
 
Zápis číslo 12/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 

26.10.2005 

 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Řihák, Petr Smejsík 
kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0 

Program:  

1. Zahájení  
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 11/2005 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

25.5.2005  
3. Schválení zápisu číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 29.6.2005  
4. Schválení zápisu číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 21.9.2005  
5. Rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005  
6. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 

2005  
7. Rozpočtové opatření číslo 5/2005  
8. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 příspěvkové organizace obce 

základní škola  
9. Závěrečná zpráva čerpání dotace na koncept územního plánu obce Vážany nad Litavou  

10. Informace z OÚ za období červen - říjen 2005  
11. Diskuse  
12. Usnesení  
13. 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 11/2005 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
25.5.2005 
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO 
rozhodne nejbližší zasedání ZO. Má někdo nějaké námitky proti zápisu číslo 11/2005 ze dne 
25.5.2005? 
Námitky nebyly podány. 

3. Schválení zápisu číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 29.6.2005 
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 19M/2005 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 29.6.2005. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 1/2005 o poplatku za odpad, 
rozpočtové opatření číslo 3/2005, integrovaný dopravní systém JMK - smlouvy, jízdní řád, 
nabídka bezúplatný převod pozemku p.č. 913/29, 935, 936, 938 k.ú. Vážany nad Litavou, 
seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 5/2005, 6/2005, různé. 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 19M/2005 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 29.6.2005 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 

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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Litavou ze dne 29.6.2005 
b) ZO schvaluje zápis číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 29.6.2005 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování:0. 

4. Schválení zápisu číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 21.9.2005 
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 20M/2005 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 21.9.2005. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2005, výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace ZŠ Vážany nad Litavou za I. pololetí roku 2005, rozpočtové opatření číslo 4/2005, 
schválení zadání územního plánu obce Vážany nad Litavou, výpověď smlouvy o nájmu 
pozemku p.č. 640/4 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o pronájem pozemků p.č. 638/14 a 639 
k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o pronájem pozemku p.č. 159 k.ú. Vážany nad Litavou, 
nabídka odprodeje pozemků p.č. 727/1 a 727/3 k.ú. Vážany nad Litavou, návrh vykoupení 
pozemku p.č. 871/2 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o zakoupení kamen do kadeřnictví, 
příspěvek obce na kroje v době konání hodů, žádost o vyřešení kanalizace v prostoru 
rodinného domu č. 266, neplatiči obce v roce 2005, požadavek SDH Vážany nad Litavou, 
nabídka mříží pro obecní úřad, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 7/2005, 8/2005, 
různé.  
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 20M/2005 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 21.9.2005 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 21.9.2005 
b) ZO schvaluje zápis číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 21.9.2005 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

5. Rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení rozbor hospodaření obce Vážany nad 
Litavou za III. čtvrtletí roku 2005. Rozbor hospodaření byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední 
desce obce. 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 
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 3.997.678,49 Kč, výdaje obce činí 3.447.048,42 Kč. Saldo příjmů a 
výdajů činí 550.630,07 Kč. 
Příjmová stránka obce: 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 622.066,- Kč a plní se na 77,28 %. Daň z 
příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 180.335,- Kč a plní se na 103,64 %. Daň z 
příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 35.804,- Kč a plní se na 66,30 %. Daň z 
příjmu právnických osob činí 744.517,- Kč a plní se na 84,60 %. Daň z přidané hodnoty činí 
1.126.758,- Kč a plní se na 80,48 %. Poplatek za komunální odpad činí 242.560,- Kč a plní se 
na 97,02 %. Poplatek ze psů činí 14.700,- Kč a plní se na 113,08 %. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství činí 3.550,- Kč a plní se na 39,44 %. Místní poplatek - provoz automatů 
dle vyhlášky činí 35.000,- Kč a plní se na 87,50 %. Odvod z výtěžku provozování automatů 
činí 29.526,30,- Kč. Správní poplatek činí 19.420,- Kč a plní se na 57,12 %. Daň z nemovitosti 
činí 286.040,- Kč a plní se na 63,85 %.  
Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 21.169,- Kč, příjmy z prodeje 
zboží ve výši 1.225,- Kč, odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 185.400,- Kč, nájemné 
budovy školy ve výši 10.000,- Kč, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 0,- Kč, 
pohřebnictví ve výši 3.680,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 9.970,- Kč, příjmy z 
pronájmu nemovitostí a plynovodu ve výši 230.815,- Kč, přijaté nekapitálové příspěvky ve 
výši 9.642,- Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 4.800,- Kč, přijaté neinvestiční dary ve 
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výši 15.000,- Kč, příjmy z úroků ve výši 2.101,19 Kč, finanční vypořádání vratky transferů ZŠ 
ve výši 1.900,- Kč. Nedaňové příjmy celkem činí 495.702,19 Kč a plní se na 80,76 %. Několik 
občanů nemá uhrazené poplatky za odvádění odpadních vod a za odpad.  
Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na školství a výkon státní správy a dotace od 
kraje na PRV. Celkové dotace činí 161.700,- Kč a jsou plněny na 92,51 %. Dotace od kraje do 
oblasti školství již nejsou od letošního roku směřovány přes rozpočet obce a jdou přímo na 
účet ZŠ.  
Celkové příjmy obce se plní na 81,16 %. 
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 57,52 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje nejsou žádné. 
Doprava: v tomto roce proběhla oprava silnice a chodníku v ulici ke koupališti, kde celkové 
výdaje činí 433.884,- Kč. Výdaje na dopravní obslužnost činí 53.151,- Kč a plní se na 102,21 
%. Vodní hospodářství: do této kapitoly je zahrnut opravy a udržování kanalizace, finanční 
vypořádání minulých let, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí 
292.088,20 Kč a plní se na 100,72 %. 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. Celkové výdaje činí 514.223,80 Kč a plní se na 74,12 %. V této částce 
je zahrnuta neuhrazená faktura z roku 2004 ve výši 244.000,- Kč na jejichž proplacení neměla 
obec v roce 2004 dostatek finančních prostředků. Příspěvková organizace ŽS dostává přímo 
od kraje schválené dotace. S těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Kultura: 
Výdaje na nákup knih do knihovny, ostatní osobní výdaje a drobný hmotný majetek činí 
52.982,50 Kč, výdaje na kroniku obce činí 922,50 Kč, výdaje na zachování a obnovu místních 
hodnot činí 21.000,- Kč a služby občanům činí 22.256,- Kč. Plnění na 53,15 %. Tělovýchovná 
jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce činí 18.000,- Kč, neinvestiční dotace 
neziskovým organizacím činí 15.000,- Kč. Plnění na 55,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na 
kulturní a zájmovou činnost činí 7.400,- Kč a plní se na 35,24 %. Lékařská služba první 
pomoci: příspěvek obce na zajištění této služby činí 8.956,75 Kč a plní se na 74,64 %. Místní 
hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 1.054.826,85 Kč a plní se na 73,22 %. Jedná 
se o výdaje na elektrickou energii ve výši 128.818,70,- Kč, údržba plynu ve výši 93.432,- Kč, 
výdaje na platy zaměstnanců, odvody zdravotního a sociálního, ochranné pomůcky, nákup 
materiálu, nákup služeb, voda, plyn, nákup drobného hmotného majetku, neinvestiční 
transfery (SMO, Politaví, ESOM) ve výši 515.011,90 Kč, na sběr nebezpečného, komunálního 
a ostatního odpadu ve výši 232.136,50 Kč, údržbu zeleně ve výši 85.427,75,- Kč. Sociální 
pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc postiženým dětem. Výdaje činí 1.000,- Kč. 
Požární ochrana: výdaje na sbor dobrovolných hasičů činí 23.352,50 Kč a plní se na 102,42 %. 
Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní správu činí 855.483,62 Kč a plní se na 67,28 %. Jedná se o 
výdaje za platy místních zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a sociálního, 
povinné pojištění, tisk, drobný hmotný majetek, nákup materiálu, voda, plyn, služby pošt, 
telekomunikací, právní služby, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, pojištění budov a 
zařízení, služby peněžních ústavů. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 
56.622,70 Kč a plní se na 65,69 %. Finanční vypořádání minulých let za volby a vypořádání 
ZŠ činí 12.447,- Kč. Celkové výdaje obce se plní na 75,75 %. 
Splácení půjček a úvěrů k 30.9.2005: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 312.600,- 
Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 75.600,- Kč, splátka půjčky u SFŽP Praha činí 
132.000,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s. Prostějov činí 105.000,- Kč. 
Závazky k 30.9.2005 (neuhrazené faktury) běžné neuhrazené faktury z obchodního styku. 
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV: 
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 30.9.2005 ve výši 137.392,20 Kč,  
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2005 ve výši 205.000,- Kč, 
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* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2005 ve výši 1.521.100,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2005 ve výši 790.000,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2005 ve výši 585.000,- Kč 

Při efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet reálný prostor pro financování 
základních potřeb obce a zabezpečování služeb občanům.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005, 
b) ZO schvaluje rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005, 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování:0.  

6. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 
2005 
Starosta předložil ZO výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou 
za III. čtvrtletí roku 2005. Hospodářský výsledek školy je sestaven na základě rozvahy a 
výkazu zisku a ztrát zpracované k 30.9.2005.  
Náklady školy: spotřeba materiálu (potraviny) 131.000,- Kč, opravy a udržování 7.070,- Kč, 
ostatní služby 52.120,- Kč, mzdové náklady 870.520,- Kč, zákonné odvody pojistného 
304.680,- Kč, ostatní sociální pojištění 3.660,- Kč, zákonné sociální náklady 17.410,- Kč, jiné 
ostatní náklady 17.770,- Kč. Celkové náklady 1.404.230,- Kč 
Výnosy školy: tržby z prodeje služeb (stravné) 122.100,- Kč, úroky 80,- Kč, zúčtování fondů 
118.030,- Kč, jiné ostatní výnosy 1.320,- Kč, příspěvky a dotace na provoz 1.245.000,- Kč. 
Celkové výnosy 1.486.530,-Kč. 
Hospodářský výsledek celkem 82.300,- Kč. 
Výsledek rozvahy odpovídá účetním stavům k 30.9.2005.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou 
za III. čtvrtletí roku 2005, 

7. Rozpočtové opatření číslo 5/2005 
V souladu s § 16 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
provádí obec změny schváleného rozpočtu formou rozpočtového opatření Toto opatření se 
uskutečňuje povinně, jde-li o změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. vždy při 
obdržení dotace, půjčky od jiného veřejného rozpočtu). Rozpočet po změnách musí být vždy 
sestaven jako vyrovnaný.  
Starosta obce předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření číslo 5/2005. Rozpočet obce 
Vážany nad Litavou se upravuje:  
*v odd., § a položce: 
výdaje: 

� odd., § 2212 5171 opravy a udržování silnice se snižuje o částku 147.200,- Kč,  
pozn.: ÚZ 00221 činí 123.000,- Kč, bez ÚZ činí 139.800,- Kč, celkem 262.800,- Kč  

� odd., § 2219 5171 opravy a udržování chodník se zvyšuje o částku 147.200,- Kč,  
� odd., § 2321 6121 budovy, haly a stavby projekt ČS se snižuje o částku 30.000,- Kč,  
� odd., § 2321 5171 opravy a udržování čištění potoka se zvyšuje o částku 20.900,- Kč, na 

35.900 Kč  
� odd., § 2321 5169 nákup služeb ČOV se zvyšuje o částku 9.100,- Kč, na 254.100 Kč  
� odd., § 3341 5171 opravy a udržování rozhlas se snižuje o částku 4.000,- Kč,  
� odd., § 3639 5137 drobný hmotný majetek se snižuje o částku 5.500,- Kč, na 19.500 Kč  
� odd., § 3639 6121 budovy, haly a stavby se snižuje o částku 23.700,- Kč, nepatří,  
� odd., § 3639 5171 opravy a udržování se zvyšuje o částku 23.700,- Kč,  
� odd., § 5512 5139 nákup materiálu se zvyšuje o částku 2.600,- Kč na 13.300 Kč,  
� odd., § 6171 5137 drobný hmotný majetek skříně se zvyšuje o částku 6.900,- Kč, na 

14.800 Kč  
celkem 0 ,- Kč  
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Rozpočtové opatření bude do rozpočtu obce zapracováno v měsíci říjen 2005 a bude 
předloženo KÚ Jihomoravského kraje odbor ekonomický k zapracování do sestav SR.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2005, 
b) ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2005. 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

8. Dodatek číslo 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 příspěvkové organizace 
obce základní škola 
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek číslo 1 ke Zřizovací listině 
č.j.16/2002 ze dne 16.10.2002 příspěvkové organizace obce Vážany nad Litavou základní 
škola. Dodatek k zřizovací listině se mění:  

� zákon číslo 564/1990 Sb., který byl nahrazen novým a to zákonem číslo 561/2004 Sb.,  
� název školy není Základní škola Vážany nad Litavou okres Vyškov, ale Základní škola a 

Mateřská škola Vážany nad Litavou okres Vyškov,  
� vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace, kde příspěvková organizace 

vykonává činnost základní školy, mateřské školy a školní jídelny,  
� označení statutárních orgánů a způsob vystupování,  
� vymezení majetkových práv a povinností  

Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí dodatek číslo 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 
příspěvkové organizace obce základní škola, 
b) ZO schvaluje dodatek číslo 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 
příspěvkové organizace obce základní škola. 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

9. Závěrečná zpráva čerpání dotace na koncept územního plánu obce Vážany nad Litavou 
Starosta obce předložil ZO ke schválení závěrečnou zprávu čerpání dotace na koncept 
územního plánu obce Vážany nad Litavou.  
Celkové náklady na koncept územního plánu obce Vážany nad Litavou činí 151.121,- Kč, 
výše dotace z rozpočtu JMK činí 75.560,- Kč, tj. 49,99 %. Veškeré podmínky dané smlouvou 
jsou splněny. Zadání územního plánu obce Vážany nad Litavou schválilo ZO dne 21.9.2005.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí závěrečnou zprávu čerpání dotace na koncept územního plánu obce 
Vážany nad Litavou, 
b) ZO schvaluje závěrečnou zprávu čerpání dotace na koncept územního plánu obce Vážany 
nad Litavou 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

10. Informace z OÚ za období červen - říjen 2005  
� proběhlo schválení dotace z JMK na opravu chodníku a komunikace ke koupališti,  
� proběhlo schválení dotace z JMK na zadání územního plánu obce,  
� probíhají pozemkové úpravy a to zjišťování vnitřních hranic katastru a vnějších hranic 

katastru,  
� byla zpracována firmou z Vyškova dokumentace o požární ochraně obce a zařízení,  
� proběhlo fotografování občanů na občanské průkazy,  
� proběhlo odevzdání daňového přiznání na daň z převodu majetku,  
� proběhlo slavnostní vyřazení předškoláků,  
� vydání dvou knížek,  
� byla poslána petice proti rušení vlakových spojů na trase Křenovice-Vyškov, bohužel 

budou zrušeny  
� proběhla oprava chodníku a komunikace ke koupališti,  
� proběhlo zpracování, vydání a roznesení jízdních řádů IDS linky 620 občanům,  
� od 1.9.2005 došlo k zavedení IDS v obci,  
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� bylo namontováno označení s názvem na budovu ČOV,  
� proběhla oprava schodů u zastávky u mlýna,  
� došlo k položení části kanalizace u mlýna,  
� došlo k položení obrubníku při vjezdu do obce od Slavkova,  
� proběhlo schválení zadání územního plánu obce  
� proběhlo odhalení pamětní desky místnímu rodákovi,  
� zpracovává se pasport dopravního značení v obci,  
� proběhlo školení o místních poplatcích,  
� pokračují pozemkové úpravy,  
� proběhlo setkání starostů slavkovského regionu  

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

11. Diskuse 
V diskusi vystoupili celkem 3 občani. Dotazy nebyly žádné, spíše se hodnotilo, co která 
organizace udělala.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů 

12. Usnesení 

ZO schválilo: 
� zápis číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

29.6.2005,  
� zápis číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

21.9.2005,  
� rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005,  
� rozpočtové opatření číslo 5/2005,  
� dodatek číslo 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002příspěvkové 

organizace obce základní škola  
� závěrečnou zprávu čerpání dotace na koncept územního plánu obce Vážany nad 

Litavou,  

ZO bere na vědomí: 
� zápis číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

29.6.2005,  
� zápis číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

21.9.2005,  
� rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005,  
� výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí 

roku 2005,  
� rozpočtové opatření číslo 5/2005,  
� dodatek číslo 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002příspěvkové 

organizace obce základní škola  
� závěrečnou zprávu čerpání dotace na koncept územního plánu obce Vážany nad 

Litavou,  
� informace z OÚ za období červen - říjen 2005,  
� diskusi občanů.  

13. Závěr 
Starosta obce ukončil v 19.45 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem 
přítomným za účast.  

 Podpisy: starosta: v.r.
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Vyvěšeno:3.11.2005 

Sňato:24.11.2005  

ověřovatelé: v.r.

v.r.
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