
 
Zápis číslo 16/2006 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 

11.10.2006 

 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: Petr Smejsík, Ing. Jiří Hložek 
kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0 

Program:  

1. Zahájení  
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 15/2006 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

28.6.2006  
3. Schválení zápisu číslo 26M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 26.4.2006  
4. Schválení zápisu číslo 27M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 24.5.2006  
5. Schválení zápisu číslo 28M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 19.7.2006  
6. Schválení zápisu číslo 29M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 20.9.2006  
7. Rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2006  
8. Schválení územního plánu obce Vážany nad Litavou a OZV číslo 3/2006  
9. Žádost o pronájem pozemku p.č. 53/3, k.ú. Vážany nad Litavou  

10. Informace z OÚ za období červen - říjen 2006  
11. Diskuse  
12. Usnesení  
13. 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 15/2006 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
28.6.2006 
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 15/2006 ze dne 
28.6.2006? Námitky nebyly podány. 

3. Schválení zápisu číslo 26M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 26.4.2006 
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 26M/2006 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 26.4.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Vážany nad Litavou, žádost o 
poskytnutí pronájmu pozemků p.č. 638/14 a p.č. 639 k.ú. Vážany nad Litavou, rozpočtové 
opatření číslo 1/2006, jednání ohledně cesty a přístupu k pozemkům okolo hřiště TJ Vážany 
nad Litavou, delegování zástupce na valnou hromadu Vak, a.s. Vyškov, delegování zástupce 
na valnou hromadu Respono, a.s. Vyškov, nájem k hrobovému místu na veřejném pohřebišti v 
obci Vážany nad Litavou, žádost o prodloužení kanalizace a současně nabídka na bezúplatný 
převod pozemku p.č. 950/7 a 950/8 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o odkoupení části 
pozemku p.č. 470 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o umístění plakátovací plochy před 
volbami do Poslanecké sněmovny PČR 2006, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 
3/2006, různé hřbitovní zídka - odprodej cihel za 1,- Kč/cihlu 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 26M/2006 z mimořádného 

Přítomni: starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, místostarosta - Ing. Jiří Hložek,
členové - Jan Kundera, Petr Smejsík, Pavel Řihák

Neomluveni:Josef Holub, Emil Novotný
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jednání ZO ze dne 26.4.2006 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 26M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 26.4.2006 
b) ZO schvaluje zápis číslo 26M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 26.4.2006 
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

4. Schválení zápisu číslo 27M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 24.5.2006 
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 27M/2006 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 24.5.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
nabídka JMP na převod plynovodu formou kupní smlouvy a darovací smlouvy, návrh dělení 
parcely číslo 638/12 (areál družstva) k.ú. Vážany nad Litavou, přístupová cesta k pozemkům 
okolo hřiště TJ Vážany nad Litavou, seznámení s obsahem dopisu Mgr. Mlatečka, ředitele 
Státního okresního archivu Vyškov, projednání primice v obci, seznámení ZO s finanční 
situací obce za měsíc 4/2006, různé - příprava voleb do Parlamentu - volební komise je 
složená, volební lístky se chystají, úřad práce předložil míru nezaměstnanosti v obci za měsíc 
duben 2006, která činí 9,4 % tj.31 nezaměstnaných, na OÚ Hrušky jednání ohledně 
zaplavování polí v k.ú. Hrušky, dne 20.6.2006 přijede do obce hodnotitelská komise soutěž 
Vesnice roku 2006 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 27M/2006 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 24.5.2006 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 27M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 24.5.2006 
b) ZO schvaluje zápis číslo 27M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 24.5.2006 
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

5. Schválení zápisu číslo 28M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 19.7.2006 
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 28M/2006 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 19.7.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 11/2006 - 11/2010. 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 28M/2006 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 19.7.2006 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 28M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 19.7.2006 
b) ZO schvaluje zápis číslo 28M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 19.7.2006 
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

6. Schválení zápisu číslo 29M/2006 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 20.9.2006 
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 29M/2006 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 20.9.2006. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
přístupová cesta k pozemkům okolo hřiště TJ a čerpací stanice, rozpočtové opatření číslo 
3/2006, rozpočtové opatření číslo 4/2006, směnná smlouva a nájem pozemků p.č. 638/21, 
638/22 a 639 k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka JMP na převod plynovodu formou kupní 
smlouvy a darovací smlouvy, prodloužení kanalizace a současně nabídka na bezúplatný 
převod pozemku p.č. 950/7 a p.č. 950/8 k.ú. Vážany nad Litavou, výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za I.pololetí roku 2006, Vesnice roku 2006 – 
Jihomoravského kraje, žádost o koupi pozemku p.č. 524 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o 
koupi pozemku p.č. 544/2 k.ú. Vážany nad Litavou, příspěvek na financování „MAS Za 
humnama“ (Místní akční skupina), dopis p. Hoffmana ohledně stromů, projekt „Komunikační, 
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monitorovací a varovný SMS systém“, zřízení zařízení civilní ochrany v obci, žádost o 
odprodej části pozemku, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 6/2006, 7/2006, 
8/2006, různé - probíhá příprava voleb do zastupitelstva obce - volební komise je složená, 
seznámení s odpovědí na připomínky k územnímu plánu manželů Hofírkových bytem Vážany 
nad Litavou 268, seznámení s odpovědí na dopis p. Kohoutkové bytem Vážany nad Litavou 
88, předání platebního výměru č. 1 právničce jako podklad na exekuci, informace o podání 
zprávy Policii ČR Vyškov oddělení hospodářské kriminálky, dne 26.9.2006 navštíví obec 
celostátní komise soutěže Vesnice roku a to Zelenou stuhu ČR, 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 29M/2006 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 20.9.2006 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 29M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 20.9.2006 
b) ZO schvaluje zápis číslo 29M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 20.9.2006 
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

7. Rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2006 
Starosta obce předložil ZO ke schválení rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2006 s 
následujícím komentářem: Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, který je v souladu se 
zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem 
číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákonem číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Celkové příjmy obce činí 2.579.344,63 Kč, výdaje obce činí 2.439.696,77 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí 139.647,86 Kč.  
Příjmová stránka obce. 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 364.021,- Kč a plní se na 42,83 %. Daň z 
příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 78.729,- Kč a plní se na 41,44 %. Daň z 
příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 25.775,- Kč a plní se na 51,55 %. Daň z 
příjmu právnických osob činí 441.235,- Kč a plní se na 47,19 %. Daň z přidané hodnoty činí 
820.114,- Kč a plní se na 54,31 %. Poplatek za komunální odpad činí 265.020,- Kč a plní se na 
100,77 %. Poplatek ze psů činí 13.700,- Kč a plní se na 105,38 %. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství činí 2.250,- Kč a plní se na 50,00 %. Místní poplatek – provoz 
automatů dle vyhlášky činí 20.000,- Kč a plní se na 50,00 %. Odvod z výtěžku provozování 
automatů činí 39.448,26,- Kč. Správní poplatek činí 19.350,- Kč a plní se na 55,29 %. Daň z 
nemovitosti činí 207.325,- Kč a plní se na 42,75 %.  
Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 28.225,- Kč, příjmy z prodeje 
zboží ve výši 540,- Kč, odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 132.900,- Kč, nájemné 
budovy školy ve výši 0,- Kč, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 0,- Kč, 
pohřebnictví ve výši 0,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 21.001,- Kč, příjmy z 
pronájmu nemovitostí a plynovodu ve výši 36.000,- Kč, přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 
8.613,- Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 4.500,- Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 0,- 
Kč, příjmy z úroků ve výši 2.077,37 Kč. Nedaňové příjmy celkem činí 233.856,37 Kč a plní se 
na 65,49 %. Několik občanů nemá uhrazené poplatky za odvádění odpadních vod a za psa.  
Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na školství, výkon státní správy a volby. 
Celkové dotace činí 48.521,- Kč a jsou plněny na 63,34 %. Celkové příjmy obce se plní na 
53,59 %.  
Výdajová stránka obce: 
Výdaje jsou adekvátní k plnění příjmové stránky rozpočtu obce. Jednotlivé kapitoly 
nevybočují od schváleného rozpočtu. Výdajové kapitoly mají stejné složení jako v roce 
předešlém. 
Zemědělství: do kapitoly zemědělství je zahrnuta deratizace obce tj. hubení hlodavců, kde 
výdaje činí 3.451,- Kč a plní se na 50,01 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje nejsou žádné. 
Doprava: výdaje na dopravní obslužnost nejsou žádné. Vodní hospodářství: do této kapitoly je 
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zahrnut opravy a udržování kanalizace, finanční vypořádání minulých let, nákup služeb s 
provozováním ČOV. Celkové náklady činí 132.748,40 Kč a plní se na 39,63 %. Školství: obec 
hradí příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ pouze ty výdaje, které jsou nutné k zajištění provozu 
budovy školy jako je nákup služeb, energie, opravy a udržování a neinvestiční náklady za žáky 
plnící povinnou školní docházku ve Slavkově. Celkové výdaje činí 141.217,- Kč a plní se na 
27,71 %. Na platy zaměstnanců dostává příspěvková organizace ZŠ a MŠ dotaci od JMK. S 
těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Kultura a zájmová činnost: Výdaje na 
nákup knih do knihovny, služby občanům, příspěvky na zájmovou činnost a rekreaci činí 
67.054,- Kč a plní se na 45,46 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní 
akce činí 0,- Kč, neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 30.000,- Kč a plní se na 
31,58 %. Zdravotnictví: Výdaje na zajištění Lékařské služby první pomoci činí 5.916,25 Kč a 
plní se na 49,30 %. Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 1.263.282,20 Kč a 
plní se na 70,89 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 99.806,- Kč, údržba plynu 
ve výši 93.432,- Kč, výdaje na platy zaměstnanců, odvody zdravotního a sociálního, ochranné 
pomůcky, nákup materiálu, nákup služeb, voda, plyn, nákup drobného hmotného majetku, 
neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM), oprava hřbitovní zdi ve výši 806.942,40 Kč, na 
sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 170.488,50 Kč, údržbu zeleně ve 
výši 92.613,30,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc postiženým dětem. 
Výdaje činí 1.000,- Kč. Požární ochrana: výdaje na sbor dobrovolných hasičů činí 8.579,50 Kč 
a plní se na 17,09 %. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní správu činí 755.306,22 Kč a plní se na 
49,06 %. Jedná se o výdaje za platy místních zastupitelských orgánů včetně odvodů 
zdravotního a sociálního, tisk, nákup materiálu, drobný hmotný majetek, služby pošt, 
telekomunikací, poradenské a právní služby, nákup služeb, školení a vzdělávání, cestovné, 
pohoštění, plyn, opravy a udržování, pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů 
zajištění voleb. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 31.142,20 Kč a plní se na 
37,57%. Celkové výdaje obce se plní na 53,03 %. 
Splácení půjček a úvěrů k 30.6.2006: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 
218.400,- Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 50.400,- Kč, splátka půjčky u SFŽP 
Praha činí 88.000,- Kč, splátka půjčky u MF ČR činí 0,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s. Prostějov 
činí 80.000,- Kč.  
Závazky k 30.6.2006 (neuhrazené faktury) běžné neuhrazené faktury z obchodního styku. 
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce, stavbu ČOV a knihovny: 
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 71862,10 Kč, 
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 73.000,- Kč, 
* půjčka u MF ČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 1.303.800,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 700.000,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2006 ve výši 560.000,- Kč 
V prvním pololetí byla provedena celkem 2 rozpočtová opatření. Při efektivním vynakládání 
prostředků dává výsledek hospodaření obce reálný prostor pro financování základních potřeb 
obce a zabezpečování služeb občanům.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za I.pololetí roku 2006, 
b) ZO schvaluje rozbor hospodaření obce za I.pololetí roku 2006. 
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

8. Schválení Územního plánu obce Vážany nad Litavou 
Starosta obce předložil ZO ke schválení Územní plán obce Vážany nad Litavou. Důvod 
pořízení územního plánu obce je absence aktuální územně plánovací dokumentace, která by 
účinně zabezpečovala funkčnost využívání území a která by stanovovala zásady jeho 
organizace a vytvářela předpoklady pro soulad všech funkcí v celém katastrálním území obce 
Vážany nad Litavou. Zahájení na ÚPO započala v prosinci roku 2004. Podkladem pro 
zpracování zadání bylo urbanistické studium obce z roku 1995. Zadání ÚPO bylo projednáno 
16.3.2005 a v ZO schváleno 21.9.2005. Koncept řešení ÚPO bylo odevzdáno 17.10.2005, 
zahájení projednání dne 24.10.2005. Souborné stanovisko bylo schváleno 26.4.2006. Návrh 
ÚPO byl odevzdán 2.6.2006 a tentýž den bylo zahájeno projednání. Stanovisko ke konečnému 
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ÚPO bylo vydáno Krajským úřadem JmK, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 
9.10.2006. Veškeré připomínky byly konzultovány a do územního plánu zapracovány. Na 
základě zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a § 16 
vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
v platném znění vypracoval Obecní úřad Vážany nad Litavou Územní plán obce. Vyhlášení 
územního plánu obce Vážany nad Litavou je dáno obecně závazným právním předpisem o 
závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění, který je součástí přílohy Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad 
Litavou č 3/2006 O závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zprávu o projednání návrhu ÚPO Vážany nad Litavou, která obsahuje 
stručnou charakteristiku navrhovaného řešení spolu s vyhodnocením všech stanovisek a 
připomínek k návrhu ÚPO. 
b) ZO bere na vědomí Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu s tím, že stanovisko je 
tímto usnesením respektováno. 
c) ZO schvaluje na základě zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v 
platném znění, vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci v platném znění a § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění návrh územního plánu obce Vážany nad Litavou, který zpracoval 
Studio Region, s.r.o., Ing. arch. Miloslav Sohr, Zelná 13 Brno. 
d) ZO schvaluje vyhlášení územního plánu obce Vážany nad Litavou obecně závazným 
právním předpisem o závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, který je součástí přílohy (Obecně závazná 
vyhláška obce Vážany nad Litavou č 3/2006 O závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou). 
e) ZO schvaluje Rozhodnutí o námitkách vlastníků dotčených pozemků a staveb k návrhu 
ÚPO Vážany nad Litavou, jak je uvedeno ve zprávě o projednání návrhu ÚPO. 
f) ZO ukládá zajistit uložení a evidenci schváleného ÚPO Vážany nad Litavou v souladu s § 
19 odst. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci v platném znění. 
g) ZO ukládá starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování schváleného 
územního plánu.  
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

9. Žádost o pronájem pozemku p.č. 53/3 k.ú. Vážany nad Litavou 
Starosta obce předložil ZO ke schválení žádost o pronájem pozemku p.č. 53/3, k.ú. Vážany 
nad Litavou na dobu neurčitou. Tento pozemek bude obec využívat na skladování materiálu, 
odstavní plocha, používání cesty pro volný přístup k nemovitostem, manipulační plochy.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 53/3, k.ú. Vážany nad Litavou, 
b) ZO schvaluje žádost o pronájem pozemku p.č. 53/3, k.ú. Vážany nad Litavou na dobu 
neurčitou. 
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

10. Informace z OÚ za období červen – říjen 2006 
� odesláno hlášení o evidenci pietních míst a válečných hrobů v obci,  
� pracovní setkání s Vak Vyškov,  
� jednání starostů slavkovského regionu,  
� akviziční činnost ČS, a.s. Vyškov,  
� bylo provedeno odvodnění cesty za dětským hřištěm,  
� proběhlo jednání starostů okresu Vyškov,  
� valná hromada sdružení Ždánický les a Politaví,  
� vítání občánků,  
� jednání s archivem Slavkov u Brna,  
� byla podepsána smlouva na čerpání dotace na úpravu hřbitovní zídky,  
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� proběhla příprava parlamentních voleb a komunálních voleb,  
� odvoz nebezpečného odpadu – televizory, ledničky, mrazničky,  
� jednání s projektantem ohledně vodovodní přípojky pro dům č. 7,  
� zpracování územního plánu obce,  
� návštěva komise Vesnice roku 2006 Jihomoravského kraje,  
� jednání s Pozemkovým úřadem Vyškov,  
� jednání s právním zástupcem obce,  
� pokračují pozemkové úpravy v obci,  
� proběhla Slavkovská iniciativa smíření,  
� probíhá zápis majetku obce na LV 10001.  
� proběhlo vyhodnocení cykloakce.  
� kraj schválil obci dotaci ve výši 190.000,- Kč na opravu prostranství před místním 

hřbitovem.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období červen – říjen 2006 

11. Diskuse 
V diskusi vystoupilo celkem 6 občanů. Dotazy se týkaly: na špatný vzhled obce, sečení trávy 
do sběrového koše, kanalizační šachta, ústní stížnost na p. Hanouska, který terorizuje 
obyvatele, motorky na silnici, nájezd u domu, světlo veřejného osvětlení, volné pobíhání psů, 
vlhká zídka, venkovní dveře, zásuvky v klubovně. Podrobnosti pod čarou. 
Dotazy byly zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba odpovídat písemnou formou.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů 

12. Usnesení 

ZO bere na vědomí: 
� zápis číslo 26M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

26.4.2006,  
� zápis číslo 27M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

24.5.2006,  
� zápis číslo 28M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

19.7.2006,  
� zápis číslo 29M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

20.9.2006,  
� rozbor hospodaření obce za I.pololetí roku 2006,  
� zprávu o projednání návrhu ÚPO Vážany nad Litavou, která obsahuje stručnou 

charakteristiku navrhovaného řešení spolu s vyhodnocením všech stanovisek a 
připomínek k návrhu ÚPO  

� stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu s tím, že stanovisko je tímto 
usnesením respektováno.  

� žádost o pronájem pozemku p.č. 53/3, k.ú. Vážany nad Litavou,  
� informace z OÚ za období červen – říjen 2006,  
� diskusi občanů.  

ZO schválilo: 
� zápis číslo 26M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

26.4.2006,  
� zápis číslo 27M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

24.5.2006,  
� zápis číslo 28M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

19.7.2006,  
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� zápis číslo 29M/2006 z mimořádného jednání ZO Vážany nad Litavou ze dne 
20.9.2006,  

� rozbor hospodaření obce za I.pololetí roku 2006,  
� na základě zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění, vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci v platném znění a § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění návrh územního plánu obce Vážany nad Litavou, který zpracoval Studio 
Region, s.r.o., Ing. Arch. Miloslav Sohr, Zelná 13 Brno.  

� vyhlášení územního plánu obce Vážany nad Litavou obecně závazným právním 
předpisem o závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, který je součástí přílohy (Obecně 
závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 3/2006 O závazných částech ÚPO 
Vážany nad Litavou).  

� Rozhodnutí o námitkách vlastníků dotčených pozemků a staveb k návrhu ÚPO Vážany 
nad Litavou, jak je uvedeno ve zprávě o projednání návrhu ÚPO.  

ZO ukládá: 
� zajistit uložení a evidenci schváleného ÚPO Vážany nad Litavou v souladu s § 19 odst. 

2 vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci v platném znění  

� starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování schváleného 
územního plánu.  

13. Závěr 
Starosta obce ukončil ve 20,15 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval 
všem přítomným za účast. 

 
 
 
 
 

Vyvěšeno:12.10.2006 

Sňato:30.10.2006  

K bodu 11. Diskuse – pod čarou. 
Ústní stížnost vznesena na zasedání ZO paní Romanou Borovcovou na paní Miladu Hanouskovou – 
nedá se zde žít, neustálé sprosté nadávky. Pan Josef Smejsík na Čestmíra Hanouska terorizují 
obyvatelstvo, přejetí pole, sprosté nadávky.  

Podpisy: starosta: v.r.

ověřovatelé: v.r.

v.r.
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