude buď zamítnutí žádosti o dodatečné 
povolení stavby, nebo dodatečné povolení stavby. Poté bude pokračováno v řízení o 
odstranění nepovolené stavby. Podle výsledku řízení o dodatečném povolení stavby stavební 
úřad vydá buď rozhodnutí o odstranění stavby, nebo rozhodnutí, kterým řízení o odstranění 
stavby zastaví. 
 
Pan Emil Novotný: 
Uvedl důvody pro stavbu haly, především s ohledem na dřívější neutěšený stav  pozemku. 
 
19. Usnesení 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- RO č. 5/2007 ze dne 31.12.2007, 



 10 

- nabídku ceny na odkup umělé vodní nádrže a po geometrickém zaměření a vyvěšení 
záměru obce na prodej majetku na úřední desce poté o prodeji rozhodne na nejbližším 
následujícím zasedání, 

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2007, 

- posunutí termínu dokončení opravy sociálního zařízení školy na únor 2008, 

- zápis č. 5 z finančního výboru ze dne 21.11.2007. 

b)   ZO schvaluje:  

- RO č. 4/2007 ze dne 31.12.2007, 

- prodej pozemků parcelní číslo 644 a 638/27 v k.ú. Vážany nad Litavou Ing. Vítu 
Kotrbovi za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 104.070,- Kč. 

- prodej pozemku parc. č. 579/1 v k.ú. Vážany nad Litavou manželům Václavu a Evě 
Richterovým za částku 40,- Kč/m2, 

- výši příspěvků na kulturní a sportovní akce a pro DSO Ždánický les a Politaví v roce 
2008, tak jak bylo navrženo, 

- zápis č. 5 z finančního výboru ze dne 21.11.2007. 

d)   ZO souhlasí: 

- s rozdělením parcely č. 637 a 638/26 v k.ú. Vážany nad Litavou na jednotlivé parcely 
pro stavbu garáží a následným vyvěšením nabídky prodeje, 

- s dokončením publikace o Vážanech nad Litavou, 

- se zahrnutím do rozpočtu obce na rok 2008 náklady na provedení výše uvedených akcí 
a pořízením malotraktoru, 

- s vyvěšením záměru obce s prodejem pozemku parc. č. 2055 v k.ú. Vážany nad 
Litavou o výměře 8 m2, 

- ZO souhlasí s příspěvkem ČZS ve výši 15.000 Kč. 

 
e)  ZO odkládá:  

- usnesení k inventuře za rok 2007 na příští zasedání ZO, 

- usnesení o vlastním vydání publikace o Vážanech nad Litavou na dobu po ukončení 
všech přípravných prací, 

- žádosti o příspěvek TJ a SDH. Před rozhodnutím bude svolána schůzka se zástupci 
těchto organizaci. 

f)  ZO nesouhlasí: 

- s odkupem pozemku parc. č.1699 v k.ú. Vážany nad Litavou, 

- s odstraněním přístřešku ve skladě obecního úřadu po dobu funkčnosti skladu, 

- s opravou zdi mezi pozemkem manž. Klímových a pozemkem skladu nákladem obce. 
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g)  ZO pověřuje pana Ing. Jaroslava Řezáče k účasti u soudu ve věci Alexandr Dvořák. 

 
20. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21.25 hod. ukončil. 

 

 


