
 
Zápis číslo 8/2004 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 

3.11.2004 

 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu:Jan Kundera, Pavel Říhák  
kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0 

Program:  

1. Zahájení  
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 7/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

19.5.2004  
3. Schválení zápisu číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 16.6.2004  
4. Schválení zápisu číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 28.7.2004  
5. Schválení zápisu číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 8.9.2004  
6. Rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2004  
7. Rozpočtové opatření číslo 4/2004  
8. Rozpočtové opatření číslo 5/2004  
9. Odvolání ve věci zamítnutí žádosti  

10. Schválení Dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě  
11. Informace z OÚ za období červen - říjen 2004  
12. Diskuse  
13. Usnesení  
14. Závěr  

Hlasování: kdo je pro dnešní program a jeho doplnění: 7, 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 č.7/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
19.5.2004 
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 číslo 7/2004 ze dne 
19.5.2004?  
Námitky nebyly podány. 

3. Schválení zápisu číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 16.6.2004 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 12/2004 z mimořádného jednání 
ZO obce ze dne 16.6.2004. Hlavním bodem mimořádného jednání ZO bylo: 
dofinancování půdní vestavby nad OÚ úvěrem od ČS, a.s. Prostějov, zvýšení úvěru, schválení 
povodňového plánu obce Vážany nad Litavou, nabídky firem pro řízení půdní vestavba nad 
OÚ Vážany nad Litavou, nabídka firem pro řízení stavební úpravy v ZŠ Vážany nad Litavou, 
žádost p. Moškvana o dlouhodobý pronájem, žádost VIP systém, s.r.o. o vydání stanoviska k 
dočasnému vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu jako podklad pro jednání, schválení 
výkupů pozemků v trati Čihadla, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 04/2004 a 
05/2004, různé. 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 12/2004 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 16.6.2004 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  

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

Omluveni:
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Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 16.6.2004 
b) ZO schvaluje zápis číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze 
dne 16.6.2004 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

4. Schválení zápisu číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 28.7.2004 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání 
ZO obce ze dne 28.7.2004. Hlavním bodem mimořádného jednání ZO bylo: 
schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Podle zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání dne 28.7.2004 
schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 28.7.2004 
b) ZO schvaluje zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze 
dne 28.7.2004 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

5. Schválení zápisu číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 8.9.2004 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 14M/2004 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 8.9.2004. Hlavním bodem mimořádného jednání ZO bylo: 
Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou č. 3/2004 o místních poplatcích, 
rozpočtové opatření číslo 2/2004, rozpočtové opatření číslo 3/2004, žádost o odprodej 
obecních pozemků p.č. 1005/4 a p.č. 1007, žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 533 pod 
rodinným domem č. 255, žádost o bezúplatný převod 1/18 pozemků p.č. 31, p.č. 32, p.č. 33, 
zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vážany nad Litavou, nájemní smlouva mezi 
Obci Vážany nad Litavou a AGRIA, a.s. Nížkovice, žádost p. Libora Lopatky o odpuštění 
penále za pozdní úhradu TDO, žádost p. Jana Kundery ml. o zakoupení silničních obrubníků, 
rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení v ZŠ Vážany nad Litavou, odpuštění 
příspěvku v mateřské škole za měsíc září 2004, anketa ohledně svozu TDO v obci, exhumace 
tělesných pozůstatků německých vojáků, výsadba tří líp, seznámení ZO s finanční situací obce 
za měsíc 06/2004, 07/2004 a 08/2004, různé - upozornit Policii ČR na řízení motorových 
vozidel a problematiku drog v obci, udělat anketu ohledně svozu TDO, nechat udělat a 
nainstalovat cedulky zakazující vodění psů na hřbitov, sečení Poldru II. 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 14M/2004 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 8.9.2004 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 8.9.2004 
b) ZO schvaluje zápis číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 8.9.2004 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

6. Rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2004 
Starosta předložil ZO rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2004 s následujícím 
komentářem: rozbor hospodaření byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů a rovněž byl 
zveřejněn ve Vážanském hlásku číslo 56. 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 3.118.291,55 Kč, výdaje obce činí 2.762.803,82 Kč. Saldo 

Stránka č. 2 z 7ZASEDÁNÍ

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\session\zasedani3.html



příjmů a výdajů činí 355.488,73 Kč. 

Příjmová stránka obce. 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 370.610,- Kč a plní se na 49,75 %. Daň z 
příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 102.426,- Kč a plní se na 63,62 %. Daň z 
příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 34.568,- Kč a plní se na 69,14 %. Daň z 
příjmu právnických osob činí 358.633,- Kč a plní se na 43,21 %. Daň z přidané hodnoty činí 
614.564,- Kč a plní se na 45,86 %. Poplatek za komunální odpad činí 233.390,- Kč a plní se na 
101,47 %. Poplatek ze psů činí 12.700,- Kč a plní se na 97,69 %. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství činí 3.310,- Kč a plní se na 30,09 %. Místní poplatek - provoz automatů 
dle vyhlášky činí 15.000,- Kč a plní se na 37,50 %. Odvod z výtěžku provozování automatů 
činí 35.057,- Kč. Správní poplatek činí 18.110,- Kč a plní se na 53,26 %. Daň z nemovitosti 
činí 102.329,- Kč a plní se na 20,47 %.  
Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 30.658,- Kč, příjmy z prodeje 
zboží ve výši 850,- Kč, odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 138.400,- Kč, poplatek v 
předškolním zařízení ve výši 16.600,- Kč, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 
110,- Kč, pohřebnictví ve výši 10.760,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 8.998,- Kč, 
příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 18.000,- Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 
nejsou, přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 7.579,- Kč, příjmy z úroků ve výši 1.438,95,- 
Kč. Nedaňové příjmy celkem činí 233.393,95 Kč a plní se na 32,91 %. Několik občanů nemá 
uhrazené poplatky za odvádění odpadních vod za odpad.  
Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na volby, dotace na školství a výkon státní 
správy, neinvestiční dotace od krajů pro oblast školství. Celkové dotace činí 984.200,- Kč a 
jsou plněny na 67,06 %. Dotace od kraje do oblasti školství ve výši 940.000,- Kč účtem obce 
pouze procházejí a převádí se na účet příspěvkové organizace ZŠ. Celkové příjmy obce se plní 
na 50,86 %.  

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 3.504,20 Kč a plní se na 58,40 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje nejsou žádné. 
Doprava: v tomto roce proběhla oprava chodníků u p. Chudáčkové a p. Cigánkové. Celkové 
náklady činí 95.131,- Kč. Náklady na dopravní obslužnost činí 31.886,- Kč a plní se na 90,73 
%. Vodní hospodářství: do této kapitoly je zahrnut opravy a udržování kanalizace, finanční 
vypořádání minulých let, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí 
141.432,50 Kč a plní se na 46,37 %. 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. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od obce 
schválené dotace. S těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Celkové náklady činí 
1.239.988,50 Kč a plní se na 62,90 %. Kultura: Výdaje na nákup knih do knihovny činí 5.976,-
Kč a plní se na 99,60 %, příspěvek na činnost muzeí činí 3.000,- Kč, služby občanům činí 
4.126,5,- Kč a plní se na 11,79 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní 
akce činí 3.000,- Kč, neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 28.000,- Kč a plní se 
na 62,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost činí 5.400,- Kč a plní 
se na 31,76 %. Lékařská služba první pomoci: příspěvek obce na zajištění této služby činí 
6.624,- Kč a plní se na 50,95 %. Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 
494.480,72 Kč a plní se na 36,42 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 85.656,- 
Kč, na nákup služeb - kremace ve výši 6.546,- Kč, výdaje na platy zaměstnanců, odvody 
zdravotního a sociálního, ochranné pomůcky, nákup materiálu, nákup služeb, voda, plyn, 
nákup drobného hmotného majetku, neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM) ve výši 
226.687,97 Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 157.120,75 
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Kč, údržbu zeleně ve výši 25.016,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc 
postiženým dětem. Výdaje činí 1.000,- Kč. Požární ochrana: výdaje na sbor dobrovolných 
hasičů činí 27.394,50 Kč. Volby: náklady na volby do Evropského parlamentu činí 19.000,- 
Kč a finanční vypořádání minulých let činí 13.702,90 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní 
správu činí 625.277,10 Kč a plní se na 39,73 %. Jedná se o výdaje za platy místních 
zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a sociálního, tisk, nákup materiálu, služby 
pošt, telekomunikací, právní služby, nákup služeb, cestovné, plyn, opravy a udržování, 
pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z 
úvěrů činí 26.332,90 Kč a plní se na 35,88 %.  
Celkové výdaje obce se plní na 49,18 %.  

Splácení půjček a úvěrů k 30.6.2004: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 
158.400,- Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 50.400,- Kč, splátka půjčky u SFŽP 
Praha činí 88.000,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s. Prostějov činí 20.000,- Kč.  
Závazky k 30.6.2004 (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 30.6.2004 ve výši 248191,90 Kč,  
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2004 ve výši 425.000,- Kč 
* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2004 ve výši 1.738.400,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2004 ve výši 900.000,- Kč 

Důsledným a efektivním vynakládání finančních prostředků dává rozpočet 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 2004 

7. Rozpočtové opatření číslo 4/2004 
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 
4/2004. Na základě přípisu Sdružení obcí Ždánický les a Politaví a Darovací smlouvy se 
rozpočet obce upravuje:  
* v odd., § a položce: 
- odd., § 2119 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru se zvyšuje o částku 12.000,- Kč,  
- odd., § 2140 5321 (ORG. 40) neinvestiční dotace obcím se zvyšuje o částku 10.000,- Kč,  
- odd., § 3639 5321 (ORG. 44) neinvestiční dotace obcím se zvyšuje o částku 2.000,- Kč, 
- odd., § 3113 3121 přijaté dary na pořízení dl. Majetku se zvyšuje o částku 30.000,- Kč, 
- odd., § 3113 6121 budovy, haly a stavby se zvyšuje o částku 30.000,- Kč,  
Rozpočtové opatření bylo do rozpočtu obce zapracováno v měsíci září 2004 a bylo předloženo 
KÚ Jihomoravského kraje odbor ekonomický k zapracování do sestav SR.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2004, 
b) ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2004. 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

8. Rozpočtové opatření číslo 5/2004 
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 
5/2004. Na základě přípisu Sdružení obcí Ždánický les a Politaví a Jihomoravského kraje se 
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rozpočet obce upravuje:  
* v odd., § a položce: 
- položka 1344 příjmy ze vstupného se zvyšuje o částku 800,- Kč, 
- odd., § 2119 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru se zvyšuje o částku 2.100,- Kč,  
- odd., § 3639 2210 příjmy z pokut za porušení ochrany ŽP se zvyšuje o částku 7.500,- Kč, 
- odd., § 3639 5321 (ORG. 77) výdaje neinvestiční dotace obcím se zvyšuje o částku 2.400,- 
Kč,  
- odd., § 3639 5321 (ORG. 4) výdaje neinvestiční dotace obcím se zvyšuje o částku 8.000,- 
Kč, 
- položka 4111 (ÚZ 98193) příjmy dotace krajské volby se zvyšuje o částku 20.000,- Kč,  
- odd., § 6115 5021(ÚZ 98193) výdaje ostatní osobní výdaje se zvyšuje o částku 6.600,- Kč, 
- odd., § 6115 5139(ÚZ 98193) výdaje nákup materiálu se zvyšuje o částku 12.700,- Kč,  
- odd., § 6115 5175(ÚZ 98193) výdaje pohoštění se zvyšuje o částku 700,- Kč. 
Rozpočtové opatření bylo do rozpočtu obce zapracováno v měsíci říjen 2004 a bylo 
předloženo KÚ Jihomoravského kraje odbor ekonomický k zapracování do sestav SR.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2004, 
b) ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2004. 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

9. Odvolání ve věci zamítnutí žádosti 
Pan Libor Lopatka se písemně odvolal proti zamítnutí žádosti o prominutí penále za 
nezaplacení popelnice za rok 2004. ZO na svém 14M/2004 mimořádném zasedání dne 
8.9.2004 zamítlo žádost p. Libora Lopatky o prominutí penále za pozdní úhradu poplatku za 
odpad za rok 2004. Poplatek za odpad byl splatný do 31.3.daného roku. Pan Libor Lopatka 
nereflektoval na zaslané dvě upomínky, kde dostal možnost bez navýšení uhradit poplatek za 
odpad. První upomínku obdržel 12.5.2004. V druhé upomínce, kterou obdržel 15.6.2004, byl 
upozorněn na to, pokud neuhradí zvýší se poplatek trojnásobně. Až po vydání platebního 
výměru, který převzal 29.7.2004, a kde došlo k trojnásobnému navýšení, zaplatil p. Lopatka 
poplatek za odpad, ale pouze základ tj. 1.520,- Kč, bez navýšení. Dne 19.8.2004 byl p. 
Lopatkovi zaslána výzva o doplacení poplatku za odpad ve výši 3.040,- Kč. V současné době 
hrozí p. Lopatkovi exekuční řízení. 
Zastupitelstvo obce je nejvyšší orgán obce a v této věci již jednou rozhodlo a nelze se proti 
tomu odvolat.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí žádost p. Libora Lopatky o znovu odpuštění navýšení poplatku za 
pozdní úhradu poplatku za odpad za rok 2004. V této věci již rozhodlo dne 8.9.2004 na svém 
14M/2004 mimořádném jednání zastupitelstva obce. 

10. Schválení Dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě 
Starosta obce předložil ZO ke schválení dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi Obcí 
Vážany nad Litavou a Městem Slavkov u Brna. Obec má podepsanou smlouvu ohledně 
projednávání přestupků. Dodatek č. 1 k této smlouvě řeší rozsah výkonu přenesené působnosti. 
 
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, 
b) ZO schvaluje Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě. 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

11. Informace z OÚ za období červen - říjen 2004  
� proběhlo jednání s Pozemkovým úřadem Vyškov, 
� došlo k předvolání k Okresnímu soudu Vyškov, 
� proběhlo jednání v ČS, a.s. Prostějov, 
� jednání starostů slavkovského regionu ohledně IDS, 

Stránka č. 5 z 7ZASEDÁNÍ

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\session\zasedani3.html



� jednání Sdružení obcí Ždánický les a Politaví, 
� proběhlo slavnostní vyřazení předškoláků v mateřské škole,  
� proběhlo jednání ohledně opravy propadlé kanalizaci v obci,  
� proběhla stavební úprava půdních prostor nad OÚ se vznikem nové místní knihovny 

včetně internetu a archivu OÚ, 
� proběhla rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení v budově ZŠ, 
� proběhlo odvodnění skladu materiálu a přepojení záchodů na kanalizaci v budově č. 20, 
� proběhl odvoz CO skladu do Olomouce, 
� proběhlo jednání ohledně zákona o správních poplatcích, 
� proběhlo jednání starostů JmK, 
� proběhla exhumace dvou německých vojáků, pohřbených za II. světové války na 

místním hřbitově, 
� proběhlo jednání ohledně vítacích tabulí v rámci Sdružení obcí Ždánický les a Politaví, 
� proběhlo zahájení školního roku 2004/2005 v budově ZŠ Vážany nad Litavou, 
� proběhla výměna plechové střechy nad hrubou přípravnou v ZŠ, 
� proběhla výměna rýn ve dvorním traktu budovy č. 7, 
� proběhla oprava propadlé kanalizace v obci (u mlýna a Pekařova ulice), 
� proběhlo vyhodnocení soutěže jezdíme od obce k obci ve Ždánickém lese a Politaví. 
� jednání s Úřadem práce Vyškov - k 30.9.2004 je v obci nezaměstnaných celkem 33 

občanů, tj. 10,7 %, ekonomicky aktivních obyvatel je celkem 308, pro srovnání: okres 
Vyškov 9,7 %, Vyškovsko 10,2 %, Bučovicko 11,9 %, Slavkovsko 8,7 %  

� proběhlo již druhé jednání s JmK a společností Kordis ohledně zavedení IDS v oblasti 
Slavkovska. Byl předložen jízdní řád po připomínkách, bohužel ne všechny připomínky 
z obce jsou zde zohledněny. Zastupitelstvo kraje již schválilo rozšíření IDS do oblasti 
Sokolnicka a Slavkovska s platností od 1.7.2005. Termín je bohužel dán. Je nutné se 
zaměřit na jízdní řád, tak aby vyhovoval většině obyvatel obce. Přepravu na naší lince tj. 
linka 620 Křenovice - Vážany nad Litavou - Slavkov u Brna bude zajišťovat ČSAD 
Brno-město, které vyšlo vítězně z výběrového řízení.  

� příprava voleb do zastupitelstva kraje, 

Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období červen - říjen 2004  

12. Diskuse 
V diskusi pak vystoupili celkem 3 občani. Dotazy se týkaly: životního prostředí, veřejného 
pořádku, odpadového hospodářství, kůžkařů v obci, osvětlení, kanalizace. Dotazy byly 
zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba odpovídat písemnou formou.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů 

13. Usnesení 

ZO schválilo: 
� zápis číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

16.6.2004, 
� zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

28.7.2004, 
� zápis číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

8.9.2004, 
� rozpočtové opatření číslo 4/2004, 
� rozpočtové opatření číslo 5/2004, 
� dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, 

ZO bere na vědomí: 
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� zápis číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
16.6.2004, 

� zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
28.7.2004, 

� zápis číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
8.9.2004, 

� rozbor hospodaření obce za I.pololetí roku 2004, 
� rozpočtové opatření číslo 4/2004, 
� rozpočtové opatření číslo 5/2004, 
� žádost p. Libora Lopatky o znovu odpuštění navýšení poplatku za pozdní úhradu 

poplatku za odpad za rok 2004. V této věci již ZO rozhodlo dne 8.9.2004 na svém 
14M/2004 mimořádném jednání zastupitelstva obce, 

� dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, 
� informace z OÚ za období červen - říjen 2004, 
� diskusi občanů. 

14. Závěr 
Starosta obce ukončil v 20.15 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem 
přítomným za účast.  

 
 
 
 
 

Vyvěšeno:15.11. 2004 

Sňato:2.12. 2005  

Podpisy: starosta: v.r.

ověřovatelé: v.r.

v.r.
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