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Zápis číslo 14/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
29.3.2006
Přítomni: starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, místostarosta - Ing. Jiří Hložek,
členové - Petr Smejsík, Pavel Řihák, Emil Novotný
Omluveni: Jan Kundera, Josef Holub
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík
kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0
Program:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 13/2005 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
14.12.2005
3. Projednání plánu společných zařízení KPÚ Vážany nad Litavou
4. Schválení zápisu číslo 22M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 25.1.2006
5. Schválení zápisu číslo 23M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 22.2.2006
6. Schválení zápisu číslo 24M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 1.3.2006
7. Schválení zápisu číslo 25M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 22.3.2006
8. Schválení závěrečného účtu obce Vážany nad Litavou za rok 2005
9. Výsledek hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Vážany nad Litavou
10. Schválení rozpočtu obce Vážany nad Litavou na rok 2006
11. Smlouva o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2006
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zrušuje vyhláška o veřejném prostranství
13. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2005
14. Zpráva jednotlivých komisí a výborů za rok 2005
15. Informace z OÚ za období leden - březen 2006
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
Hlasování: kdo je pro dnešní program a jeho doplnění: 5, 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 13/2005 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
14.12.2005
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 13/2005 ze dne
14.12.2005?
Námitky nebyly podány.
3. Projednání plánu společných zařízení KPÚ Vážany nad Litavou
Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno předložil ZO plán společných zařízení KPÚ Vážany nad
Litavou. Plán společných zařízení byl projednán se sborem zástupců dne 24.3.2006. Úvodní
slovo přednesl pracovník Agroprojektu PSO, s.r.o. Brno p. Beneš.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí plán společných zařízení KPÚ Vážany nad Litavou,
b) ZO schvaluje plán společných zařízení KPÚ Vážany nad Litavou.
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Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
4. Schválení zápisu číslo 22M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 25.1.2006
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 22M/2006 z mimořádného
jednání ZO obce ze dne 25.1.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo:
rozpočtové opatření číslo 7/2005, projednání inventury za rok 2005, rozpočet DSO Ždánický
les a Politaví na rok 2006, nabídky na opravu a dostavbu hřbitovní zídky, nabídka na
bezúplatný převod pozemků p.č. 710/36,713/19,701/17,703/16 k.ú. Vážany n./ Litavou, žádost
na odprodej části pozemku, nabídka na koupi počítače pro OÚ a prodej současného počítače,
žádost o finanční příspěvek na zakoupení dresů pro fotbalový dorost Vážany n./ Litavou,
žádost o finanční příspěvek na nákup židlí do sálu na faru, příspěvky na kulturní a sportovní
akce konané v roce 2006, požadavky TJ Vážany nad Litavou v roce 2006, připomínky p.
Smetany k Územnímu plánu obce Vážany nad Litavou, SDH Vážany nad Litavou, seznámení
ZO s finanční situací obce za měsíc 11/2005 a 12/2005, různé.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 22M/2006 z mimořádného
jednání ZO ze dne 25.1.2006 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 22M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 25.1.2006
b) ZO schvaluje zápis číslo 22M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou
ze dne 25.1.2006
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
5. Schválení zápisu číslo 23M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 22.2.2006
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 23M/2006 z mimořádného
jednání ZO obce ze dne 22.2.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo:
požadavky TJ Vážany nad Litavou na rok 2006, jednání se zástupci TJ, obecně závazná
vyhláška číslo 1/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 2/2005, poplatek za odpad, návrh
a následná volba soudců z obce přísedících pro Okresní soud ve Vyškově, nabídky na opravu
hřbitovní zídky, pověření k převzetí listinných akcií VaK, a.s. Vyškov, nabídka na bezúplatný
převod pozemků p.č. 1018/4 k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka na bezúplatný převod pozemků
p.č. 270/7 k.ú. Vážany nad Litavou, schválení žádosti Obce Vážany nad Litavou o povolení
kácení dřevin rostoucí mimo les, spisový a skartační řád obce Vážany nad Litavou, nabídka na
odkup pozemků p.č. 52/2, p.č. 57/1, p.č. 59/2 k.ú. Vážany nad Litavou, požadavky SDH
Vážany nad Litavou na rok 2006, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 1/2006,
různé.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 23M/2006 z mimořádného
jednání ZO ze dne 22.2.2006 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 23M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 22.2.2006
b) ZO schvaluje zápis číslo 23M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou
ze dne 22.2.2006
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
6. Schválení zápisu číslo 24M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 1.3.2006
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 24M/2006 z mimořádného
jednání ZO obce ze dne 1.3.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo:
požadavky TJ Vážany nad Litavou na rok 2006, nabídky na opravu hřbitovní zídky, úprava
hřbitova - dláždění cest, úprava prostoru před hřbitovem, požadavky SDH Vážany nad Litavou
na rok 2006, různé. Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo
24M/2006 z mimořádného jednání ZO ze dne 1.3.2006 schválit na veřejném jednání
Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
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a) ZO bere na vědomí zápis číslo 24M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 1.3.2006
b) ZO schvaluje zápis číslo 24M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou
ze dne 1.3.2006
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
7. Schválení zápisu číslo 25M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 22.3.2006
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 25M/2006 z mimořádného
jednání ZO obce ze dne 22.3.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo:
další nabídky na opravu hřbitovní zídky, žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok
2006, výsadba stromů u mlýna, přihláška do soutěže Vesnice roku 2006, nabídka na
bezúplatný převod pozemku p.č. 707/8 k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka na bezúplatný
převod pozemků p.č. 710/47 a 713/20 k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka na bezúplatný převod
pozemku p.č. 911/39 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o odkoupení pozemku p. Hoffman,
seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 2/2006.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 25M/2006 z mimořádného
jednání ZO ze dne 22.3.2006 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 25M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 22.3.2006
b) ZO schvaluje zápis číslo 25M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou
ze dne 22.3.2006
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
8. Schválení závěrečného účtu obce Vážany nad Litavou za rok 2005
Starosta obce předložil ZO ke schválení závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2005
podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí
závěrečného účtu je rozbor hospodaření obce za rok 2005, finanční vypořádání minulých let a
přezkum hospodaření obce za rok 2005.
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 5.490.600,64 Kč, výdaje obce činí 4.682.873,68 Kč. Saldo
příjmů a výdajů činí 807.726,96 Kč.
Příjmová stránka obce:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 864.050,- Kč byla splněna na 107,34 %.
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 208.522,- Kč byla splněna na 112,11
%. Daň z příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 48.101,- Kč byla splněna na
89,08 %. Daň z příjmu právnických osob činí 982.359,- Kč byla splněna na 111,63 %. Daň z
přidané hodnoty činí 1.573.347,- Kč byla splněna na 112,38 %. Poplatek za komunální odpad
činí 242.560,- Kč byl splněn na 100,02 %. Poplatek ze psů činí 14.700,- Kč byl splněn na
100,00 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 4.530,- Kč byl splněn na 100,67 %.
Poplatek ze vstupného činí 3.400,- Kč byl splněn na 100,00 %. Místní poplatek – provoz
automatů dle vyhlášky činí 47.609,- Kč byl splněn na 100,02 %. Odvod z výtěžku provozování
automatů činí 29.526,30,- Kč byl splněn na 100,09 %. Správní poplatek činí 42.020,- Kč byl
splněn na 100,05 %. Daň z nemovitosti činí 486.623,- Kč byla splněna na 108,62 %.
Nedaňové příjmy tvoří: příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 21.169,- Kč byly splněny na
99,85 %, příjmy z prodeje zboží ve výši 4.745,- Kč byly splněny na 100,96 %, odvádění
odpadních vod a nájemné ve výši 187.000,- Kč byl splněn na 100,00 %, nájemné budovy
školy ve výši 10.000,- Kč byl splněn na 100,00 %, příjmy z poskytovaných služeb knihovna
ve výši 90,- Kč byl splněn na 90,00 %, pohřebnictví ve výši 3.680,- Kč byl splněn na 99,46 %,
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příjmy z pronájmu pozemků ve výši 14.832,- Kč byly splněny na 100,22 %, příjmy z
pronájmu nemovitostí a plynovodu ve výši 402.173,- Kč byl splněn na 111,99 %, přijaté
nekapitálové příspěvky ve výši 9.832,- Kč byly splněny na 99,31 %, příjmy z prodeje
pozemků ve výši 4.800,- Kč byly splněny na 100,00 %, příjmy z poskytnutých služeb zeleň ve
výši 15.000,- Kč byly splněny na 100,00 %, přijaté neinvestiční dary ve výši 15.000,- Kč byly
splněny na 100,00 %, příjmy z úroků ve výši 2.672,34 Kč byly splněny na 98,98 %, finanční
vypořádání vratky transferů ZŠ ve výši 1.900,- Kč.
Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na školství a výkon státní správy a dotace od
kraje na PRV. Celkové dotace činí 250.360,- Kč a byly splněny na 99,98 %.
Celkové příjmy obce jsou plněny na 108,56 %.
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 6.878,20 Kč, což představuje plnění na 99,68 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje
nejsou žádné. Doprava: v roce 2005 proběhla plánovaná oprava silnice a chodníku v ulici ke
koupališti, kde celkové výdaje činí 433.884,- Kč. Výdaje na dopravní obslužnost činí 67.509,Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Vodní hospodářství: do této kapitoly jsou zahrnuty
opravy a udržování kanalizace, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí
292.088,20 Kč, což představuje plnění na 100,72 %. Školství: Základní škola a Mateřská škola
je příspěvkovou organizací od 1.1.2003. 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 671.998,50 Kč, což představuje plnění na 100,00 %. 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 ZŠ a MŠ 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,
což představuje plnění na 99,97 %, výdaje na kroniku obce činí 3.363,- Kč, což představuje
plnění na 101,91 %, výdaje na zachování a obnovu místních hodnot činí 21.000,- Kč, což
představuje plnění na 100,00 % a služby občanům činí 60.539,- Kč, což představuje plnění na
100,07 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce činí 23.000,- Kč,
neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 37.000,- Kč, celkem 60.000,- Kč, což
představuje plnění na 100,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost
činí 23.800,- Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Lékařská služba první pomoci:
příspěvek obce na zajištění této služby činí 11.943,75 Kč, což představuje plnění na 99,53 %.
Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 1.585.346,81 Kč, což představuje
plnění na 99,98 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 168.703,70 Kč, údržba
plynu ve výši 93.615,16 Kč, územní plán obce ve výši 151.121,- Kč, výdaje na platy
zaměstnanců, odvody zdravotního a sociálního, ochranné pomůcky, nákup materiálu, nákup
služeb, nákup vody, plynu, elektrické energie, nákup drobného hmotného majetku, opravy a
udržování, neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM), platba daní a poplatků ve výši
730.047,70 Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 317.530,50
Kč, údržbu zeleně ve výši 124.328,75,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární
pomoc postiženým dětem. Výdaje činí 4.000,- Kč. Požární ochrana: výdaje na Jednotku sboru
dobrovolných hasičů činí 23.352,50 Kč, což představuje plnění na 99,80 %. Vnitřní správa:
Výdaje na vnitřní správu činí 1.268.789,02 Kč, což představuje plnění na 100,05 %. Jedná se o
ostatní osobní výdaje místních zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a
sociálního, povinné pojištění, tisk, drobný hmotný majetek, nákup materiálu, nákup vody,
plyn, služby pošt, telekomunikací, právní služby, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné,
pohoštění, pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů. Všeobecná pokladna: Výdaje
na úroky z úvěrů činí 82.951,70 Kč, což představuje plnění na 100,06 %. Finanční vypořádání
minulých let za volby a vypořádání ZŠ činí 12.447,- Kč.
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Celkové výdaje obce jsou plněny na 100,01 %.
Splácení půjček a úvěrů k 31.12.2005: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem
624.262,10 Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 90.730,10 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 140.000,- Kč.
Závazky k 31.12.2005 (neuhrazené faktury) všechny faktury jsou uhrazený.
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce, stavbu ČOV a knihovny:
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 122.262,10 Kč,
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 161.000,- Kč,
* půjčka u MF ČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 1.303.800,Kč,
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 760.000,Kč,
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 580.000,- Kč
Během roku bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření. Při efektivním vynakládání
prostředků dává výsledek hospodaření obce reálný prostor pro financování základních potřeb
obce a zabezpečování služeb občanům.
Dne 21.2.2006 se uskutečnil přezkum hospodaření obce. Tento přezkum hospodaření zjistil
nedostatek v oblasti inventarizace majetku (pozemku), které nemají závažnost nedostatků
uvedených v zákoně.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které
se uskutečnilo dne 21.2.2006. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem
Jihomoravského kraje na základě žádosti obce dle § 42 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích
a proběhlo v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí (zákon o přezkoumávání hospodaření).
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno. Předmět přezkoumání hospodaření obce jsou údaje
uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm.
b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem a
významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Výsledek přezkoumání:
* Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky v ustanovení § 10 odst.
3 písm. c) zákona a to nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku:
nebyla provedena inventarizace pozemku k 31.12.2005, nebyl aktualizován výpis z katastru
nemovitostí a nebyl předložen inventární soupis a evidence pozemků. Tím došlo k porušení
zákona 563/1991 sb., o účetnictví. Obec obdržela v průběhu roku formou darovací smlouvy
pozemky, které neocenila a nezaznamenala ve svém účetnictví.
* Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky z hlediska dodržování
povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření obce, 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
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vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v zákoně o přezkoumávání hospodaření.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky, nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti.
Nápravná opatření:
K odstranění zjištěných nedostatků při přezkumu budou provedena nápravná opatření.
Nápravná opatření budou provedena do konce měsíce květen 2006. Pozemky budou vedeny
každý zvlášť, darované pozemky budou ohodnoceny dle bonity půdy. Obec nebude používat
pro ohodnocení pozemků znalecký posudek, tak jak to prováděla doposud. 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 2005,
b) ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2005,
c) ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005,
d) ZO schvaluje celkový závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradou,
e) ZO schvaluje nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad JmK.
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
9. Výsledek hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ
Vážany nad Litavou za rok 2005
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení výsledek hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou za rok 2005 včetně návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2005. Hospodářský výsledek školy je sestaven na základě
rozvahy a výkazu zisku a ztrát zpracované k 31.12.2005.
Náklady školy: spotřeba materiálu (potraviny) 203.320,- Kč, opravy a udržování 8.340,- Kč,
ostatní služby 94.710,- Kč, mzdové náklady 1.194.190,- Kč, zákonné odvody pojistného
417.960,- Kč, ostatní pojištění a sociální náklady 28.900,- Kč, jiné ostatní náklady 19.330,Kč, celkové náklady 1.966.750,- Kč
Výnosy školy: tržby z prodeje služeb (stravné) 182.280,- Kč, úroky 90,- Kč, zúčtování fondů
118.030,- Kč, ostatní výnosy 1.320,- Kč, příspěvky a dotace na provoz 1.703.000,- Kč,
celkové výnosy 2.004.720,-Kč.
Hospodářský výsledek celkem 37.970,- Kč.
Výsledek rozvahy odpovídá účetním stavům a navazuje na předloženou inventuru majetku,
která byla provedena a zpracována k 31.12.2005.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: do fondu odměn dát 17.000,- Kč, zbytek ve výši
20.970,- Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2006.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí výsledek hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok
2005,
b) ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou,
rozdělení hospodářského výsledku ve výši 17.000,- Kč do fondu odměn a 20.970,- Kč zapojit
do rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2006.
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
10. Schválení rozpočtu obce Vážany nad Litavou na rok 2006
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu obce na rok 2006. Návrh rozpočtu na rok 2006
obdrželo zastupitelstvo předem a rovněž byl zveřejněn na úřední desce podle zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 2.12.2005 zákon číslo 543/2005 Sb., o
státním rozpočtu ČR na rok 2006. Součástí schváleného zákona je i souhrnný finanční vztah
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státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. Finanční vztahy
státního rozpočtu k rozpočtům obcí Jihomoravského kraje sdělilo MF ČR dopisem čj. 12/117
277/2005-121 ze dne 20.12.2005. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou
zprostředkovány přes rozpočet krajů, kde kraj podle zákona číslo 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, plní úlohu zprostředkovatele mezi
státním rozpočtem a rozpočty obcí. Rozpočet obce vychází a řídí se zákonem číslo 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy
obce vychází ze zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočet je sestaven podle rozpočtové skladby, která byla vydána vyhláškou MF
ČR číslo 323/2002 Sb., a novelizována vyhláškou číslo 484/2003 Sb. Obec se na procentní
části celostátního hrubého výnosu daně podílí stanoveným procentem a to ve výši 0,003664 %
v přepočtu na počet obyvatel. Dotace tvoří především dotace na státní správu v přenesené
působnosti, která činí 1.502,- Kč na 100 obyvatel obce. Další dotace je dotace na částečnou
úhradu neinvestičních výdajů ve školství, kde příspěvek na jednoho žáka činí 1.282,- Kč. Dne
1.1.2005 vstoupil v platnost zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde dotace na přímé náklady
vzdělávání školám a školským zařízením zřizovanými obcemi jsou zasílány z MŠMT
prostřednictvím krajů přímo na účet škol a nejdou přes účet zřizovatele. Rovněž poplatek v
MŠ si škola vybírá sama a je součásti příjmů školy.
Celkové příjmy obce činí 4.792.300,- Kč, výdaje obce činí 4.580.000,- Kč. Saldo příjmů a
výdajů činí 212.300,- Kč. Rozpočet obce na rok 2006 je koncipován jako přebytkový.
Základním zdrojem pro financování potřeb na místní úrovni tvoří daňové příjmy ve výši
4.379.000,- Kč, které tvoří 91,4 % celkových příjmů obce. V souladu s rozpočtovými pravidly
bude i v roce 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických
osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybírané zvláštní sazbou,
daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty. Jedná se o sdílené daně ze SR ve výši
20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně odpovídající poměru násobku počtu obyvatel
obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Nárůst sdílených daní očekává stát ve výši 2,5 %.
Příjmem obcí je rovněž výnos daně z příjmu právnických osob za obec, daň z nemovitosti,
poplatek za komunální odpad, správní poplatky, poplatek ze psů, poplatek za užívání
veřejného prostranství, místní poplatek za provoz hracích automatů. Celkový nárůst daňových
příjmů se očekává ve výši 5,1 %.
Příjmem obce jsou rovněž nedaňové příjmy ve výši 357.100,- Kč, které tvoří 7,4 % celkových
příjmů obce. Sem patří příjmy z úhrad těžebního průmyslu, z prodeje zboží, odvádění
odpadních vod, příjmy z pronájmu nemovitosti budovy ZŠ, příjmy z poplatku v obecní
knihovně, pohřebnictví, příjmy z pronájmu plynofikace, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z
pronájmu nemovitostí, přijaté nekapitálové příspěvky, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy
z úroků. Další skupinou příjmů obce tvoří dotace ve výši 56.200,- Kč, které tvoří 1,2 %
celkových příjmů obce. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve
školství a na výkon státní správy.
Předpokládaný objem výdajů v roce 2006 je předurčen rozsahem celkových finančních příjmů.
Výdaje zahrnují předpokládaný růst cen. Výdaje jsou sestaveny podle platné rozpočtové
skladby a jsou předloženy dle jednotlivých kapitol a paragrafů.
 zemědělství: § 1014 celkové výdaje na deratizaci hlodavců v obci činí 6.900,- Kč.
 vnitřní obchod, turismus: § 2140 celkové výdaje na turistiku, kterou propaguje zejména
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, kde je obec členem, činí 4.000,- Kč.
 doprava: § 2215 jedná se o příspěvek na IDS JMK, kde výdaje na dopravní obslužnost
činí 31.500,- Kč.
 vodní hospodářství: § 2321 celkové výdaje na provoz čistírny odpadních vod, opravy a
udržování kanalizace a projektovou dokumentaci činí 335.000,- Kč.
 školství: § 3113 výdaje na školství činí 509.700,- Kč. Jedná se o neinvestiční výdaje,
kterou obec přispívá na zřízenou příspěvkovou organizaci, výdaje na běžný provoz
budovy školy, která je ve vlastnictví obce, neinvestiční transfery obce tj. náklady za
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žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově, vodu, plyn, opravy a udržování.
kultura: § 3314 činnost knihovnické, kde celkové výdaje na nákup knih a ostatní osobní
výdaje činí 12.500,- Kč, § 3319 ostatní záležitosti kultury, kde celkové výdaje na nákup
materiálu a ostatní osobní výdaje činí 4.000.- Kč, § 3341 místní rozhlas, kde celkové
výdaje na opravy a udržování rozhlasu činí 4.000,- Kč, § 3399 záležitosti kultury, církví
a sděl. prostředků, kde celkové výdaje na tisk, nákup materiálu, nákup služeb, věcné
dary občanům při jubileích a pohřbech, neinvestiční dotace, činí 95.000,- Kč,
tělovýchova a zájmová činnost: § 3419, kde celkové výdaje na neinvestiční dotace a
věcné dary činí 95.000,- Kč. Jedná se o příspěvek obce pro TJ Vážany nad Litavou na
kulturní a sportovní akce (fotbalový turnaj, Bartolomějské hody, Silvestr), příspěvek na
činnost oddílu kopané, na zvelebení zařízení a nákup dresů pro fotbalový dorost.
Ostatní zájmová činnost: § 3429, kde celkové výdaje na věcné dary činí 32.000,- Kč.
Jedná se o příspěvky obce na ostatní kulturní a sportovní akce, které pořádají zahrádkáři,
chovatelé, myslivci, rybáři a jiné organizace v obci.
zdravotnictví: § 3513, kde příspěvek na Lékařskou službu první pomoci činí 12.000,Kč.
veřejné osvětlení: § 3631, kde celkové výdaje obce na elektrickou energii, nákup
materiálu a opravy a udržování činí 188.700,- Kč.
plynofikace: § 3633, kde celkové výdaje na opravy a udržování plynovodu v obci činí
93.400,- Kč.
komunální služba a územní rozvoj: § 3639, kde celkové výdaje činí 987.000,- Kč. Jedná
se o běžné výdaje na rozvoj obce jako jsou platy zaměstnanců, sociální a zdravotní
pojištění, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, nákup materiálu, voda, plyn,
elektrická energie, konzultační, poradenské a právní služby (územní plán), poplatek
internet, nákup služeb, opravy a udržování, neinvestiční transfery (SMO), příspěvky
DSO Ždánický les a Politaví a DSO ESOM, platba daní a poplatků.
ochrana životního prostředí: § 3721, kde výdaje na sběr a svoz nebezp. odpadu činí
18.000,- Kč, § 3722, kde výdaje na svoz komunálního odpadu činí 308.000,- Kč, §
3723, kde výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery) činí 26.000,- Kč.
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: § 3745, kde výdaje na údržbu zeleně činí 161.600,Kč.
sociální pomoc dětem a mládeži: § 4329, kde celkové výdaje činí 4.000,- Kč.
požární ochrana: § 5512, kde celkové výdaje na tisk. Nákup materiálu, opravy a
udržování a neinvestiční transfery Slavkov činí 50.200,- Kč.
vnitřní správa: § 6112, kde výdaje na zastupitelstvo obce jako ostatní osobní výdaje,
sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné činí
692.100,- Kč, § 6171, kde výdaje na činnost místní správy, tj. platy zaměstnanců,
sociální a zdravotní pojištění, ostatní povinné pojištění, tisk, časopis, drobný hmotný
majetek, nákup materiálu, voda, plyn, služby pošt, služby telekomunikací, poradenské a
právní služby, školení a vzdělávání, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné,
pohoštění činí 785.100,- Kč, § 6310, kde celkové výdaje na služby peněžních ústavů
činí 23.000,- Kč, § 6320, kde celkové výdaje na pojištění budov a zařízení činí 19.000,Kč.
všeobecná pokladna: nemalým úkolem obce je hrazení úroků z úvěrů a půjček. Celkové
výdaje činí 82.900,- Kč. Zde je předpoklad, že obec bude své závazky vyplývající z
poskytnutých úvěrů a půjček splácet včas a v termínu dané smlouvami.

Nemalou položkou v rozpočtu na rok 2006 jsou splátky úvěrů a půjček, které si obec vzala pro
zajištění tří významných staveb v obci jako plynofikace obce rok 1998, stavba čistírny
odpadních vod rok 2001 a nadstavba nad OÚ pro novou obecní knihovnu a archiv rok 2004.
Splátky úvěrů a půjček činí 622.300,- Kč. Jedná se o následující úvěry a půjčky: SFŽP Praha,
ČMSS Praha, MF ČR, ČS, a.s. Prostějov. Splácení úvěrů a půjček je jedním z hlavních úkolů
obce. Do rozpočtu obce byla zapojena změna stavu krátkodobých prostředků ve výši 410.000,Kč.
Naplnění rozpočtu bude velmi složité. Při efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet
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reálný prostor pro financování základních potřeb obce a zabezpečování základních služeb
občanům.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Vážany nad Litavou na rok 2006,
b) ZO schvaluje rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2006.
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
11. Smlouva o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2006
Starosta obce předložil ZO ke schválení Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP pro rok 2006
mezi Městem Slavkov u Brna a Obcí Vážany nad Litavou. Celková částka pro obec Vážany
nad Litavou činí 11.831,25 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. 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 Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2006,
b) ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2006.
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zrušuje vyhláška o veřejném prostranství
Po upozornění MV ČR starosta obce předložil ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku
obce Vážany nad Litavou číslo 2/2006, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Vážany nad Litavou číslo 3/2002, o veřejném prostranství.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2006,
kterou se zrušuje OZV č. 3/2002, o veřejném prostranství,
b) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2006, kterou se
zrušuje OZV č. 3/2002, o veřejném prostranství
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
13. Zpráva o stavu pořádku v obci za rok 2005
Starosta obce předložil ZO zprávu o stavu pořádku v obci Vážany nad Litavou za rok 2005,
tak jak byla zaslána na OÚ Vážany nad Litavou Policií ČR oddělení Slavkov u Brna. Ve
zprávě se uvádí:
V průběhu roku 2005 bylo ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Slavkov
šetřeno 180 trestných činů, přičemž v k.ú. Vážany nad Litavou byly zadokumentovány tři
trestné činy a to vloupání do zahradní chaty, šíření poplašné zprávy - známý pachatel, útok na
veřejného činitele - známý pachatel. V porovnání s rokem 2004, kdy byly šetřeny dva trestné
činy, došlo k zvýšení nápadu. V této souvislosti by bylo vhodné upozornit místní obyvatele, že
jakákoliv informace poskytnutá Policii ČR, o podezřelých osobách a vozidlech pohybující se v
obci, může přispět k objasnění případů a zlepšení prevence proti pachatelům trestných činů.
V roce 2005 byly v obci Vážany nad Litavou zadokumentovány dva přestupky a to proti
občanskému soužití. Oba přestupky byly oznámeny Správnímu orgánu MÚ ve Slavkově u
Brna. V obci bylo řešeno blokově či domluvou několik drobných přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu. K dopravnímu značení nejsou ze strany policie žádné
připomínky a stav komunikace v obci je na dobré úrovni.
Největším problémem v obci zůstává parkování osobních vozidel na místních komunikacích,
především v nepřehledných úsecích. Dále je to jízda občanů na neosvětlených kolech za
snížené viditelnosti. Volné pobíhání psů po obci ohrožuje bezpečnost v dopravě, ale především
bezpečnost samotných občanů. V roce 2006 bude snahou policistů nápad trestných činů a
přestupků ještě snížit. Zejména se bude jednat o zvýšenou preventivní činnost, tedy větší a
častější kontrola obce v denních i nočních hodinách a lepší spolupráce s občany obce. Je také
zapotřebí, aby si občané lépe chránili svůj majetek (řádně uzamykali vozidla, řádně zajistili
domy a stavby domů, nenechávali ve vozidlech volně odložené cenné věci apod.) a věnovali
pozornost cizím osobám, které se pohybují po obci. V případě výskytu těchto osob je toto
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potřeba ihned hlásit na Policii ČR.
Zpráva je součásti tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2005.
Má někdo nějaké připomínky. Nemá. Děkuji. Uzavírám bod 13 a otevírám bod 14.
14. Zpráva jednotlivých komisí a výborů za rok 2005
Jednotliví předsedové komisí a výboru přednesli zprávu za rok 2005. Kulturní, sportovní,
školská komise: v roce 2005 bylo organizováno několik kulturních, sportovních a školních
akcí, na kterých se obec finančně podílela. Nejzávažnější je však podlaha v tělocvičně.
Komise životního prostředí: řešila několik žádostí na pokácení přestárlých stromů, všechny
byly odstraněny v době vegetačního klidu, jedna žádost byla zamítnuta.
Komise veřejného pořádku: řešila různé připomínky jako parkování vozidel, znečišťování vod,
černá skládka na polní cestě, špatně postavený kontejner, poškození budov, rušení nočního
klidu, třídění odpadu, poškození zeleně.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zprávu jednotlivých komisí a výborů za rok 2005.
15. Informace z OÚ za období leden - březen 2006
 odesláno vyúčtování pokutových bloků a hracích automatů,
 proběhlo jednání s právním zástupcem obce,
 proběhla revize komínu na obecních budovách,
 jednání s firmou Vak Vyškov,
 podání žádosti o dotaci v rámci PRV JMK na rok 2006,
 proběhla valná hromada SDH,
 proběhlo a bylo odesláno na JMK závěrečné vyhodnocení akce oprava místní
komunikace,
 byl zpracován a odeslán výkaz komunálního odpadu v obci: celkově bylo odvezeno
237,12 t odpadu, z toho komunálního 217,16 t (tj. o 19,9 % více než v roce 2004) ,
 zpracován výkaz o finanční kontrole dle zákona,
 jednání na ŽP ve Slavkově u Brna ohledně stížnosti občana,
 proběhlo jednání ohledně územního plánu obce,
 proběhlo jednání starostů slavkovského regionu - LSPP zatím pokračuje střídáním
Slavkov sudý týden, Bučovice lichý týden, na ÚP je registrováno 30 nezaměstnaných z
obce tj. 9,42 % ekonomicky aktivních obyvatel (308), obce musí obstarat mrtvé - zatím
se neví jakým způsobem, byl schválen nový stavební řád, upozornění na možnost
výskytu ptačí chřipky - zákaz výstav - informace na www.svscr.cz
 probíhá asanace topolů u mlýna a příprava pozemku na novou výsadbu stromů,
 jednání ohledně pozemkových úprav - sbor zástupců,
 ukončeno další kolo připomínek k územnímu plánu obce,
 bylo podáno daňové přiznání právnických osob a daňové přiznání fyzických osob,
 možnost placení daní na poště prostřednictvím složenky bez poplatku za složenku,
 založení MAS (místní akční skupina) ve sdružení Ždánický les a Politaví k možnosti
získání finančních prostředků LEADER,
 byla uděláno nová razítka pro ověřování platné od 1.3.2006 (vidimace a legalizace)
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období leden - únor 2005
16. Diskuse
V diskusi vystoupilo celkem 6 občanů. Dotazy se týkaly: oprav chodníků v obci, místní
komunikací, příspěvku pro TJ Vážany nad Litavou, rozpočet obce, odprodej pozemku.
Dotazy byly zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba odpovídat písemnou formou.
Návrh usnesení:
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a) ZO bere na vědomí diskusi občanů
17. Usnesení
ZO schválilo:
 plán společných zařízení KPÚ Vážany nad Litavou,
 zápis číslo 22M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
25.1.2006,
 zápis číslo 23M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
22.2.2006,
 zápis číslo 24M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
1.3.2006,
 zápis číslo 25M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
22.3.2006,
 výsledek hospodaření obce za rok 2005,
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005,
 celkový závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradou,
 nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad JmK,
 výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou, rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 17.000,- Kč do fondu odměn a 20.970,- Kč zapojit do
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2006.
 rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2006,
 Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2006,
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2006, kterou se zrušuje
OZV č. 3/2002, o veřejném prostranství
ZO bere na vědomí:
 plán společných zařízení KPÚ Vážany nad Litavou,
 zápis číslo 22M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
25.1.2006,
 zápis číslo 23M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
22.2.2006,
 zápis číslo 24M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
1.3.2006,
 zápis číslo 25M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
22.3.2006,
 závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2005,
 výsledek hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Vážany nad Litavou a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005,
 návrh rozpočtu obce Vážany nad Litavou na rok 2006,
 Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2006,
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2006, kterou se zrušuje
OZV č. 3/2002, o veřejném prostranství,
 zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2005,
 zprávu jednotlivých komisí a výborů za rok 2005,
 informace z OÚ za období leden - březen 2006,
 diskusi občanů.
18. Závěr
Starosta obce ukončil v 20,55 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem
přítomným za účast.
Podpisy:

starosta:

v.r.
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ověřovatelé:

v.r.
v.r.

Vyvěšeno: 5.4.2006
Sňato: 24.4.2006
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