
 
Zápis číslo 11/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 

25.5.2005 

 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu:Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík  
kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0 

Program:  

1. Zahájení  
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 10/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

23.2.2005  
3. Schválení zápisu číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 30.3.2005  
4. Schválení zápisu číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 4.5.2005  
5. Schválení závěrečného účtu obce Vážany nad Litavou za rok 2004  
6. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za rok 

2004  
7. Rozpočtové opatření číslo 2/2005 a smlouva o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2005  
8. Protokol o výsledku kontroly OSSZ ČR Vyškov  
9. Zápis o tématické kontrole dodržování předpisů o požární ochraně  

10. Výroční zpráva o stavu ČOV Vážany nad Litavou za rok 2004  
11. Informace z OÚ za období březen - květen 2005  
12. Diskuse  
13. Usnesení  
14. Závěr  

Hlasování: kdo je pro dnešní program a jeho doplnění: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0  

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

2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 10/2005 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
23.2.2005 
Podle § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO 
rozhodne nejbližší zasedání ZO. Má někdo nějaké námitky proti zápisu číslo 10/2005 ze dne 
23.2.2005?  
Námitky nebyly podány. 

3. Schválení zápisu číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 30.3.2005 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 17M/2005 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 30.3.2005. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
zadání územního plánu obce Vážany nad Litavou - připomínky, žádost o dotaci na územní 
plán obce Vážany nad Litavou, žádost p. Kučery Petra o částečný pronájem pozemku p.č. 
640/4 ve vlastnictví Obce Vážany nad Litavou, k.ú. Vážany nad Litavou, nabídky na opravu 
místní komunikace ke koupališti, vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole 
číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou, vnitřní směrnice 
vedení účetnictví platná od roku 2005, nabídka odkupu pozemků p.č. 710/36, 713/19, 704/16, 
701/17, 703/16 v k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka odkupu pozemku p.č. 977/22 v k.ú. 
Vážany nad Litavou, nabídka bezúplatný převod pozemku p.č. 710/26 a 713/14 k.ú. Vážany 

Přítomni: starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, zástupce starosty - Ing. Jiří Hložek,
členové - Jan Kundera, Petr Smejsík, Pavel Řihák, Josef Holub

Omluveni:Emil Novotný
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nad Litavou, žádost o poskytnutí financí a jmenný seznam pro zásahovou jednotku SDH 
Vážany nad Litavou, povodňová zpráva v obci Vážany nad Litavou, seznámení ZO s finanční 
situací obce za měsíc 1/2005, 2/2005, různé. 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 17M/2005 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 30.3.2005 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 30.3.2005 
b) ZO schvaluje zápis číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 30.3.2005 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

4. Schválení zápisu číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 4.5.2005 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 18M/2005 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 4.5.2005. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
projednání záznamu z veřejného projednání zadání územního plánu s občany obce Vážany nad 
Litavou, rozpočtové opatření číslo 1/2005, rozbor hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2005, 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ za I. čtvrtletí roku 2005, udělení výjimky z 
počtu žáků pro ZŠ Vážany nad Litavou pro školní rok 2005/2006, delegování zástupce na 
valnou hromadu Vak Vyškov, delegování zástupce na valnou hromadu Respono, a.s. Vyškov, 
zmocnění člena zastupitelstva k jednání ohledně vydání pozemků ve vlastnictví obce, žádost p. 
Kučery Petra o částečný pronájem pozemku p.č. 640/4 ve vlastnictví Obce Vážany nad 
Litavou, k.ú. Vážany nad Litavou, oprava dvou místností v Lidovém domě, vébové stránky 
obce, komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách 
v k.ú. Vážany nad Litavou, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 3/2005, 4/2005, 
různé. 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 18M/2005 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 4.5.2005 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 4.5.2005 
b) ZO schvaluje zápis číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 4.5.2005 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

5. Schválení závěrečného účtu obce Vážany nad Litavou za rok 2004 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení závěrečný účet obce Vážany nad Litavou 
za rok 2004 podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Součástí závěrečného účtu je rozbor hospodaření obce za rok 2004, finanční vypořádání 
minulých let a přezkum hospodaření obce za rok 2004. 

Výsledek hospodaření obce: 
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. 
Celkové příjmy obce činí 6.821.843,52 Kč, výdaje obce činí 6.859.209,36 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí -37.365,84 Kč.  
Příjmová stránka obce. 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 810.377,- Kč a byla splněna na 100,0 %. 
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 186.137,- Kč a byla splněna na 
100,07 %. Daň z příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 57.367,- Kč a byla 
splněna na 99,94 %. Daň z příjmu právnických osob činí 903.148,- Kč a byla splněna na 
100,01 %. Daň z přidané hodnoty činí 1.331.490,- Kč a byla splněna na 99,36 %. Poplatek za 
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komunální odpad činí 238.700,- Kč a byl splněn na 100,01 %. Poplatek ze psů činí 13.800,- 
Kč a byl splněn na 100,0 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 8.960,- Kč a byl 
splněn na 99,56 %. Poplatek ze vstupného činí 3.475,- Kč a byl splněn na 99,29 %. Místní 
poplatek - provoz automatů dle vyhlášky činí 35.000,- Kč a byl splněn na 100,0 %. Odvod z 
výtěžku provozování automatů činí 35.057,60 Kč a byl splněn na 99,88 %. Správní poplatek 
činí 35.130,- Kč a byl splněn na 100,09 %. Daň z nemovitosti činí 561.969,- Kč a byla splněna 
na 99,99 %. Daňové příjmy celkem činí 4.220.632,60 Kč a byly splněny na 99,80 %. 
Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 30.658,- Kč a byly splněny na 
99,86 %, příjmy z prodeje zboží ve výši 4.680,- Kč a byly splněny na 99,57 %, příjmy z 
odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 191.900,- Kč a byly splněny na 100,0 %, příjmy za 
poplatek v předškolním zařízení ve výši 27.300,- Kč a byly splněny na 100,0 %, nekapitálové 
příspěvky a nájemné ve výši 40.000,- Kč plnění na 100 %, příjmy z poskytovaných služeb 
knihovna ve výši 110,- Kč plnění na 110 %, příjmy z pohřebnictví ve výši 10.760,- Kč a byly 
splněny na 99,63 %, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 8.998,- Kč plní se na 66,65 %, 
příjmy z pronájmu pozemků ve výši 12.917,- Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 
73.500 splněny na 100,0 %, přijaté sankční platby ve výši 7.500,- Kč, přijaté nekapitálové 
příspěvky ve výši 18.279,- Kč splněny na 99,89 %, příjmy z prodeje pozemků ve výši 29.200,- 
Kč, příjmy z poskytnutých služeb zeleň ve výši 15.000,- Kč, příjmy z úroků ve výši 2.806,92 
Kč splněny na 100,25 %. Nedaňové příjmy celkem činí 464.610,92,- Kč a byly splněny na 
99,98 %. Jeden občan nemá uhrazen poplatek za odpad.  
Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na volby, dotace na školství a výkon státní 
správy, neinvestiční dotace od krajů pro oblast školství a investiční dotace od kraje na půdní 
vestavbu knihovny nad OÚ a na výměnu havarijní stavu ústředního topení v ZŠ. Celkové 
dotace činí 2.136.600,- Kč a jsou splněny na 100,0 %. Jedná se o dotace od kraje na půdní 
vestavbu knihovny nad OÚ ve výši 100.000,- Kč a dotace na havarijní stav ústředního topení v 
budově ZŠ ve výši 500.000,- Kč. Dotace od kraje do oblasti školství ve výši 1.447.000,- Kč 
účtem obce pouze procházejí a převádí se na účet příspěvkové organizace ZŠ. 
Celkové příjmy obce se jsou splněny na 99,87 %.  

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 a 
příspěvek pro zatoulaného psa, který byl dán do útulku v Brně. Celkové výdaje činí 13.275,40 
Kč, což představuje plnění na 99,82 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje na propagaci obce v 
rámci Sdružení obcí Ždánický les a Politaví činí 10.000,- Kč, což představuje plnění na 100,0 
%. Doprava: v roce 2004 proběhla oprava chodníků u p. Chudáčkové a p. Cigánkové. Celkové 
náklady činí 95.131,- Kč. Náklady na dopravní obslužnost činí 66.742,- Kč. Plnění v dopravě 
činí 99,98 %. Vodní hospodářství: do této kapitoly je zahrnut opravy a udržování kanalizace, 
finanční vypořádání minulých let, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí 
262.421,90 Kč, což představuje plnění na 100,01 %. Školství: od 1.1.2003 byla zřízena 
příspěvková organizace základní škola jejichž součástí je základní škola, mateřská škola, 
školní jídelna. Obec hradí 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. V roce 2004 proběhla celková rekonstrukce 
havarijního stavu ústředního topení včetně opravy kotelny. Celkové výdaje činí 944.132,90 
Kč. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od obce schválené dotace. S 
těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Celkové náklady činí 2.703.047,20 Kč, což 
představuje plnění na 98,21%. Z této částky tvoří 1.762.000,- Kč dotace příspěvkové 
organizace a 700.132,90,- Kč na částečnou úhradu rekonstrukce havarijního stavu ústředního 
topení. Kultura: Výdaje na nákup knih do knihovny a ostatní osobní výdaje činí 7.976,-Kč, což 
představuje plnění na 99,70 %, příspěvek na činnost muzeí činí 3.000,- Kč, příspěvek 
kronikářky činí 2.000,- Kč, služby občanům činí 29.833,50 Kč, což představuje plnění na 
100,11 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce činí 22.000,- Kč, 

Stránka č. 3 z 9ZASEDÁNÍ

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\session\zasedani11.html



neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 28.000,- Kč, celkem 50.000,- Kč, což 
představuje plnění na 100,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost 
činí 15.200,- Kč, což představuje plnění na 100,0 %. Lékařská služba první pomoci: příspěvek 
obce na zajištění této služby činí 13.248,60,- Kč, což představuje plnění na 101,91 %. Místní 
hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 1.079.456,77 Kč, což představuje plnění na 
100,01 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 132.037,- Kč, na nákup služeb - 
kremace ve výši 6.546,- Kč, výdaje na platy zaměstnanců, odvody zdravotního a sociálního, 
ochranné pomůcky, nákup materiálu, nákup služeb, voda, plyn, nákup drobného hmotného 
majetku, opravy a udržování, neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM) ve výši 
576.139,17 Kč, na sběr nebezpečného odpadu ve výši 12.051,40 Kč, komunálního odpadu ve 
výši 235.791,30 Kč, ostatního odpadu ve výši 29.765,40 Kč, údržbu zeleně ve výši 93.672,50,- 
Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc postiženým dětem. Výdaje činí 
4.000,- Kč. Civilní obrana: ostatní osobní výdaje činí 2.400,- Kč. Požární ochrana: výdaje na 
sbor dobrovolných hasičů činí 27.874,50 Kč. Volby: náklady na volby do Evropského 
parlamentu činí 19.000,- Kč a volby do územních zastupitelských sborů činí 9.453,- Kč a 
finanční vypořádání minulých let činí 13.702,90 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní správu 
činí 2.385.319,89 Kč, což představuje plnění na99,56 %. Jedná se o výdaje za platy místních 
zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a sociálního, tisk, nákup materiálu, služby 
pošt, telekomunikací, právní služby, nákup služeb, cestovné, plyn, opravy a udržování, 
pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů a půdní vestavba knihovny nad OÚ. Půdní 
vestavba knihovny stála 1.029.801,90 Kč. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 
68.033,70 Kč, což představuje plnění na 101,85 %. Celkové výdaje obce se jsou splněny na 
99,16 %.  

Splácení půjček a úvěrů k 31.12.2004: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 
518.899,70 Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 85.599,70,- Kč, splátka půjčky u 
SFŽP Praha činí 176.000,- Kč, splátka půjčky u MF ČR činí 217.300,- Kč, splátka úvěru u ČS, 
a.s. Prostějov činí 40.000,- Kč. 
Nové úvěry k 31.12.2004: na půdní vestavbu knihovny byl poskytnut úvěr od ČS, a.s. 
Prostějov ve výši 600.000,- Kč.  
Závazky k 31.12.2004 (neuhrazené faktury) neuhrazená faktura ve výši 244.000,- Kč za 
ústřední topení v budově ZŠ. 
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV:  
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 212.992,20 Kč, 
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 337.000,- Kč 
* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 1.521.100,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 880.000,- Kč 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 600.000,- Kč 
Důsledným naplňováním příjmových a výdajových položek rozpočtu, obec hospodařila v roce 
2004 bez větších problémů a dobře se vyrovnala se svěřenými prostředky a zabezpečila 
základní potřeby obce a služeb občanům. Ukazatel zadluženosti obce činí 12,39 %.  

Výsledek přezkoumání hospodaření obce: 
Dne 17.3.2005 se uskutečnil přezkum hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2004. 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje na základě 
žádosti obce dle § 42 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích. Předmět přezkoumání 
hospodaření obce a jeho rozsah. V souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samostatných celků jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním 
hospodaření územního celku a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, 
týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce, peněžní operace, týkající se sdružených 
prostředků, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o 
účetnictví, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům 
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, nakládání a hospodaření s majetkem ve 
vlastnictví obce, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a 
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nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a 
nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního 
celku, účetnictví vedené obcí. 
Předmětem přezkoumání se ověřuje z hlediska dodržování povinnosti stanovených zvláštními 
právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření obce, o hospodaření a jejich 
majetkem, o účetnictví a o odměňování, které jsou v souladu s platnými právními předpisy 
zejména v souladu se zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem číslo 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, 
zákon číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vyhláška číslo 505/2002 Sb., kterou se 
provádí ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb., vyhláška číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě a české účetní standardy pro územní samosprávní celek, zákon číslo 143/1992 Sb., o 
platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích, nařízení vlády číslo 
330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, nařízení vlády číslo 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.  
Dále se ověřuje soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení 
účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití a věcná a 
formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích. 
Nedostatky a chyby zjištěné při přezkumu: obec má ve vnitřní směrnici určenu hranici pro 
účtování DDHM od 2.000,- Kč do 40.000,- Kč. V průběhu roku nakoupila volební zástěny (2 
Ks) v celkové částce 5.100,- Kč. Tyto nebyly naúčtovány na účet 028. Dále byly koupena 
kopírka v hodnotě 48.787,80 Kč, která byla nesprávně zaúčtována na účet 028 místo na účet 
022. Zastavený majetek není evidován odděleně na analytických účtech. 
Bylo upozorněno na vydávání neinvestičních dotací neziskovým organizacím. Je nutné mít vše 
doloženo doklady. 
Závěr: Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou 
za rok 2004 v souladu s ! 2 a § 3 zákona o přezkoumávání byly zjištěny chyby a nedostatky, 
které nemají závažnost nedostatků uvedených v zákoně.  

Nápravná opatření: 
K odstranění zjištěných nedostatků při přezkumu byla provedena nápravná opatření. Nápravná 
opatření byla provedena v měsíci duben 2005 Na účet 028 jsou naúčtovány volební zástěny ve 
výši 5.100,- Kč a na účet 022 byla zaúčtována kopírka ve výši 48.787,80 Kč. Zastavený 
majetek je evidován odděleně. Písemná informace bude podána do 15 dnů po schválení 
závěrečného účtu Krajskému úřadu JmK, odbor kontroly.  

Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2004, 
b) ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2004, 
c) ZO schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2004, 
d) ZO schvaluje celkový závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradou, 
e) ZO schvaluje nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad JmK. 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.  

6. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za rok 
2004 
Zastupitelstvo obce dne 23.2.2005 (zápis č. 10/2005) schválilo výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za rok 2004. Hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZŠ činí celkem 147.530,- Kč. Při rozdělení tohoto hospodářského 
výsledku došlo k chybnému rozdělení. Do fondu odměn místo 30 % tj. 44.000,- Kč, patří dle 
zákona 20 % tj. 29.500,- Kč, zbytek ve výši 118.230,- Kč pak patří zapojit do rozpočtu 
příspěvkové organizace (rezervní fond) na rok 2005. 
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí znovurozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ 
Vážany nad Litavou za rok 2004 
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b) ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ ve výši 
29.500,- Kč do fondu odměn a 118.230,- Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové organizace 
(rezervní fond) na rok 2005 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

7. Rozpočtové opatření číslo 2/2005 a smlouva o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2005 
Zastupitelstvo obce dne 26.1.2005 (zápis č. 16M/2005) schválilo zachování LSPP v roce 2005 
a podílení se na spolufinancování této služby. 
Starosta obce předložil ZO rozpočtové opatření číslo 2/2005 a smlouvu o příspěvku na 
zajištění LSPP na rok 2005. 
Rozpočtové opatření číslo 2/2005 je v souladu s § 16 zákona číslo 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet po změnách musí být vždy sestaven 
jako vyrovnaný. 

Rozpočet obce Vážany nad Litavou se upravuje: 
*v odd., § a položce: 
příjmy: 
- odd., § a položka 2119 2343 příjmy z úhrad vydob. prostor se zvyšuje o částku 12.000,- Kč, 
výdaje: 
- odd., § 3513 5321 neinvestiční dotace obcím LSPP se zvyšuje o částku 12.000,- Kč, 
Rozpočtové opatření bude do rozpočtu obce zapracováno v červnu 2005 a bude předloženo 
KÚ Jihomoravského kraje odbor ekonomický k zapracování do sestav SR. 
Dále starosta obce předložil ZO ke schválení Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP pro rok 
2005 mezi Městem Slavkov u Brna a Obcí Vážany nad Litavou. Celková částka pro obec 
Vážany nad Litavou činí 11.943,75 Kč za rok. Při stanovení podílu se vycházelo z nákladů na 
zajištění LSPP v regionu, která byla stanovena ve výši 18,75 Kč na obyvatele (v roce 2004 to 
bylo 21,30 Kč/obyv.). LSPP se od 1.4.2005 střídá vždy lichý týden v Bučovicích a sudý týden 
ve Slavkově u Brna.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2005 a Smlouvu o příspěvku na zajištění 
LSPP na rok 2005, 
b) ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2005 a Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na 
rok 2005. 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.  

8. Protokol o výsledku kontroly OSSZ ČR Vyškov 
Starosta předložil ZO protokol č. 197/05 o výsledku kontroly u OSSZ Vyškov. Tato kontrola 
proběhla dne 7.3.2005 na úsek placení pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění 
úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu zákona číslo 582/1991 Sb., v platném znění a to za 
období od 1.5.2003 do 31.1.2005. Předmět kontroly: kontrola přihlašování a odhlašování 
zaměstnanců malé organizace, vedení evidence, kontrola počtu pojištěnců, stanovení 
vyměřovacího základu zaměstnanců a výpočet pojistného na sociální zabezpečení, zhodnocení 
pojistného poměru u zaměstnanců pracujících v malé organizaci, vedení evidenčních listů 
důchodového pojištění, sepisování a dokladování žádosti o důchody, zaměstnávání důchodců a 
ohlašovací povinnost organizace, přehled odvádění pojistného.  
Při kontrole byly doloženy všechny doklady, které byly řádně vedeny. Malá organizace vede 
mzdové listy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců bylo provedeno ve stanoveném 
termínu, správnost uvedených vyměřovacích základů byla bez závad. Malá organizace 
poskytla náležitou součinnost při provádění kontroly. Kontrola proběhla v pořádku. Nápravná 
opatření se neukládají. 
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly OSSZ Vyškov, 

9. Zápis o tématické kontrole dodržování předpisů o požární ochraně 
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Starosta obce předložil ZO zápis o tématické kontrole dodržování předpisů o požární ochraně. 
Kontrola byla provedena dne 16.3.2005 a kromě starosty obce se této kontroly zúčastnil i 
velitel SDH p. Jan Brezovský. 
Požární kontrola byla provedena ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně a 
vyhlášky číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Cílem kontroly bylo prověřit dodržování 
povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu. 
Při kontrole nebyla předložena dokumentace o začlenění provozovaných činností do kategorie 
se zvýšeným požárním nebezpečím (Lidový dům, obecní knihovna) 
Při kontrole nebylo doloženo provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární 
ochrany. 
Kontrolou dokumentace požární ochrany obce nebyl předložen požární řád obce, podmínky 
pro zabezpečování akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 
Obec nemá zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (zásahová jednotka), která 
musí mít patřičné náležitosti.  
Písemnou zprávu o odstranění závad dle zákona o požární ochraně je povinen statutární orgán 
obce podat Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje územnímu odboru Vyškov. 
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis o tématické kontrole dodržování předpisů o požární ochraně, 

10. Výroční zpráva o stavu ČOV Vážany nad Litavou za rok 2004 
Starosta předložil ZO výroční zprávu o stavu ČOV Vážany nad Litavou za rok 2004. Ve 
zprávě se uvádí: ČOV a kanalizace jsou provozovány na základě Nájemní smlouvy č. 
08/2001/vod. Provozovatel ČOV a kanalizace je firma INSTA Ivanovice na Hané. Provoz se 
řídí provozním řádem, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích. Do trvalého provozu byla ČOV uvedena 17.4.2003. ČOV v roce 
2004 fungovala bezproblémově. Na ČOV nebyly zjištěny žádné zásadní problémy a závady. 
Byla prováděna běžná údržba.  
V roce 2004 bylo provedeno vyčištění kanalizace v úseku u čerpané šachty u mlýna včetně 
přilehlé kanalizace. Byla provedena oprava propadlé kanalizace u p. Gottwaldové a dále 
zborcené kanalizace v ulici u mlýna. Tato kanalizace díky výkopových prací na stavbě 
obecního vodovodu, kdy byla poškozena hrdla betonových trub, je ve velmi špatném stavu. 
Z účetnictví vyplývá, že provoz ČOV a kanalizace je mírně ztrátový. Vzhledem ke stavu 
kanalizace je to věc logická. Náklady na provoz a údržbu kanalizace včetně čerpací stanice 
byly v roce 2004 vysoké a výnos ze stočného, který činí 14,11 Kč/m3 bez DPH, náklady 
nepokryl. Na základě smlouvy byla vystavena rozdílová faktura ve výši 35.138,- Kč. Podle 
kalkulace by cena stočného v roce 2004 měla činit 14,81 Kč bez DPH.  
V roce 2004 bylo vyčištěno 14.540 m3/rok odpadních vod. Průměrný denní přítok činil 39,7 
m3/den. Byla prováděna analýza vzorků odpadních vod, kde všechny sledované hodnoty 
odpovídají platným předpisům.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí výroční zprávu o stavu ČOV Vážany nad Litavou za rok 2004, 

11. Informace z OÚ za období březen - květen 2005  
� proběhlo jednání s Povodím Morava ohledně toku Litavy, 
� proběhlo jednání s firmou na odstranění povodňových škod - Vážanský potok, 
� byl udělán prořez starých stromů v remízku u mlýna, 
� byla provedena oprava havarijního stavu vodovodu na hřbitově, 
� proběhla kontrola hygieny v obecní hospodě Lidového domu, 
� proběhla oprava zařízení na dětském hřišti, 
� SÚS provedla opravu komunikace směr Kobeřice, 
� proběhl úklid a čištění obce po zimě, 
� proběhlo vyčištění nánosu slámy a bahna na česlích na Záhumenici,  
� proběhlo vyčištění vtoku Vážanského potoka do Litavy, 

Stránka č. 7 z 9ZASEDÁNÍ

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\session\zasedani11.html



� proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2004, 
� proběhla kontrola ČIŽP ohledně povolení kácení starých stromů, 
� proběhlo první veřejné projednání návrhu územního plánu, 
� proběhlo jednání s firmou VaK Vyškov, 
� proběhla kontrola MěÚ Slavkov, odbor ŽP ohledně PEO v trati Záhumenice,  
� proběhlo jednání s projektantem ohledně další etapy územního plánu, 
� proběhlo jednání ohledně pozemkových úprav,  
� na žádost hasičů Slavkov proběhla kontrola stavu hydrantů v obci,  
� proběhl seminář ohledně nového školského zákona, 
� jednání na katastrálním úřadu ohledně převodu majetku na LV 10001,  
� proběhla v obci plošná deratizace, 
� připomenutí k výročí od povodně - 24.5.2005 tomu bylo 15 let, 
� neznámý pachatel vyhrožoval, že v budově školy je uložena bomba. 

Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období březen - květen 2005 

12. Diskuse 
V diskusi vystoupili celkem 3 občani. Dotazy se týkaly: silnice u mlýna směr k ČOV, silnice 
pod mezí, oprava kanalizace. Dotazy byly zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba 
odpovídat písemnou formou. 
12:12 28.6.2005  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů 

13. Usnesení 

ZO schválilo: 
� zápis číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

30.3.2005, 
� zápis číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

4.5.2005, 
� výsledek hospodaření obce za rok 2004, 
� výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2004, 
� celkový závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradou, 
� nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad JmK, 
� rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ ve výši 29.500,- Kč do 

fondu odměn a 118.230,- Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové organizace (rezervní fond) 
na rok 2005, 

� rozpočtové opatření číslo 2/2005 a Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2005, 

ZO bere na vědomí: 
� zápis číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

30.3.2005, 
� zápis číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

4.5.2005, 
� závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2004,  
� znovurozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad 

Litavou za rok 2004, 
� rozpočtové opatření číslo 2/2005 a Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2005, 
� zprávu o výsledku kontroly OSSZ Vyškov, 
� zápis o tématické kontrole dodržování předpisů o požární ochraně, 
� výroční zprávu o stavu ČOV Vážany nad Litavou za rok 2004,  
� informace z OÚ za období březen - květen 2005, 
� diskusi občanů. 
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14. Závěr 
Starosta obce ukončil v 19.55 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem 
přítomným za účast.  

 
 
 
 
 

Vyvěšeno:2.6.2005 

Sňato:20.6.2005  

Podpisy: starosta: v.r.

ověřovatelé: v.r.

v.r.
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