
 

VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.64 
 

Slovo starosty: 

 
Vážení spoluobčané, 
Zanedlouho skončí mé čtyřleté funkční období na radnici, a proto je na místě ohlédnout se za 
sebe a zhodnotit svoji práci, co se podařilo za funkční období 2002 až 2006. 
Na začátku končícího funkčního období jsem řekl, že toto období nebude jednoduché. Řekl 
jsem, že to bude období hledání finančních zdrojů (peněz) a hrazení dlužných pohledávek. 
Dále jsem řekl a slíbil, že se budeme scházet na veřejných zasedáních, kde Vás budu 
informovat o dění v obci.  
Zastupitelstvo obce: v tomto období mělo zastupitelstvo celkem 45 jednání, z toho 29 jednání 
bylo mimořádných a 16 jednání řádných, tj. 4x do roka. Z každého řádného jednání byl 
vypracován zápis, který byl vždy zveřejněn na úřední desce a ve Vážanském hlásku tak, aby 
všichni občané byly informováni co se v obci děje. Zastupitelstvo v obci Vážany nad Litavou 
je 7 členné. Ne všichni zastupitelé chodili pravidelně na jednání zastupitelstva. Přesto toto 
zastupitelstvo pracovalo, jednání byla konstruktivní a věcná za což jim patří poděkování. 
Tabulka ukazuje jednotlivé zastupitelé, jak se jednání zúčastňovali včetně procentního 
vyjádření. 

Rok 2003 přinesl nové zastupitelstvo obce, starostu, zástupce starosty a zejména nové cíle. V 
polovině roku odešel na vlastní žádost pan Michálek, který na obci pracoval od roku 1990. Za 
tu dobu vykonal mnoho práce za což mu patří hluboké uznání a poděkování. Na místo pana 
Michálka přišel nový pracovník a tím je pan Novák.  
Od roku 2003 se stala Základní škola Vážany nad Litavou příspěvkovou organizací. To 
znamenalo, že je samostatnou jednotkou, která hospodaří podle svého rozpočtu a v čele stojí 
jeden ředitel. Nad tím vším stojí a kontroluje Obec. Součástí příspěvkové organizace je 
základní škola, mateřská škola a školní jídelna. Největší akcí v roce 2003 byla oprava 
stravovacího zařízení v ZŠ Vážany nad Litavou tj. kuchyně, včetně vydávání stravy, která 
byla značně náročná. Stravovací zařízení neodpovídalo platnému zákonu a zejména vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanovují hygienické požadavky na prostory a provoz 
školy. Celý prostor kuchyně byl rozšířen, zvětšen a především uzavřen v jeden celek s 
výdejnou obědů. Kuchyň je částečně vybavena nerezovým zařízením. Oprava včetně vybavení 
stálo obec 577.000,- Kč z toho 200.000,- Kč činila dotace z Programu obnovy venkova.  
Druhou neméně důležitou akcí bylo podat žádost na Pozemkový úřad Vyškov, aby v obci 
mohly začít komplexní pozemkové úpravy. Bez souhlasů Vás vlastníků by se pozemkové 
úpravy nemohly konat. Za to Vám patří dík.  

Jméno
Řádné jednání 

ZO
Mimořádné jednání 

ZO celkem
celkem vyjádření v 

%

Ing. Jaroslav 
Řezáč 16 29 45 100,0

Ing. Jiří Hložek 16 29 45 100,0

Pavel Řihák 16 27 43 95,5

Petr Smejsík 15 23 38 84,4

Jan Kundera 12 24 36 80,0

Josef Holub 10 22 32 71,1

Jan Kundera 11 20 31 68,9
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Z finančních důvodů a zejména vleklým jednáním ohledně přístupové cesty se nepodařilo 
dořešit čerpací stanice u hřiště TJ. Připravuje se však projektová dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré parametry pro chod takového zařízení, aby i občané v této oblasti byli 
napojeni na ČOV a nedocházelo zde ke každoročním záplavám. Vše záleží jak dopadnou 
jednání ohledně přístupové cesty okolo hřiště TJ. V březnu 2003 byla zkolaudována ČOV po 
zkušebním provozu a dána do trvalého provozu. V roce 2003 pokračovala oprava Lidového 
domu. Do sálu bylo zavedeno ústřední topení, podnikatelé v pohostinství (pan Dušan Michálek 
a pan Michal Halouzka) nechali vyměnit v sále okna, vymalovat a natřít dveře, za což jim patří 
velký dík.  
Na obci se prováděla běžná údržba a úklid obce jako je sečení trávy, zametání, hrabání listí, 
prořez stromů a keřů, prováděla se pravidelná údržba veřejného osvětlení a zimní údržba. 
Rovněž se dvakrát do roka provádí deratizace hlodavců v obci. V tomto roce se prováděla i 
deratizace sršňů na památné lípě. Byl znovu opraven a dán do původního stavu kříž v zatáčce 
u mlýna. Stromem roku 2003 ve Ždánickém lese a Politaví byl vyhlášen strom v naší obci a to 
Lípa srdčitá. 

V roce 2004 proběhly ve Vážanech nad Litavou dvě velké investiční akce.  
První akcí plánovanou byla půdní vestavba nad obecním úřadem, kde vznikly tři nové 
místnosti. Celá stavba byla rozdělena do několika částí. Nejdříve došlo k vyklizení půdy, 
následně bourací práce, pak zednické a ostatní práce. Oříškem bylo na malém prostoru udělat 
schodiště do patra. Byla provedena úprava chodby, včetně spojovací chodby do zasedací 
místnosti, kde byla položena nová dlažba a provedeno zateplení stropu. Do nových místností 
se přestěhovala zejména obecní knihovna, která byla již v nevyhovujících prostorách a 
současně byl zřízen veřejný internet. Do druhé místnosti byl přestěhován archiv OÚ. Třetí 
místnost je zatím prázdná, protože materiál CO skladu byl odvezen do Olomouce. Zde by 
mělo vzniknou malé obecní muzeum. Celkové náklady činili 1.029.801,90 Kč, z toho dotace 
Jihomoravského kraje činila 100.000,- Kč, úvěr od ČS, a.s. Prostějov činil 600.000,- Kč a 
vlastní zdroje obce činily 329.801,90 Kč. Půdní vestavbu provedla firma Reistav Slavkov u 
Brna. 
Druhou velkou akcí neplánovanou byla rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení a 
kotelny v ZŠ Vážany nad Litavou. Již poslední topná sezóna roku 2003/2004 byla žalostná, 
ale předpokládalo se, že celý systém ještě alespoň nějaký čas vydrží. Nevydržel. Opravy, které 
byly naplánovány, již nechtěl nikdo provádět, neboť hrozila havárie ústředního topení. Situaci 
však bylo nutné neprodleně řešit, i když obec neměla na rekonstrukci peníze. Významně však 
pomohl Jihomoravský kraj, který poskytl dotaci ve výši 500.000,- Kč, dalších 30.000,- Kč 
obdržela obec jako sponzorský dar od jedné firmy. Celkové náklady rekonstrukce ústředního 
topení a kotelny činí 944.132,90 Kč. Obec poskytla na rekonstrukci částku 149.132,90 Kč, ale 
částka 265.000,- Kč přešla do roku 2005 jako závazek vůči firmě, která tuto akci zajišťovala a 
tím byla firma Procházka Křenovice. I když školní rok 2004/2005 začal až 6.9.2005, přesto se 
rekonstrukce v šibeničním termínu podařila, škola je celá vymalovaná, rodiče dětí pomohly s 
úklidem. Ještě jednou děkuji všem. Kromě těchto velkých prací byly v obci opraveny dva 
chodníky, které zničila povodeň v roce 1990. Jedná se o chodník v zatáčce u domu p. 
Cigánkové o okolo domu p. Chudáčkové. Náklady na opravy chodníků činily 95.131,- Kč. 
Také proběhla celková úprava okolo památné lípy, výměna rýn ve dvorním traktu budovy č.7, 
výměna plechové střechy nad hrubou přípravnou v ZŠ, odvodnění skladu materiálu včetně 
přepojení záchodů v budově č. 20 na kanalizaci, exhumace ostatků německých vojáků. V sále 
Lidového domu bylo zatepleno a opraveno jeviště.  

V roce 2005 bylo nutné uhradit dluh z roku 2004. Tento závazek ve výši 265.000,- Kč zůstal 
obci po provedení celkové rekonstrukce kotelny a ústředního topení v ZŠ Vážany nad Litavou. 
Největší akcí roku 2005 byla oprava místní komunikace a chodníku ke koupališti. 
Komunikace a chodník byl již ve špatném stavu. V minulosti byl v silnici položen plyn, nová 
kanalizace a v chodníku vodovod. Silnice se v dolní části rozšířila. Zde pak vznikla odstavná 
plocha pro parkování vozidel. Celkové náklady 433.880,- Kč, z toho dotace z JMK 123.000,- 
Kč. Během roku docházelo k celé řadě oprav a úprav prostranství. Proběhlo položení části 
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kanalizace u mlýna, položení obrubníků při vjezdu do obce od Slavkova, byl položen nový 
vodovod na hřbitově, oprava schodů u autobusové zastávky u mlýna. Zde chybí dokončit 
zábradlí. Čistil se Vážanský potok a to v místě, kde se vlévá do Litavy. Březnové tání 
způsobilo zanesení potoka a proto bylo nutné jej vyčistit. Do sálu Lidového domu byl 
zakoupen nový nábytek (stoly a židle), dále proběhla oprava střechy na hospodářském stavení, 
dokončení ústředního topení v hospodě. Rovněž byl postaven přístřešek ve skladu materiálu, 
kde jsou uskladněny ledničky, mrazničky, autobaterie, obrazovky, pneumatiky. V obci byla 
odhalena pamětní deska ke 140.výročí narození Vážanského rodáka P. Jakuba Pavelky, 
namontovány vítací cedule a opravena sakrální stavba a to kříže za obcí směr Kobeřice. Na 
tuto akci obec obdržela dotaci. Od 1.9.2005 byla v obci zavedena IDS JMK. 
V tomto roce pokračovala příprava na pozemkové úpravy. Byl zaměřen vnitřní a vnější obvod 
katastru. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Rovněž se zpracovával 
územní plán obce, bez kterého by obec nedosáhla na dotace.  
V roce 2005 bylo v obci uspořádáno 20 kulturních, sportovních a společenských akcí. 
Pořadatelům jednotlivých akcí patří poděkování. Na každou kulturní, sportovní a společenskou 
akci přispívala obec finančními prostředky. Dále obec přispěla na činnost SDH, Tělovýchovné 
jednotě na opravu pohostinství, Mysliveckému sdružení a rybářským nadšencům na sečení 
trávy na Poldru II a údržbu remízku pod Poldrem I, Českému svazu zahrádkářů na údržbu 
vysázených borovic a úpravy záhonků okolo školy.  
Obec rovněž nemalou částkou přispívá na Lékařskou službu první pomoci, sběr tuhého 
domovního odpadu, provoz kanalizace a ČOV, dopravní obslužnost. Dále obec platí 
neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově u Brna. Rovněž 
přispívá na vzhled obce a veřejnou zeleň. V roce 2005 Honební společenstvo vysadilo celkem 
21 stromů.  

Rok 2006 byl pro obec Vážany nad Litavou významný ze dvou hledisek.  
Jednak se obec přihlásila do krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 a druhou významnou 
událostí je primice vážanského rodáka. Na tyto události se obec zaměřila. 
V oblasti životního prostředí byly asanovány topoly u mlýna. Tyto stromy byly již přestárlé 
značně znepříjemňovaly okolí zejména tím, že větve ohrožovaly dopravu v tomto úseku. Proto 
došlo k asanaci těchto topolů a vysázení nových vzrostlých stromů. Celkové náklady na tuto 
akci činí 72.130,- Kč. Všem, kteří se na této akci podíleli patří poděkování.  
Druhou akcí letošního roku byla oprava hřbitovní zídky, brány a úprava prostranství před 
hřbitovem, úprava márnice. Tyto stavby byly v havarijním stavu a potřebovaly opravu. 
Náklady na hřbitovní zídku činili 614.500,- Kč, brána stála 70.000,- Kč a úprava prostranství 
před hřbitovem 182.990,- Kč. Domnívám se, že úpravy proběhly dobře a můžeme se zase 
něčím novým pochlubit. Celé prostranství neslouží pouze farníkům, jak si to myslí někteří 
občané obce, ale všem občanům ať věřícím, či nevěřícím. Vždyť na hřbitově jsou pochováni 
všichni občané obce bez rozdílu vyznání. Zbývá opravit hřbitovní zídku k urnovému háji a 
plot u márnice. Bohužel na to nejsou v letošním roce peníze.  
V rámci krajského kola Vesnice roku 2006 navštívilo obec dne 20.6.2006 devítičlenná komise 
složená jednak se zástupců starostů jiných obcí, dále projektanti v oblasti staveb i zeleně, 
zástupci ministerstva, SMO, zástupci pro kulturu. V roce 2006 se do soutěže přihlásilo celkem 
22 obcí Jihomoravského kraje, z toho dvě obce okresu Vyškov a to Otnice a Vážany nad 
Litavou. Komise prošla všech 22 obcí Jihomoravského kraje. V této soutěži obec Vážany nad 
Litavou získala ZELENOU STUHU za životní prostředí a současně 100.000,- Kč dotaci z 
JMK. Na získání zelené stuhy se zasloužili všichni ti, kteří něco udělali pro životní prostředí. 
Zvláštní poděkování patří místním rybářům, Mysliveckému sdružení, Českému svazu 
zahrádkářů a Honební společenstvu i místostarostovi obce, kteří nejvíce pečují o zeleň 
zejména mimo obec. K získání zelené stuhy poblahopřál obci Vážany nad Litavou hetman 
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a senátor Ivo Bárek. Pan senátor řekl: „Zisk zelené 
stuhy je důkazem toho, že vaši občané mají možnost žít v příjemném životním prostředí. 
Péče o zeleň je jistě jednou z priorit všech obcí a měst, a proto toto ocenění v rámci 
Jihomoravského kraje má vysokou hodnotu. Tohoto úspěchu by jistě nebylo možné 
dosáhnout bez společného úsilí vedení obce a občanů, za což všem patří dík.“  Tím, že 
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obec získala zelenou stuhu, byla zařazena mezi 12 obcí celé republiky do republikového kola 
soutěže o Zelenou stuhu 2006. Jak obec dopadla není zatím známo.  
Dne 1.7.2006 se uskutečnila slavná primice vážanského rodáka novokněze Siarda Kamila 
Novotného. Byla to událost, která není až tak častá. Vážany nad Litavou na ni čekaly plných 
110 let. Slavné primiční mše se zúčastnilo okolo 1000 občanů věřících či nevěřících. Znovu na 
tomto místě děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při organizování příprav této 
pro obec významné události.  

Celé čtyři roky  obec přispívala na kulturní, sportovní, zájmovou a jinou činnost v obci jako je 
např. ostatky, košt slivovice, soutěž v požárním útoku, soutěž ke Dni dětí, Babské hody, 
nohejbalový či fotbalový turnaj, Bartolomějské hody, Kateřinská zábava, myslivecká zábava, 
dětský karneval, mikulášská besídka, šachový turnaj, Silvestr a další v celkové výši 147.700,- 
Kč. Dále obec přispěla na činnost SDH v celkové výši 95.600,- Kč, Tělovýchovné jednotě na 
údržbu a obnovu tělovýchovného zařízení v celkové výši 140.000,- Kč (finanční příspěvek na 
fotbalový turnaj, Bartolomějské hody a Silvestr je uveden v částce, kterou obce přispěla na 
kulturní, sportovní činnost), Mysliveckému sdružení na údržbu remízku pod Poldrem I, 
Českému svazu zahrádkářů na údržbu vysazených borovic, a rybářským nadšencům na sečení 
a údržbu Poldru II v celkové výši 120.000,- Kč.  
Za celé čtyřleté období se v obci narodilo a bylo přivítáno 11 dětí, významné jubileum 
mělo 57 občanů, zlatou svatbu oslavilo 5 manželských párů a navždy nás opustilo 
(zemřelo) 20 občanů.  

Nejdůležitějším úkolem však bylo splácení úvěrů a půjček za plynofikaci obce, stavbu ČOV 
a půdní vestavbu knihovny včetně hrazení úroků. Za celé čtyři roky bylo splaceno celkem 
2.279.300,- Kč na splátkách úvěrů a půjček, na úrocích bylo zaplaceno 314.600,- Kč.  

Rovněž v obci proběhla řada kontrol. Jednalo se o následující kontroly: kontrola hospodaření 
obce, kontrola výkonu státní správy na úseku územního plánování, kontrola vydaných obecně 
závazných vyhlášek, kontrola zápisů ze zasedání zastupitelstva, kontrola z Úřadu práce, 
kontrola Státní správy sociálního zabezpečení, kontrola správních a místních poplatků, 
kontrola z Finančního úřadu. V rámci Sdružení Ždánického lesa a Politaví vede přes obec 
značené a rovněž neznačené cyklotrasy, v každé obci sdružení jsou vítací tabule, byla vydána 
knížka o sdružení a informační tabule. Pravidelně pořádá sportovní akci za poznáním svého 
regionu.  

Vážení spoluobčané, 
předložil jsem Vám pouze výčet toho nejdůležitějšího, co se v obci za 4 roky událo. Je stále 
co zlepšovat, např. mezilidské vztahy. Pokud má někdo z občanů výhrady, vězte, že není na 
světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. 
O tom, co se v obci udělalo svědčí i několik článků ve Vyškovských novinách a v deníku 
Rovnost. Obec navštívilo i několik významných hostů dnes už bývalý ministr dopravy Milan 
Šimonovský, senátor Ivo Bárek, krajská hodnotitelská komice a celostátní hodnotitelská 
komise v soutěži Vesnice roku 2006. 
Za několik dní tj. 20. října a 21. října 2006 půjdete ke komunálním volbám. Přeji Vám 
šťastnou ruku při výběru sedmi zastupitelů. Přeji Vám, aby nové vedení obce udělalo za 
čtyři roky kus poctivé práce pro občany a ve prospěch obce a mohlo se chlubit tak, jak se 
mohu chlubit já.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce: 

Zápis číslo 15/2006 ze dne 28.6.2006 

Stránka č. 4 z 9hlasek64

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\reporter\hlasek64.html



Zastupitelstvo obce schválilo: 

a. rozpočtové opatření číslo 2/2006, 
b. cenu za pozemek pod garážemi p.č. 624, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, k.ú. Vážany 

nad Litavou ve výši 1.500,- Kč,  
c. pronájem pozemku p.č. 949/3 k.ú. Vážany nad Litavou na dobu neurčitou za cenu 100,- 

Kč/rok.  

ZO odložilo:  

a. smlouvu o nájmu pozemků p.č. 638/14, p.č. 639 k.ú. Vážany nad Litavou, kterou ZO schválilo 
dne 26.4.2006 a to z důvodu nedořešení směnné smlouvy předloženou AGRII, a.s. Nížkovice,  

b. ve věci financování „MAS Za humnama“ na další jednání ZO,  

ZO bere na vědomí: 

a. druhou nabídku JMP na převod plynovodu formou kupní smlouvy a darovací smlouvy, 
b. dvě žádosti o pronájem pozemku p.č. 949/3 k.ú. Vážany nad Litavou, 
c. seznámení s finanční situací obce za měsíc 5/2006, 
d. různé,  
e. diskusi občanů.  

 
Zápis číslo 16/2006 ze dne 11.10.2006 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

a. zápis číslo 26M/2006 z mimořádného jednání ZO ze dne 26.4.2006,  
b. zápis číslo 27M/2006 z mimořádného jednání ZO ze dne 24.5.2006,  
c. zápis číslo 28M/2006 z mimořádného jednání ZO ze dne 19.7.2006,  
d. zápis číslo 29M/2006 z mimořádného jednání ZO ze dne 20.9.2006,  
e. rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2006,  
f. Územní plán obce Vážany nad Litavou,  
g. Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2006, o závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou,  
h. žádost o pronájem pozemku p.č. 53/3, k.ú. Vážany nad Litavou,  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

a. informace z OÚ za období červen – říjen 2006,  
b. diskusi občanů,  

Zastupitelstvo obce ukládá: 

a. zajistit uložení a evidenci schváleného ÚPO Vážany nad Litavou,  
b. starostovi obce zabezpečit při činnosti OÚ respektování schváleného ÚPO.  

 
 

Rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2006: 

Starosta předložil ZO rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2006 s následujícím 
komentářem: Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, který je v souladu se zákonem číslo 
128/2000 Sb., o obcích, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem číslo 218/2000 
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Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zákonem číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Celkové příjmy obce činí 2.579.344,63 Kč, výdaje obce činí 2.439.696,77 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí 139.647,86 Kč.  

Příjmová stránka obce. 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 364.021,- Kč a plní se na 42,83 %. Daň z 
příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 78.729,- Kč a plní se na 41,44 %. Daň z 
příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 25.775,- Kč a plní se na 51,55 %. Daň z 
příjmu právnických osob činí 441.235,- Kč a plní se na 47,19 %. Daň z přidané hodnoty činí 
820.114,- Kč a plní se na 54,31 %. Poplatek za komunální odpad činí 265.020,- Kč a plní se na 
100,77 %. Poplatek ze psů činí 13.700,- Kč a plní se na 105,38 %. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství činí 2.250,- Kč a plní se na 50,00 %. Místní poplatek – provoz 
automatů dle vyhlášky činí 20.000,- Kč a plní se na 50,00 %. Odvod z výtěžku provozování 
automatů činí 39.448,26,- Kč. Správní poplatek činí 19.350,- Kč a plní se na 55,29 %. Daň z 
nemovitosti činí 207.325,- Kč a plní se na 42,75 %.  

Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 28.225,- Kč, příjmy z prodeje 
zboží ve výši 540,- Kč, odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 132.900,- Kč, nájemné 
budovy školy ve výši 0,- Kč, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 0,- Kč, 
pohřebnictví ve výši 0,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 21.001,- Kč, příjmy z 
pronájmu nemovitostí a plynovodu ve výši 36.000,- Kč, přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 
8.613,- Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 4.500,- Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 0,- 
Kč, příjmy z úroků ve výši 2.077,37 Kč. Nedaňové příjmy celkem činí 233.856,37 Kč a plní se 
na 65,49 %. Několik občanů nemá uhrazené poplatky za odvádění odpadních vod a za psa.  

Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na školství, výkon státní správy a volby. 
Celkové dotace činí 48.521,- Kč a jsou plněny na 63,34 %. Celkové příjmy obce se plní na 
53,59 %.  

Výdajová stránka obce: 
Výdaje jsou adekvátní k plnění příjmové stránky rozpočtu obce. Jednotlivé kapitoly 
nevybočují od schváleného rozpočtu. Výdajové kapitoly mají stejné složení jako v roce 
předešlém.  

Zemědělství: do kapitoly zemědělství je zahrnuta deratizace obce tj. hubení hlodavců, kde 
výdaje činí 3.451,- Kč a plní se na 50,01 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje nejsou žádné. 
Doprava: výdaje na dopravní obslužnost nejsou žádné. Vodní hospodářství: do této kapitoly je 
zahrnut opravy a udržování kanalizace, finanční vypořádání minulých let, nákup služeb s 
provozováním ČOV. Celkové náklady činí 132.748,40 Kč a plní se na 39,63 %. Školství: obec 
hradí příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ pouze ty výdaje, které jsou nutné k zajištění provozu 
budovy školy jako je nákup služeb, energie, opravy a udržování a neinvestiční náklady za žáky 
plnící povinnou školní docházku ve Slavkově. Celkové výdaje činí 141.217,- Kč a plní se na 
27,71 %. Na platy zaměstnanců dostává příspěvková organizace ZŠ a MŠ dotaci od JMK. S 
těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Kultura a zájmová činnost: Výdaje na 
nákup knih do knihovny, služby občanům, příspěvky na zájmovou činnost a rekreaci činí 
67.054,- Kč a plní se na 45,46 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní 
akce činí 0,- Kč, neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 30.000,- Kč a plní se na 
31,58 %. Zdravotnictví: Výdaje na zajištění Lékařské služby první pomoci činí 5.916,25 Kč a 
plní se na 49,30 %. Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 1.263.282,20 Kč a 
plní se na 70,89 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 99.806,- Kč, údržba plynu 
ve výši 93.432,- Kč, výdaje na platy zaměstnanců, odvody zdravotního a sociálního, ochranné 
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pomůcky, nákup materiálu, nákup služeb, voda, plyn, nákup drobného hmotného majetku, 
neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM), oprava hřbitovní zdi ve výši 806.942,40 Kč, na 
sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 170.488,50 Kč, údržbu zeleně ve 
výši 92.613,30,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc postiženým dětem. 
Výdaje činí 1.000,- Kč. Požární ochrana: výdaje na sbor dobrovolných hasičů činí 8.579,50 Kč 
a plní se na 17,09 %. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní správu činí 755.306,22 Kč a plní se na 
49,06 %. Jedná se o výdaje za platy místních zastupitelských orgánů včetně odvodů 
zdravotního a sociálního, tisk, nákup materiálu, drobný hmotný majetek, služby pošt, 
telekomunikací, poradenské a právní služby, nákup služeb, školení a vzdělávání, cestovné, 
pohoštění, plyn, opravy a udržování, pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů 
zajištění voleb. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 31.142,20 Kč a plní se na 
37,57%.  
Celkové výdaje obce se plní na 53,03 %. 
Splácení půjček a úvěrů k 30.6.2006: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 
218.400,- Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 50.400,- Kč, splátka půjčky u SFŽP 
Praha činí 88.000,- Kč, splátka půjčky u MF ČR činí 0,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s. Prostějov 
činí 80.000,- Kč.  
Závazky k 30.6.2006 (neuhrazené faktury) běžné neuhrazené faktury z obchodního styku. 
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce, stavbu ČOV a knihovny: 
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 71862,10 Kč, 
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 73.000,- Kč, 
* půjčka u MF ČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 1.303.800,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 700.000,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 560.000,- Kč 
V prvním pololetí bylo provedeno celkem 2 rozpočtová opatření. Při efektivním vynakládání 
prostředků dává výsledek hospodaření obce reálný prostor pro financování základních potřeb 
obce a zabezpečování služeb občanům.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Krade se opravdu všechno: 

To snad není ani možné dalo by se říci nad prázdným místě po plastové popelnici na 
kolečkách, která stála u hřbitova v blízkosti fary. Stála tam dlouhé tři roky a plnila svoji úlohu. 
Sloužila totiž na odpad z místního hřbitova. Už neslouží. Neznámí zloděj či zloději tuto 
popelnici ze soboty 7.10.2006 na neděli 9.10.2006 prachsprostě odcizil neboli ukradl. Nic na 
tom, že měla po bocích nápis Obec Vážany nad Litavou. Měla i platnou známku určenou pro 
podnikatele na rok 2006. Kam ale přišlo smetí z této popelnice? Jednoduše bylo vysypáno 
naproti márnice u brány na hřbitov. Prostě žádná těžká hlava. Místo, kde popelnice stála je 
osvětlené, jedno staré přísloví říká, že pod sluncem je tma, zde zafungovalo do posledního 
puntíku. Nu což, popelnice je fuč, škoda je malá, takže pravděpodobně nic jiného nezbude, než 
koupit novou popelnici, k ní řetěz a zámek a milou popelnici uvázat ke sloupu. Otázka je, nač 
tuto popelnici zloděj potřeboval. Buď nemá doma vlastní popelnici, nebo ji potřeboval na kvas 
z ovoce. Je přece doba pálení destilátů. 
Ať tak, či onak, nechť se z této popelnice dotyčný zloděj udáví. 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce 

Z Obecního úřadu: 

za období červen - říjen 2006 

Stránka č. 7 z 9hlasek64

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\reporter\hlasek64.html



- odesláno hlášení o evidenci pietních míst a válečných hrobů v obci, 
- pracovní setkání s Vak Vyškov a Respono, a.s. Vyškov, 
- jednání starostů slavkovského regionu, 
- akviziční činnost ČS, a.s. Vyškov, 
- bylo provedeno odvodnění cesty za dětským hřištěm, 
- proběhlo jednání starostů okresu Vyškov, 
- valná hromada sdružení Ždánický les a Politaví,  
- vítání občánků, 
- jednání s archivem Slavkov u Brna, 
- byla podepsána smlouva na čerpání dotace na úpravu hřbitovní zídky, 
- proběhla příprava parlamentních voleb a komunálních voleb, 
- odvoz nebezpečného odpadu – televizory, ledničky, mrazničky, 
- jednání s projektantem ohledně vodovodní přípojky pro dům č. 7,  
- zpracování územního plánu obce, 
- návštěva komise Vesnice roku 2006 Jihomoravského kraje, 
- jednání s Pozemkovým úřadem Vyškov, 
- jednání s právním zástupcem obce, 
- pokračují pozemkové úpravy v obci, 
- proběhla Slavkovská iniciativa smíření, 
- probíhá zápis majetku vlastnictví obce,  
- konference vlastivědných kroužků, 
- proběhlo vyhodnocení cykloakce.  
- kraj schválil obci dotaci ve výši 190.000,- Kč na opravu prostranství před místním 
hřbitovem,  

- oú -

Informace k volbám 2006: 

V pátek dne 20. října od 14.00 hod. do 22.00 hod., a v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 
hod. do 14.00 hod. se budou v obci konat volby do zastupitelstva obce 

* voli čem je státní občan ČR, který v den voleb dosáhl nejméně 18 let a má trvalé bydliště v 
obci, 
* k volbám si vezměte platný občanský průkaz nebo cestovní pas, 
* hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb,  
* do zastupitelstva obce se volí 7 kandidátů proto 
* na hlasovacím lístku zakřížkujte maximálně 7 kandidátů,  

Volební místnost je zasedací místnost Obecního úřadu.  

Ve dnech 20. - 21. října 2006 budete volit své budoucí zástupce do 
Zastupitelstva obce, které se skládá ze sedmi členů. Při výběru kandidátů Vám 
přeji šťastnou ruku a mnoho úspěchů. 

VÁŽANSKÁ KRONIKA  

Srdečně blahopřejeme:  

NAROZENÍ: červenec 2006 Jakub Fuxa
JUBILEUM: srpen 2006 Anna Janečková

září 2006 Františka Mertová, Miroslava Baláčová
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JIŽ NEJSOU MEZI NÁMI: Marie Procházková 75 let 26.7.2006 
Miroslav Kleka 52 let 19.8.2006 
František Kamarád 62 let 23.8.2006 
Hedvika Cenková 92 let 9.9.2006
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