Zápis číslo 1/2006 z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Vážany nad
Litavou ze dne 20.12.2006
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek, místostarosta - Pavel Řihák
členové - Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Ing.
Jaroslav Řezáč
Nepřítomni: 0
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno všech 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 1. mimořádného zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu z 1. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
29.11.2006
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Stanovení výše poplatku za směsný komunální odpad
5. Stanovení data platnosti odměn neuvolněným členům zastupitelstva
6. Informace z OÚ za období listopad – prosinec
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Program zasedání byl schválen všemi členy zastupitelstva..
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z ustavující schůze ZO Vážany nad
Litavou.
Námitky člena ZO proti zápisu z 1. ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 29.11.2006
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO
rozhodne nejbližší zasedání ZO.
Ing. Řezáč vznesl připomínku, že zápis z ustavující schůze a zápis z 1. řádného ZO nebyl
doposud zveřejněn na úřední desce.
Návrh na usnesení:
ZO ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění usnesení z ustavujícího ZO a z 1. zasedání ZO
na úřední desce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
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Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo
nepřihlásil. Zápis provedl starosta.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka.
Výsledek hlasování pro Petra Smejsíka: Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Výsledek hlasování pro Karla Škraňku: Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka.

4. Stanovení výše poplatku za směsný komunální odpad
Na 1. zasedání ZO bylo seznámeno ZO se sdělením společnosti RESPONO, a.s., ve kterém
byla stanovena výše poplatků za svoz a uložení SKO v souvislosti se zvýšením poplatku za
uložení na skládce z 300,- Kč/t na 400,- Kč/t od 1.1.2007 dle zákona č. 185/2001 Sb. přílohy
č. 6. ZO uložilo starostovi obce provést kalkulaci a do příštího zasedání ZO předložit návrh na
výši poplatku pro občany. Vzhledem k tomu, že úprava poplatku musí být schválena ZO, poté
musí být vydána vyhláška obce s touto změnou, a tato vyhláška musí být uveřejněna na úřední
desce po dobu 15 dnů a to tak, aby účinnost vyhlášky byla nejpozději k 1.1. následujícího
roku, a tedy není možné již toto provést, nezbývá než výši poplatku za směsný komunální
odpad ponechat beze změny.
Námitky, či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, aby poplatek za směsný komunální odpad v roce 2007 byl ve stejné výši jako
v roce 2006.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5. Stanovení data platnosti odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Při stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva nebylo zcela jasně definováno
od kterého data má být odměna poskytována. Z tohoto důvodu starosta obce upřesnil, že
odměna má být poskytována od ustanovení do funkce. Neuvolnění členové zastupitelstva byli
do svých funkcí ustanoveni na ustanovujícím zasedání tj. dne 3.11.2006. Od následujícího dne
jim přináleží odměna za výkon funkce.
Jiné návrhy, připomínky nebyly uplatněny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje , aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly s platností od 4.11.2006.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 2.
6. Informace z OÚ za období listopad – prosinec
ZO byli seznámeni:
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-

s uzavřením smlouvy se Zemědělskou vodohospodářskou správou, pracoviště Vyškov,
na zajištění provozu „Poldru Vážany nad Litavou II.“,

-

s uzavřením smlouvy s VaK Vyškov na odběrná místa vody z veřejného vodovodu,

-

s uzavřením smlouvy s provozovatelem hracího automatu v Lidovém domě,

-

byla podána informace o proběhnuvším vánočním koncertu,

-

informace o vlastnictví pozemku bývalé drůbežárny,

-

informace o žádosti pana •••••• Štěpánka a paní •••••• Rezlové o vykácení javorů na
hřišti hraničících s ulicí a vysázení stromů jiných, které nebudou produkovat tak velký
biologický odpad jako javory.

ZO vzalo na vědomí informace OÚ za období listopad - prosinec
7. Diskuse
-

Na 1. zasedání ZO Ing. Jaroslav Řezáč zpochybnil slučitelnost funkcí zastupitele pana
Josefa Hloužka s jeho funkcí vedoucího stavebního úřadu ve Slavkově u Brna. Nyní
požaduje, aby pan Josef Hloužek předložil do 3 měsíců důkaz o tom, že neslučitelnost
pominula.

-

Pan Řezáč vyzval předsedy výboru pořádkového a výboru pro školství, kulturu a
zájmovou činnost k oznámení členů výborů a současně požadoval stanovení odměn
řadovým členům výborů podle právní úpravy (přílohy nařízení vlády 37/2003 Sb.)

-

Předseda výboru pro školství, kulturu a zájmovou činnost, pan Luděk Tůma, sdělil, že
oznámí členy výboru na příštím řádném zasedání ZO.

-

K odměnám se vyjádřil starosta obce s tím, že si není vědom, že členům výborů
přísluší odměna (dle přílohy č. 1 nařízení vlády 37/2003 Sb.).

-

Pan Škraňka vznesl dotaz na průběh jednání ohledně pozemkových úprav. Pan Řihák,
který se jednání na obci zúčastnil, sdělil, že zásadní změny nebyly projednávány. Příští
týden budou rozeslány Pozemkovým úřadem Vyškov k této problematice informace.

-

Pan Škraňka se dotazoval na termín provedení inventury. Termín byl dohodnut na
30.12.2006.

-

Pan Ludvík Tůma se vyjádřil k žádosti pana Štěpánka a paní Rézlové o vykácení
javorů na hřišti. Ve svém vystoupení vyjádřil nesouhlas s navrhovaným opatřením.

-

Nesouhlas s kácením javorů vyjádřili i občané bydlící v bezprostřední blízkosti hřiště,
a to pan •••••• Spáčil a pan •••••• Zitta.

-

Dopis navrhovatelů byl postoupen předsedovi výboru pro životní prostředí Ing. Jiřímu
Hložkovi k projednání ve výboru.

-

Pan Řezáč upozornil na výkop pro dlažbu při zastávce autobusu U mlýna. Pan ••••••
Novák provede částečný zásyp štěrkem, aby nemohlo dojít vlivem špatné komunikace
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ke zranění osob. Dále bylo upozorněno na chybějící zábradlí (madlo) u zastávky a u
chodníku na hřbitov.
9. Usnesení
ZO schvaluje, aby poplatek za směsný komunální odpad v roce 2007 byl ve stejné výši jako
v roce 2006.
ZO schvaluje , aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly s platností od 4.11.2006.
ZO bere na vědomí informace OÚ za období listopad - prosinec
ZO ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění usnesení z ustavujícího ZO a z 1. zasedání ZO
na úřední desce.

10. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem hezké prožití svátků
vánočních a všechno nejlepší v novém roce a mimořádné zasedání ve 20.20 hod. ukončil.
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