
 
 

Otevřený dopis občanům Vážan nad Litavou:   
hledá se šéfredaktor místního tisku! 

 
V posledních letech řada obcí vydává svůj zpravodaj. Obec Vážany nad Litavou vydávala 
prostřednictvím obecního úřadu také svůj Hlásek. Tuto tiskovinu vždy připravovali bývalí 
starostové. Řadě občanů se nelíbilo (včetně mě), že tiskovina byla příliš jednostranně 
zaměřená, vyzdvihovala pouze kladné stránky práce obecního úřadu (i když musím přiznat, že 
jich nebylo málo), k práci obecního nebyla kritická a málo obsahovala zpravodajství 
z ostatního dění obce. Aby byla zachována objektivnost, zachyceno všechno dění v obci, aby  
občasník měl větší svěžest,  prostě šmrnc, obracím se na Vás, občany Vážan, s touto výzvou:   

 
Kdo máte fištrón, spisovatelského ducha a chuť pustit se do redaktorské 

práce, přihlaste se! 
 

Budete mít plnou podporu. 
 
Podmínkou je pouze věk nad 18 let a bezúhonnost.  
 
Současně bych přivítal i návrhy na jiný název této tiskoviny. Myslím si, že historie,  
úspěchy v soutěžích vesnic v minulosti i přítomnosti, činnost spolků a i úspěchy sportovní 
nám dávají plné právo nebýt jen nějakým hláskem.  
 
Samozřejmě uvítáme i příspěvky každého, kdo má co říci spoluobčanům. 
 
A když už jsem si dovolil vzít si slovo, tak připojuji několik zpráv z dění obecního úřadu.  
 
Dne 3.11.2006 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou. Na 
tomto zasedání byl zvolen starostou obce pan Josef Hloužek, místostarostou obce byl zvolen 
pan Pavel Říhák, předsedou finančního výboru pan Ing. Jaroslav Řezáč, předsedou 
kontrolního výboru pan Karel Škraňka. Předsedou komise pro životní prostředí byl zvolen pan 
Ing. Jiří Hložek, předsedou komise pro kulturu školství a zájmovou činnost byl zvolen pan 
Luděk Tůma a předsedou komise pro veřejný pořádek byl zvolen pan Petr Smejsík. Na 
doporučení auditu byly komise změněny na výbory stejného zaměření a stejných předsedů 
(viz usnesení z 1. zasedání ZO obce). 
 
Nemohu si odpustit malou poznámku: 
Na volbu starosty a místostarosty reagoval zastupitel obce, pan Ing. Jaroslav Řezáč, svým již 
proslulým otevřeným dopisem občanům obce Vážany nad Litavou „Slova k zamyšlení“. 
V tomto dílku popsal kandidáty z jiných seskupení, než ze své rodné strany, tak, že by si od 
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nich pes kůrku chleba  nevzal. Proto se ptám spolu s klasikem: proč? Jaroslave, proč? Vždyť 
pro obec můžeš vykonat mnoho užitečné práce i bez funkce. Jenom připomínám, že volby 
proběhly podle všech regulí, žádný puč či komplot 80-ti letého soudruha se nekonal. Funkce 
starosty přece nekončí jen vzdáním se funkce či smrtí. Zde se asi projevil pravý charakter 
autora dopisu.  
 

V období listopad 2006 až květen 2007 proběhlo 6 zasedání zastupitelstva obce (4 v předem 
určeném termínu, 2 v mimořádných termínech). Co bylo na programu jednotlivých zasedání 
vyplývá z přijatých usnesení.   

 
Pro ty, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají trpělivost číst úřední desku 
předkládám přehled usnesení ze všech zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného dne 
3.11.2006. 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
a) volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích: 

- starostou obce pana Josefa Hloužka, 

- místostarostou obce pana Pavla Řiháka, 

b) volí:  

- předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Řezáče, 

- předsedou kontrolního výboru pana Karla Škraňku,       

- předsedou pořádkové komise pana Petra Smejsíka, 

- předsedou komise pro životní prostředí Ing. Jiřího Hložka, 

- předsedou komise pro školství, kulturu a zájmovou činnost pana Luďka Tůmu, 

c) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce, 
d) bere na vědomí: 

 -    složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.      

 

Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného dne 
20.12.2006 

ZO bere na vědomí: 

- návrh smlouvy na dotaci z Jm. kraje, 

- členy kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro životní prostředí tak jak 
byli navrženi, 

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou, 

- rozpočtové provizorium na rok 2007, 

- nařízení inventarizace majetku k 31.12.2006 a složení inventarizačních komisí, 

- dopis pana Jaroslava Řezáče, 

- rozpočtové opatření číslo 5/2006, 

- rozpočtové opatření číslo 6/2006, 
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- zvýšení poplatku za svoz a uložení SKO. 

ZO schvaluje: 

- termíny řádných zasedání zastupitelstva obce a to: 10.1.2007, 14.3.2007, 9.5.2007, 
11.7.2007,  12.9.2007 a 14.11.2007. 

- návrh smlouvy na dotaci z Jm. kraje a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy. 

- pořadí hlasování tak, jak je uvedeno ve stávajícím jednacím řádu. 

- zrušení komisí a ustanovení výborů stejného zaměření a stejného obsazení předsedy 
výboru, jak byl schválen na ustavujícím zasedání ZO, 

- odměnu pro neuvolněného starostu ve výši 14.580,- Kč a pro předsedu výboru měsíční 
odměnu ve výši  910,- Kč s platností od 4.11.2006,  

- výši stravného na služební cestě zaměstnanců následovně: 

• při služební cestě  v rozmezí 5 – 12 hod. výše stravného 60,- Kč, 

• při služební cestě  v rozmezí 12 – 18 hod. výše stravného 90,- Kč, 

• při služební cestě  18 hod. výše stravného 140,- Kč, 

- proplacení 11 dnů nevybrané dovolené za rok 2006 bývalému starostovi panu Ing. 
Jaroslavu Řezáčovi, 

- proplacení odchodného bývalému starostovi panu Ing. Jaroslavu Řezáčovi z rozpočtu 
roku 2006 v plné výši, 

- rozpočtové provizorium na rok 2007, 

- rozpočtové opatření číslo 5/2006, 

- rozpočtové opatření číslo 6/2006. 

ZO potvrzuje předsedou pořádkového výboru pana Petra Smejsíka, předsedou výboru pro 
školství, kulturu a zájmovou činnost p. Luďka Tůmu, předsedou výboru pro životní prostředí 
Ing. Jiřího Hložka. 

ZO zmocňuje starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci na 
paragrafech a položkách. 

ZO se neztotožňuje s obsahem dopisu zastupitele pana Jaroslava Řezáče a zastupitele Obce 
Vážany nad Litavou pana Josefa Hloužka k rezignaci nevyzývají. 

ZO ukládá starostovi obce provést kalkulaci a do příštího zasedání ZO předložit návrh na výši 
poplatku pro občany . 

 

Usnesení z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného 
dne 20.12.2006 

ZO schvaluje, aby poplatek za směsný komunální odpad v roce 2007 byl ve stejné výši jako 
v roce 2006. 

ZO schvaluje , aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly s platností od 4.11.2006. 

ZO bere na vědomí informace OÚ za období listopad – prosinec. 

ZO ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění usnesení z ustavujícího ZO a z 1. zasedání ZO 
na úřední desce. 
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného dne 
10.1.2007: 

ZO bere na vědomí:  

- odpověď na připomínku ing. Řezáče, 

- řadovým členům výborů nebude poskytována odměna dle přílohy č. 1 k nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění nařízení 
vlády č. 614/2006 ze dne 20.12. 2006, 

- rezignaci Josefa Hloužka na post vedoucího stavebního úřadu jako důkaz o pominutí 
možné neslučitelnosti funkcí zastupitele Obce Vážany nad Litavou a vedoucího 
stavebního úřadu, 

- důkaz o pominutí možné neslučitelnosti funkcí zastupitele Josefa Hloužka, 

- informace za období od 1. mimořádného zasedání zastupitelstva do dnešního dne. 

ZO schvaluje: 

- proplacení 46.000 Kč z rozpočtu roku 2007 za úpravy pronajatého prostoru. 
Proplacení bude z položky oprava a údržba, 

- odměnu pro neuvolněného místostarostu s platností od 1.2.2007 ve výši 10.660,-  Kč, 

- výši příspěvků na kulturní a sportovní akce a pro DSO Ždánický les a Politaví v roce 
2007. 

Do zápisu z 2. řádného zasedání ZO bude napsán plný text znění námitky pana Řezáče proti 
zápisu z 1. mimořádného ZO, jak bude písemně předložen do 12.1.2007. 

ZO ukládá starostovy obce zajištění vypracování dodatku nájemní smlouvy s paní 
Michálkovou na dobu do 31.12.2010, ve které bude stanoven nájem 3.000,- Kč měsíčně za 
pohostinství a sklad a 4.000 Kč za sál, salonek a letní zahrádku. S hrazením nájemného za sál, 
salonek a letní zahrádku ve dvoře bude započato od 15.9.2010. V dodatku smlouvy bude 
rovněž zakotveno, že běžné opravy a udržovací práce si bude nájemce provádět na vlastní 
náklady. Jiné práce bude provádět pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi 
nájemcem a Obcí Vážany nad Litavou. 

ZO stanovuje, že dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva obce Vážany nad Litavou 
bude od 1.2.2007 starosta obce. 

 

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného dne 
14.3.2007: 

ZO bere na vědomí: 

- zápis č. 1 z finančního výboru ze dne 14.2.2007, 

- zápis finanční kontroly dle zákona číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., 
o finanční kontrole ze dne 27.2.2007, 

- rozpočtové opatření číslo 7/2006, 

- usnesení Rady města Slavkov u Brna a tím požadavek na předložení důkazu o 
pominutí neslučitelnosti zastupitele pana Josefa Hloužka za splněný. 

ZO schvaluje: 

- hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2006, 
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- návrh rozdělení prostředků rezervního fondu za rok 2006 příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ za rok 2006 tak jak byl navržen, 

- rozpočtové opatření číslo 7/2006,  

- dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou, 

- dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 
320/2001 Sb.a vyhlášky 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou,   

- dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor obecní hospody, 

- oddávajícím včetně vítání občánků Ing. Jaroslava Řezáče, Josefa Hloužka a Luďka 
Tůmu, obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu a obřadním dnem sobotu 
v době od 9 do 12 hod. mimo státem uznané svátky, 

- dohody o poskytnutí služeb Českým zahrádkářským svazem, Sborem dobrovolných 
hasičů, Mysliveckým sdružením tak, jak byly navrženy, 

- prodej pozemků pro pana Ing. Jiřího Hložka za cenu 2.000,- a pro Víta a Olgu 
Vykoukalových za cenu 6.300,- Kč, jak byla schválena ZO na MZO dne 20.9.2006, 

- účast obce v územní působnosti OS MAS Za humnama a s příspěvkem ve výši 20,- 
Kč/ občan. 

ZO souhlasí: 

- s pořízením zadání změny územního plánu za předpokladu uzavření smlouvy 
se společností JUKO petfool s.r.o. na uhrazení 50 % nákladů na pořízení změny ÚP, 

- s nabídnutím trezoru Historickému muzeu ve Slavkově u Brna bezúplatně, 

- s poskytnutím příspěvku 1000,- Kč Českému svazu včelařů ZO Křenovice, 

- s návrhem smlouvy o nájmu hrobového místa s poplatkem za nájem 3,- Kč a poplatek 
7,- Kč za služby za 1m2/rok, 

- s prodejem pojízdné prodejny masa soukromým prodejcem za předpokladu kladného 
stanoviska veterinární správy, 

- s podáním žádostí o dotace na kanalizaci a soc. zařízení školy. 

ZO ukládá:  

- finančnímu výboru předložení dodatku k zápisu č. 1 do příštího zasedání ZO, ve 
kterém budou odstraněny zřejmé nesprávnosti,  

- starostovi obce k zaslání výzvy majiteli uvedené nemovitosti k odstranění uvedené suti 
v termínu do 31.5.2007. V případě neodstranění suti k podání podnětu na příslušný 
stavební úřad a přestupkové komisi MěÚ Slavkov u Brna, 

- starostovi obce zajištění vypracování výše uvedených kupních smluv na prodej 
pozemků za cenu 40,- Kč/m² u nezastavěných pozemků a na pozemky pro garáže za 
humny (pan Josef Fuksa, pan Jaromír Čermák) za cenu 4.500,- Kč. 

Hospodaření obce bude projednáno na ZO po provedené kontrole hospodaření obce a po jeho 
zveřejnění na úřední desce. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2007 bude zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáváním. 

ZO odkládá žádost SDH a vyzývá SDH k předložení návrhu úpravy obecního znaku spolu 
s návrhem míst k použití. 

ZO nesouhlasí s prodejem trezoru panu Zittovi. 
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Usnesení z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného 
dne 4.4.2007 

ZO bere na vědomí upravený návrh rozpočtu na rok 2007 dle úpravy navržené starostou obce. 

ZO schvaluje rozpočet obce Vážany nad Litavou  na rok 2007. 

 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného dne 
9.5.2007: 

ZO bere na vědomí: 

- zápis č. 2 z finančního výboru ze dne 6.4.2007, 

- zápis č. 3 z finančního výboru ze dne 25.4.2007, 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006, 

- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2006, 

- opravu krajské komunikace ve Vážanech a do Hrušek,  

- vyčíslení investičních akcí obecního úřadu za období od roku 1990. 

ZO schvaluje:  

- výsledek hospodaření obce za rok 2006, 

- celkový závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou, 

- nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad Jm. kraje, 

- navržený postup pro výstavbu RD v bývalé drůbežárně, 

- prodej pozemků paní Ivetě Kamarádové za cenu 3840,- Kč a Luboši Lábrovi za cenu 
800,- Kč, 

- uzavření dohody o provedení prací s MS a SDH na výsadbu nových stromů a vyčištění 
„Lesíčku“ tak jak byly navrženy s podmínkou tříleté údržby této plochy za částku 
5.000,- Kč ročně, 

- dotaci pro TJ v celkové výši 73.000 Kč. Nutno provést rozpočtové opatření, 

- vybudování nové zídky na hranici sběrného dvora obce a RD č.p. 64, 

- jednu číselnou řadu bez ohledu zda je zasedání ZO uskutečněno v předem určeném 
termínu nebo v mimořádném termínu, 

- zpevnění komunikace mezi garážemi u mlýna posypem štěrkem do cca 10 tun štěrku, 

- provedení revizní kanalizační šachty v místě kanalizační přípojky RD č.p. 88 v ceně 
do 5.000 Kč, 

- se zpevnění komunikace štěrkem v uličce cca do 10 tun štěrku. 

ZO souhlasí:  

- s používáním obecního znaku ve znaku Sboru dobrovolných hasičů Vážany nad 
Litavou, 

- s prováděním vidimace a legalizace starostou obce, 

ZO upozorňuje na nutnost projednání znaku se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
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ZO zamítá žádost manž. Matyášových o prodej části pozemku parc. č. 637 v k.ú. Vážany nad 
Litavou pro stavbu garáže. 
ZO odkládá umístění kontejneru na místní hřbitově. Na příští ZO bude předložena kalkulace 
možných variant. 

 

Dále připomínám, že:  

- na 2. mimořádném zasedání ZO byl schválen rozpočet obce na rok 2007. Jeho plné 
znění bylo uveřejněnou na úřední desce a je volně k nahlédnutí na obecním úřadě. Pro 
letošní rok jsou příjmy plánovány ve výši 5.358.800 Kč, výdaje celkem ve výši 
4.999.200 Kč, rozdíl 359.600 Kč bude použit spolu s 243.700 Kč z přebytku loňského 
roku na splácení půjček (603.300 Kč), 

- na 4. zasedání ZO byl projednán a schválen rozbor hospodaření obce za loňský rok. 
Obec hospodařila 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 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. 

Plánované příjmy po změnách činily 5.768.100,- Kč, výsledek příjmů od počátku roku 
2006 byl 5.729.251,76. Příjmová stránka obce byla splněna na 99,33 %. 

Plánované výdaje po změnách činily 5.555.800,- Kč, výsledek výdajů od počátku roku 
2006 byl 5.265.269,21 Kč. Výdaje byly splněna na  94.77 %. 

Celkové příjmy obce činily 5.729.251,76 Kč, výdaje obce činily 5.265.269,21 Kč. 
Saldo příjmů a výdajů činí 463.982,55 Kč.  

Obec měla k 31.12.2006 2.292.500 Kč nesplacených půjček. 

   Podrobný rozbor hospodaření je rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

Z dalšího dění: 

V letošním roce chystáme dvě velké stavební akce: 

1. Oprava kanalizace v západní části obce včetně opravy přečerpávací stanice u mlýna, 
vybudování nové přečerpávací stanice u hřiště, vybudování nové kanalizace na konci 
ulice k čistírně odpadních vod a vybudování kanalizace na konci ulice za hřištěm 
v celkovém nákladu 7,1 mil. Kč. 

2. Oprava sociálního zařízení v budově školy v celkovém nákladu 1,2 mil. Kč. 

Na obě akce jsme požádali o státní dotace. Dotace však nebudou v plné hodnotě nákladů. 
Max. výše u dotace na kanalizaci je 70 % skutečných nákladů. Max. výše u dotace na opravu 
soc. zař. školy je 80 % skutečných nákladů. Zbytek nákladů budeme muset uhradit z vlastních 
zdrojů. A protože volné prostředky v takové výši obec nemá, bude nucena požádat o půjčku. 
Pokud bychom dotace obdrželi v maximálně možné míře, byly by vlastní náklady 2,1 mil. Kč 
v případě opravy kanalizace a 240 tis. Kč v případě opravy soc. zař. školy. Pokud dotace 
nebudou v max. výši, budou vlastní náklady adekvátně navýšeny. 

Vzhledem k tomu, že výše dotace zatím není známa a tedy není známa suma, kterou obec 
bude muset vynaložit z vlastních prostředků, není možné ani stanovit velikost půjčky. A 



 8 

protože budeme chtít obec zadlužit co nejméně, bude naší snahou v co nejvyšší míře použít 
prostředky z rozpočtu letošního roku. Tedy někde jinde ušetřit. Z tohoto důvodu prozatím 
nebylo započato s opravou komunikací, chodníků a dalších akcí.        

 

Na závěr pár drobných nedrobností: 

- Probíhají jednání s firmou Infos Art z Vyškova o možnosti instalace bezdrátového 
internetu. Zájemci o bezdrátové internetové připojení si mohou na obecním úřadě 
vyzvednout informační letáček s parametry a cenami.  

- Na popud pana Jiřího Svobody žádáme zájemce o provedení revize komínu, aby se 
přihlásili na obecním úřadě. Pokud by bylo více zájemců, obecní úřad by zajistil 
oprávněného kominíka, který by revize provedl v jednom termínu. Snad není nutno 
zdůrazňovat, že periodickými revizemi se předchází nebezpečí požárů. 

- Ale je nutno zdůraznit, že je stále v platnosti obecní vyhláška číslo 1/2001 o chovů 
psů. V této vyhlášce, mimo jiné, je v čl. II. – Povinnosti chovatelů psů odst. 5. 
stanoveno, že: „Je zakázáno nechat znečišťovat veřejná prostranství, zejména ulice, 
travnaté plochy, hřbitov, cesty, parčíky, dětské hřiště, květinové záhony psími 
exkrementy. Dojde-li přesto ke znečištění těchto ploch, je chovatel, případně jiná 
osoba, která psa doprovází povinna tuto nečistotu neprodleně odstranit a uklidit.“   a 
v čl. V. – Závěrečná ustanovení  je stanoveno, že: „ Porušování této vyhlášky může 
být stíháno jako přestupek dle § 46 a § 48 č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.“  Zkrátka, pokud  chcete někdo psa mít, tak si ho mějte, ale 
buďte tak hodní a uklízejte si po něm. Opravdu není nikdo zvědavý na to, co mělo 
vaše zvířátko včera v misce. Stejně se to nepozná. 

- Na spoj IDS č. 18 odjíždějící z Vážan nad Litavou ve 12:52, s příjezdem do Slavkova 
u Brna, aut. st. ve 12:59, navazuje spoj IDS do Němčan a Hodějic s odjezdem ve 
13:04. Tento spoj zastavuje u polikliniky. Cestující z Vážan jej mohou samozřejmě při 
cestě na polikliniku využít bez zakoupení další jízdenky. 

- Na hřbitovní odpad byl pronajat nový kontejner umístěný na příjezdu ke hřbitovu. 

 

Vážany nad Litavou 16.5.2007                                              Josef Hloužek 

       starosta obce od listopadu 2006 
 
 
 

 
Ostatky v podání hasičů – více na www.politavi.cz 


