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Zápis číslo 7/2004 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
19.5.2004
Přítomni:

starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, zástupce starosty - Ing. Jiří Hložek,
členové - Petr Smejsík, Pavel Řihák
Omluveni: Emil Novotný, Jan Kundera
Neomluven: Josef Holub
Ověřovatelé
zápisu:Ing. Jiří Hložek, Jan Kundera
kdo je pro: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0
Program:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu č. 6/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
24.3.2004
3. Schválení zápisu č. 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 28.4.2004
4. Schválení rozboru hospodaření obce za rok 2003
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
6. Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Vážany nad Litavou za rok 2003
7. Návrh odměny členům volební komise pro volby do Evropského parlamentu
8. Rozpočtové opatření číslo 1/2004
9. Informace z OÚ za období duben - květen 2004
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Hlasování: kdo je pro dnešní program a jeho doplnění: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0
1. Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty z řad občanů.
2. Námitky člena ZO proti zápisu č.6/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
24.3.2004
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 č. 6/2004 ze dne
24.3.2004?
Námitky nebyly podány.
3. Schválení zápisu č. 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 28.4.2004
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 11/2004 z mimořádného jednání
ZO obce ze dne 28.4.2004. Hlavním bodem mimořádného jednání ZO bylo:
dotace z PRV schválené Krajským zastupitelstvem JmK na rok 2004, dofinancování půdní
vestavby nad OÚ úvěrem od ČS, a.s. Prostějov, nepeněžitý vklad do majetku společnosti Vak
Vyškov, a.s., delegování zástupce na valnou hromadu Vak Vyškov, a.s., delegování zástupce
na valnou hromadu Respono, a.s. Vyškov, bezplatný převod pozemků na obec, žádost o
pronájem obecních pozemků (orná půda) k podnikání, prodej obecních pozemků na stavbu
garáží u Lípy, žádost p. Lelitovského Aleše o přidělení stavebního pozemku na stavbu garáže
u Lípy, žádost o sponzoring, pronájem nebytových prostor (část pozemku p.č. 209) pro p.
Davida Nováka, udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Vážany nad Litavou na šk. rok
2004/2005, žádost p. Ludína a p. Brezovské o pozemek na stavbu garáže v blízkosti ČOV,
seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 03/2004, různé - neoprávněné napojení na
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elektroinstalaci obce, byla udělána anketa ohledně kabelové televize v obci - přišlo 41 lístků,
26 ano, 15 ne, zajistit volby do Evropského parlamentu.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis č. 11/2004 z mimořádného
jednání ZO ze dne 28.4.2004 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 28.4.2004
b) ZO schvaluje zápis číslo 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze
dne 28.4.2004
Hlasování: Kdo je pro: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
4. Schválení rozboru hospodaření obce za rok 2003
Starosta obce předložil ZO rozbor hospodaření obce za rok 2003 s následujícím komentářem:
Rozbor hospodaření obce za rok 2003 obdrželo zastupitelstvo obce poštou a rovněž byl
zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.
Celkové příjmy obce činí 6.183.246,35 Kč, výdaje obce činí 5.557.603,65 Kč. Saldo
příjmů a výdajů činí 625.642,70 Kč.
V roce 2003 bylo schváleno celkem šest rozpočtových opatření. Rozpočtovým opatřením se
upravuje schválený rozpočet daného roku a to v souladu s § 16 zákona číslo 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, především v oblasti dotací a plnění příjmových a
výdajových stránkách rozpočtu. Plnění rozpočtu odráží změny schválené rozpočtovým
opatřením.
Příjmová stránka obce.
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 716.119,- Kč a byla splněna na 98,78 %,
což představuje nárůst oproti stejnému období roku 2002 o 8,8 %. Daň z příjmu fyzických
osob ze samostatné činnosti činí 153.931,- Kč a byla splněna na 110,74 %, což představuje
propad oproti stejnému období roku 2002 o 0,8 %. Daň z příjmu fyzických osob vybíranou
zvláštní sazbou činí 46.984,- Kč a byla splněna na 78,31 %, což představuje propad oproti
stejnému období roku 2002 o 5,9 %. Daň z příjmu právnických osob činí 810.650,- Kč a byla
splněna na 99,99 %, což představuje nárůst oproti stejnému období roku 2002 o 10,0 %. Daň z
přidané hodnoty činí 1.221.496,- Kč a byla splněna na 99,31 %, což představuje nárůst oproti
stejnému období roku 2002 o 7,3 %. Poplatek za komunální odpad činí 212.015,- Kč a byl
splněn na 100,01 %. V této oblasti nemá obec dlužníky. Poplatek ze psů činí 13.500,- Kč a byl
splněn na 103,85 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 13.865,- Kč a byl splněn
na 126,05 %. Poplatek ze vstupného činí 1.463,- Kč a byl splněn na 146,30 %. Místní poplatek
- provoz automatů dle vyhlášky činí 45.000,- Kč a byl splněn na 112,50 %. Odvod z výtěžku
provozování automatů činí 19.999,40 Kč a byl splněn na 100,00 %. Správní poplatek činí
35.730,- Kč a byl splněn na 102,09 %. Daň z nemovitosti činí 536.281,- Kč a byla splněna na
115,88 %, což představuje nárůst oproti stejnému období roku 2002 o 18,1 %. Daňové příjmy
celkem činí 3.827.033,40 Kč a byly splněny na 101,80 %, což představuje nárůst oproti roku
2002 o 9,4 %.
Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 21.015,- Kč, příjmy z prodeje
zboží ve výši 3.300,- Kč, odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 189.700,- Kč, poplatek v
předškolním zařízení ve výši 25.750,- Kč, přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 48.050,60
Kč, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 105,- Kč, pohřebnictví ve výši 4.640,Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 13.523,- Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši
79.500,- Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ve výši 335.900,- Kč, příjmy z
poskytnutých služeb zeleň ve výši 15.000,- Kč, civilní obrany ve výši 2.400,- Kč, příjmy z
úroků ve výši 2.846,35,- Kč. Nekapitálové příjmy celkem činí 741.729,95 Kč a byly splněny
na 99,91 %. Jeden občan nemá uhrazený poplatek za odvádění odpadních vod.
Další příjem obce tvoří kapitálové příjmy, dotace ze SR, z Úřadu práce, převod z fondu
hospodářské činnosti a nově dotace od kraje pro oblast školství. Kapitálové příjmy činí
40.000,- Kč , neinvestiční přijaté dotace ze SR na referendum činí 19.000,- Kč, dotace na
výkon státní správy a školství činí 45.700,- Kč, dotace z Úřadu práce činí 2.000,- Kč, dotace
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Program obnovy venkova ve výši 200.000,- Kč, neinvestiční přijaté dotace od Jihomoravského
kraje (MŠMT) do oblasti školství činí 1.258.000,- Kč, převod z fondu hospodářské činnosti
činí 49.783,- Kč. Celkové přijaté kapitálové příjmy a dotace činí 1.614.483,- Kč a byly
splněny na 100,05 %. Dotace pro oblast školství účtem obce pouze protékají a převádí se na
účet příspěvkové organizace ZŠ. Veškeré dotace jsou účelově vázané a podléhají finančnímu
vypořádání.
Celkové příjmy obce byly splněny na 101,11 %.
Výdajová stránka obce:
Výdaje jsou adekvátní k plnění příjmové stránky rozpočtu obce. Jednotlivé kapitoly
nevybočují od rozpočtových opatření schváleného rozpočtu.
Zemědělství: do kapitoly zemědělství je zahrnuta deratizace obce tj. hubení hlodavců a v roce
2003 i hubení sršňů, kde výdaje činí 7.308,- Kč, což představuje plnění na 100,11 %. Vnitřní
obchod, turismus: do této kapitoly patří především propagace obce v rámci Sdružení obcí
Ždánický les a Politaví, výdaje nejsou žádné. Doprava: zahrnuje výdaje na ztrátové linky v
rámci slavkovského regionu. Dopravní obslužnost činí 27.798,- Kč, což představuje plnění na
99,09 %. Vodní hospodářství: zahrnuje opravy a udržování pitné vody ve výši 3.316,30 Kč,
nákup služeb s provozováním ČOV ve výši 271.316,- Kč, oprava a udržování kanalizace ve
výši 3.356,80 Kč, finanční vypořádání minulých let ve výši 1.668,25 Kč. Celkové náklady činí
279.657,95 Kč, což představuje plnění na 100,12 %. Školství: od 1.1.2003 byla zřízena
příspěvková organizace Základní škola Vážany nad Litavou, jejichž součástí je základní škola,
mateřská škola, školní jídelna. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od
obce schválené dotace. S těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Obec hradí pouze
ty výdaje, které jsou nutné k zajištění provozu budovy školy jako je nákup služeb, energie,
plyn, voda, opravy a udržování ve výši 105.300,- Kč. Oprava stravovacího zařízení (jídelna a
kuchyně) stálo 587.600,- Kč, neinvestiční příspěvky na školství ve výši 1.578.000,- Kč,
neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově u Brna ve výši
94.953,- Kč. Celkové náklady činí 2.365.796,40 Kč, což představuje plnění na 99,57 %.
Kultura: Výdaje na nákup knih do knihovny a odměna knihovnice činí 7.179,-Kč, což
představuje plnění na 99,71 %, výdaje na vedení obecní kroniky činí 2000,- Kč, nákup
materiálu činí 10.483,- Kč, nákup služeb činí 1.050,- Kč, služby občanům (vítání občánků,
jubilea, úmrtí činí 13.399,30,- Kč. Celkové náklady na služby občanům činí 35.111,30 Kč, což
představuje plnění na 100,03 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce
pořádané jinou organizací než obcí činí 30.500,- Kč, což představuje plnění na 100,00 %,
neinvestiční dotace neziskovým organizacím do organizovaného sportu (na zastřešení
střídaček 15.000,- Kč, nákup topidla do přísálí 10.000,- Kč a opravu parket v tělocvičně
20.000,- Kč) celkem 45.000,- 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
88,32 %. Místní hospodářství: výdaje na elektrickou energii včetně veřejného osvětlení,
údržbu plynovodu, komunální službu, veřejnou zeleň a sběr komunálního odpadu činí
1.550.097,05 Kč, což představuje plnění na 100,03 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii
ve výši 194.138,50 Kč, nákup služeb při údržbě plynovodu ve výši 335.900,- Kč, výdaje za
platy zaměstnanců včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši 381.285,- Kč, na
nákup drobného hmotného majetku ve výši 31.993,- Kč, na nákup materiálu, služeb, vody ve
výši 100.700,80 Kč, na opravy a udržování majetku obce včetně zeleně ve výši 201.882,- Kč
(z toho oprava v pohostinství Lidový dům činí 78.652,- Kč za zavedení plynového topení do
sálu a 40.000,- Kč na zateplení stropu jeviště a výroba dveří), na platbu příspěvků SMO a
Sdružení obcí Ždánický les a Politaví, Energetické sdružení ve výši 7.573,20 Kč, platba daní a
poplatků ve výši 283,- Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši
293.486,10 Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc postiženým dětem.
Výdaje činí 2.000,- Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Civilní obrana: ostatní osobní
výdaje činí 2.400,- Kč. Na povodni postiženou obec Sloup bylo posláno 15.000,- Kč. Požární
ochrana: výdaje na sbor dobrovolných hasičů činí 34.920,- Kč, což představuje plnění na
99,77 % Kč. Jedná se o výdaje na předplatné tisku, nákup drobného hmotného majetku
(hadice), nákup materiálu a oprava čerpadla PS 12 pro SDH, zajištění soutěže v požárním
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sportu. Volby: jedná se o finanční vypořádání minulých let ve výši 25.130,60 Kč. Výdaje na
referendum o přistoupení ČR do EU činí 5.297,10 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní
správu činí 1.067.963,85 Kč, což představuje plnění na 98,72 %. Jedná se o výdaje za platy
místních zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši
600.953,- Kč, platy zaměstnanců včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši
75.127,- Kč, tisk, sbírky zákonů ve výši 13.226,40 Kč, drobný hmotný majetek ve výši
15.200,20 Kč, nákup materiálu ve výši 47.586,20 Kč, voda ve výši 4.301,60 Kč, plyn ve výši
46.800,- Kč, služby pošt ve výši 5.037,30 Kč, telekomunikací ve výši 34.693,05 Kč, právní a
poradenské služby ve výši 11.350,- Kč, školení a vzdělávání ve výši 7.180,- Kč, nákup služeb
ve výši 65.500,- Kč, opravy a udržování ve výši 9.102,30 Kč, programové vybavení ve výši
50.647,80 Kč, cestovné ve výši 15.396,60 Kč, pohoštění ve výši 948,- Kč, služby peněžních
ústavů ve výši 16.165,- Kč, pojištění budov a zařízení ve výši 15.893,- Kč. Všeobecná
pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 80.802,50 Kč, což představuje plnění na 100,00 %.
Celkové výdaje obce byly splněny na 99,55 %.
Splácení půjček k 31.12.2003: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 514.053,10 Kč z
toho: splátka úvěru ČMSS Praha činí 80.753,10 Kč, splátka půjčky SFŽP Praha činí 176.000,Kč, splátka úvěru ČS, a.s. Prostějov činí 40.000,- Kč, splátka půjčky MF ČR činí 217.300,Kč.
Závazky k 31.12.2003 (neuhrazené faktury) všechny faktury jsou uhrazeny.
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV stav k 31.12.2003: * úvěr u
ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 298.591,90 Kč,
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 513.000,- Kč
* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 1.738.400,- Kč,
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 920.000,Kč.
Krajský úřad Jihomoravského kraje provedl dne 31.3.2004 přezkoumání hospodaření obce za
rok 2003 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Důsledným naplňováním příjmových a výdajových položek rozpočtu, obec hospodařila v roce
2003 bez větších problémů a dobře se vyrovnala se svěřenými prostředky a zabezpečila
základní potřeby obce a služeb občanům. Ukazatel zadluženosti obce činí 9,62 %. Oproti roku
2002, kdy byla zadluženost obce 14,70 %, se tento ukazatel zadluženosti snížil o 5,08 %.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za rok 2003
b) ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2003
Hlasování: Kdo je pro: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
Starosta obce předložil ZO ke schválení zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2003.
Dne 31.3.2004 proběhlo na OÚ Vážany nad Litavou přezkoumání hospodaření obce za rok
2003. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje na
základě žádosti obce dle § 42 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích. Cílem přezkoumání
hospodaření obce je informovat ZO a jeho prostřednictvím občany obce zda hospodaření obce
odpovídalo platným zněním závazných právních předpisů zejména v souladu zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a v souladu s vyhláškou MF ČR číslo 41/2002 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávních celků a ověření úplného a průkazného vedení účetnictví
a jeho správnosti dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
Přezkoumány byly zejména údaje o hospodaření obce podle schváleného rozpočtu na rok
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2003, kdy byl schválen, zda-li byl vyvěšen, dodržování povinností uložených zákonem,
hospodaření s ostatními finančními prostředky zejména vyúčtování účelových dotací,
závěrečný účet obce, vnitřní směrnice o hospodaření obce a vedení účetnictví, účetní doklady,
nakládání s majetkem obce, výkaz o plnění rozpočtu, roční přehled aktiv a pasiv, inventarizace
majetku, pohledávek a závazků, pokladní kniha, účetní doklady a výpisy bankovních účtů,
zápisy z jednání ZO. Přezkoumání údajů bylo provedeno výběrovým způsobem. Rozpočtové
hospodaření: proces sestavení, projednání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v
souladu s platnými právními předpisy. Bylo předloženo finanční vypořádání za rok 2003,
nevyčerpané peněžní prostředky byly vráceny.
Dodržování zákona o účetnictví a souvisejících předpisů: účetnictví obce je vedeno s využitím
účetního softwaru TRIADA. Obec vede zákonem předepsané účetní knihy. Předloženy byly
vnitřní směrnice požadované příslušnými účetními předpisy. Nebyl předložen účtový rozvrh.
Namátkovým způsobem bylo ověřeno, že účetní případy a účetní zápisy byly doloženy
účetními záznamy předepsaným způsobem. Stav majetku a závazků obce byl prokázán
inventarizací. Zpracované inventurní soupisky mají náležitosti požadované zákonem o
účetnictví. Akcie Respono a Vak jsou chybně naúčtovány na účet 063. Na účtu 315 bylo
chybně naúčtováno o 2805,- Kč více. Bylo opraveno v roce 2004. Namátkovou kontrolou
účetních dokladů nebyly shledány nedostatky. Obec má zpracovány vnitřní směrnice.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola. Přijaté dotace s účelovým
znakem 33150 a 33245 byly převedeny na příspěvkovou organizaci. Movitý majetek předaný
příspěvkové organizaci byl odúčtován z majetkových účtů obce. Nemovitý majetek byl dán do
nájmu. Bylo zjištěno, že příspěvek a dotace na položce 5331 nesouhlasí na účet 691. Předaný
majetek, který obec předala nesouhlasí na stav majetkových účtů v rozvaze příspěvkové
organizace. Nebyla provedena kontrola u příspěvkové organizace dle směrnice o finanční
kontrole.
Závěr: Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 v
souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MF číslo 41/2002 Sb., v platném znění byly zjištěny nedostatky,
ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost
vedení účetnictví.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003,
b) ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003,
Hlasování: Kdo je pro: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
6. Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Vážany nad Litavou za rok 2003
Starosta předložil ZO ke schválení výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2003 včetně
návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003. Hospodářský výsledek školy je
sestaven na základě výsledovky zpracované k 31.12.2003. Příjmy školy: příjmy z rozpočtu
ÚSC (územně samostatných celků) 1.584.310,- Kč, příjmy z prodeje služeb (obědy) 159.240,Kč, úroky 320,- Kč, celkové příjmy 1.743.870,-Kč. Výdaje školy: neinvestiční výdaje náklady na mzdy 1.062.080,- Kč, zákonné odvody pojistného 368.220,- Kč, ostatní pojištění a
sociální náklady 25.730,- Kč, spotřeba materiálu - potraviny 187.540,- Kč, výdaje na učebnice
a pomůcky 50.470,- Kč, celkové výdaje 1.694.040,- Kč. Investiční výdaje žádné, budova je
majetkem zřizovatele. Hospodářský výsledek celkem zaokrouhlený činí 49.840,- Kč (bez
zaokrouhlení 49.836,99 Kč) . Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: cca 20 % dát do
fondu odměn tj. 9.900,- Kč, zbytek ve výši 39.936,99 Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové
organizace v roce 2004. Na základě přezkumu hospodaření obce za rok 2003 byly zjištěny
následující nedostatky: příspěvky na provoz účet 691 nenavazuje na výkaz pro hodnocení a
plnění rozpočtu obcí. Rozdíl činí 6.310,- Kč. Tato částka byla určena na zaplacení plaveckého
výcviku tj. nákup služeb a neměla být zaúčtována na položku příspěvky a dotace. Rozvaha
příspěvkové organizace nenavazuje na provedenou inventarizaci majetku. Jedná se o položku
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek, položku 022 samostatné movité věci a soubory
movitých věcí, položku 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek a položku 112 materiál na
skladě. Nápravná opatření: rozvaha příspěvkové organizace k 30.6.2004 bude již navazovat na
provedenou inventuru.
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Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ Vážany nad Litavou a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2003
b) ZO schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ Vážany nad Litavou, rozdělení hospodářského
výsledku ve výši 9.900,- Kč do fondu odměn a 39.936,99 Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové
organizace na rok 2004
c) ZO schvaluje nápravná opatření pro příspěvkovou organizaci základní škola.
Hlasování: Kdo je pro: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
7. Návrh odměny členům volební komise pro volby do Evropského parlamentu.
Podle zákona o volbách obdrží člen volební komise při volbách do Evropského parlamentu ve
dnech 11.6. a 12.6.2004 odměnu ve výši 800,- Kč respektive předseda 1.000,- Kč. Jenže při
těchto volbách dochází k tomu, že sčítání hlasů se bude provádět až po uzavření poslední
volební místnosti v Evropě tj. v neděli 13.6.2004 ve večerních respektive v nočních hodinách
(tj. po 22.00 hodině). Na to již nejsou vyčleněny finační prostředky od státu. Starosta obce
navrhl ZO poskytnou členům odměnu na tento den tj. na 13.6.2004 v celkové výši 1.500,- Kč
tj. 300,- Kč na člena volební komise. Peníze přesunout v rámci kapitoly vnitřní správy.
položka 6171 5169 odečíst 1.500,- Kč a dát na 6171 5021 částku 1.500,- Kč
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí návrh odměny členům volební komise pro volby do Evropského
parlamentu,
b) ZO schvaluje odměny v celkové výši 1.500,- Kč členům volební komise pro volby do
Evropského parlamentu.
Hlasování: Kdo je pro: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
8. Rozpočtové opatření číslo 1/2004
V souladu s § 16 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
provádí obec změny schváleného rozpočtu formou rozpočtových 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
1/2004:
*příjmové položky rozpočtu:
- položka 4122 se zvyšuje o 4.000,- Kč - neinvestiční přijaté dotace od kraje - dotace na přímé
náklady vzdělávání pedagogů (ÚZ 33 245),
- položka 4122 se zvyšuje o 1.175.000,- Kč - neinvestiční přijaté dotace od kraje - dotace na
přímé náklady ÚZ 33 353),
- položka 4111 se zvyšuje o 19.000,- Kč - neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní
správy - dotace na volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98 348),
* výdajové položky rozpočtu:
- položka v odd., § 3113 5331 se zvyšuje o 4.000,- Kč - neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkové organizace (ÚZ 33 245),
- položka v odd., § 3113 5331 se zvyšuje o 1.175.000,- Kč - neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkové organizace (ÚZ 33 353),
- položka v odd., § 6117 5021 se zvyšuje o 5.800,- Kč - ostatní osobní výdaje (ÚZ 98 348),
- položka v odd., § 6117 5139 se zvyšuje o 12.500,- Kč - nákup materiálu (ÚZ 98 348),
- položka v odd., § 6117 5175 se zvyšuje o 700,- Kč - pohoštění (ÚZ 98 348),
* přesun v rámci kapitoly vnitřní správa:
- položka 6171 5169 se snižuje o 1.500,- Kč,
- položka 6171 5021 se zvyšuje o 1.500,- Kč,
Rozpočtové opatření bude do rozpočtu obce zapracován okamžitě a bude předložen KÚ
Jihomoravského kraje odbor ekonomický k zapracování do sestav SR.
Návrh usnesení:
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a) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2004,
b) ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2004.
Hlasování: Kdo je pro: 4, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
9. Informace z OÚ za období duben - květen 2004
 proveden přezkoumání hospodaření obce za rok 2003,
 proběhl odvod branců,
 proběhlo jednání s Vak Vyškov,
 proběhlo jednání ohledně čerpací stanice u mlýna,
 proběhlo čištění obce SÚS Vyškov po zimě,
 byl postaven nový chodník vedle domu p. Chudáčkové - zničen povodní v roce 1990,
 opraven chodník před domem p. Cigánkové,
 vydláždění před Lidovým domem,
 proběhlo jednání ohledně zákona o zadávání veřejných zakázek po vstupu do EU,
 proběhlo jednání ohledně zákona o evidenci obyvatel po vstupu do EU,
 proběhl konzultační den s pracovníky JmK ohledně účtování v roce 2004,
 proběhlo jednání ohledně zákona o správních poplatcích,
 proběhlo jednání s ČS, a.s. Prostějov,
 proběhlo jednání s Českým telecomem, a.s.,
 proběhlo řadu stavebních řízení na obci,
 proběhlo jednání s pracovníky MěÚ Slavkov u Brna odbor životního prostředí,
 proběhlo předání samostatně hospodařících rolníků do Slavkova u Brna na živnostenský
úřad,
 příprava voleb do Evropského parlamentu.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období duben - květen 2004
10. Diskuse
V diskusi pak vystoupili celkem 3 občani. Dotazy se týkaly: Poldru I, příspěvků pro TJ
Vážany nad Litavou, propadlé vozovky po plynofikaci, stavem silnice u mlýna, vyvlastnění
části pozemku pod silnicí, položení obrubníků, kanalizace a vodovod na ČOV. Dotazy byly
zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba odpovídat písemnou formou.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů
11. Usnesení
ZO schválilo:
 zápis číslo 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
28.4.2004,
 výsledek hospodaření obce za rok 2003,
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003,
 zprávu o hospodaření ZŠ Vážany nad Litavou, rozdělení hospodářského výsledku ve
výši 9.900,- Kč do fondu odměn a 39.936,99 Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové
organizace na rok 2004,
 nápravná opatření pro příspěvkovou organizaci základní škola,
 odměny v celkové výši 1.500,- Kč členům volební komise pro volby do Evropského
parlamentu,
 rozpočtové opatření číslo 1/2004,
ZO bere na vědomí:
 zápis číslo 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
28.4.2004,
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výsledek hospodaření obce za rok 2003,
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003,
zprávu o hospodaření ZŠ Vážany nad Litavou a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2003,
návrh odměny členům volební komise pro volby do Evropského parlamentu,
rozpočtové opatření číslo 1/2004,
informace z OÚ za období duben - květen 2004,
diskusi občanů.

12. Závěr
Starosta obce ukončil v 20,45 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem
přítomným za účast.
Podpisy:

starosta:

v.r.

ověřovatelé:

v.r.
v.r.

Vyvěšeno:28.5.2004
Sňato:14.6.2004
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