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Zápis číslo 2/2007 z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Vážany nad 
Litavou ze dne 4.4.2007 

 

1. Zahájení 

Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy 
zastupitelstva a hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že jsou přítomni 4 členi Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva obce: 

 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Námitky člena zastupitelstva proti zápisu z 3. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

14.3.2007 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2007 
5. Různé 
6. Diskuse 
7. Závěr 
 
Výsledek hlasování:    pro     4        proti       0         zdržel se  0 
 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 3.zasedání ZO Vážany nad Litavou. 

Námitky člena ZO proti zápisu z 3. zasedání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 14.3.2007 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO 
rozhodne nejbližší zasedání ZO.  Z důvodu krátké doby mezi vyvěšením zápisu ze 3. zasedání 
ZO a konáním tohoto mimořádného ZO bylo navrženo, aby námitky proti zápisu byly 
projednány na dalším zasedání ZO. 

Hlasování o posunutí námitek na další zasedání ZO: 

Výsledek hlasování:    pro    5        proti       0         zdržel se  0 
 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

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 4,  proti 0, zdržel se 1. 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek, místostarosta -  Pavel Říhák 

 
členové -  Karel Škraňka, Ing. Jaroslav Řezáč 
                 Petr Smejsík od 18.45 

Nepřítomni: Tůma Luděk, Ing. Jiří Hložek 



 2 

Výsledek hlasování pro Karla Škraňku:   Pro 4,  proti 0, zdržel se 1. 

 Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka. 

 
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2007 

Hlavní účetní obecního úřadu přednesla návrh rozpočtu na rok 2007 upravený oproti 
vyvěšenému návrhu na úřední desce v položkách příjmů a výdajů. Rozpočet se jeví jako 
přebytkový. Saldo příjmů a výdajů činí 359.600 Kč. Tento přebytek spolu s dotací z účtu ve 
výši 243.700 Kč bude použit na splácení úvěrů. Roční splátka činí 603.300 Kč plus úroky 
66.000 Kč. K 31.12.2006 činil dluh 2.292.500 Kč (ČOV, plyn, nástavba OÚ). 

Úpravy rozpočtu oproti původnímu návrhu.  

Příjmová část: 

- daň z příjmu fyzických osob + 50.000 Kč 

- daň z příjmu právnických osob + 50.000 Kč 

- daň z přidané hodnoty + 50.000 Kč 

- dotace z účtu na splátky  + 43.700 Kč 

Výdajová část: 

- 6112 zastupitelstva obcí  +193.700 Kč 

Připomínky zastupitelů a občanů k upravenému návrhu rozpočtu obce na rok 2007. 

Pan Ing. Jaroslav Řezáč navrhl, aby 100.000 Kč z oprav a udržování silnic, 100.000 Kč 
z oprav chodníků, 50.000 Kč z neinvestiční dotace pro tělovýchovu a 25.000 Kč z fondu 
sociálních potřeb bylo použito na opravu ZŠ a 3.700 Kč z fondu sociálních potřeb bylo 
použito na příspěvek svazu malých obcí. Dále navrhl, aby 23.000 Kč z položky věcných darů 
tělovýchově a zájmové činnosti z důvodu nepředložení žádosti TJ Vážany nad Litavou bylo 
přesunuto do položky rezervy. 

Ing. Jaroslav Řezáč podal návrh na projednání směrnice na čerpání peněz z fondu sociálních 
potřeb zastupitelstvem obce a vypracování směrnice pracovní doby a její následné dání na 
vědomí zastupitelstvu. 

Starosta obce upřesnil, že na opravu sociálního zařízení ZŠ (rozpočet na opravu přes 
1.200.000 Kč) bylo požádáno o dotaci, trval na ponechání 100 tis. Kč na opravu komunikací, 
100 tis. Kč na opravu chodníků, souhlasil s převedením 23 tis. Kč z položky věcných darů 
tělovýchově a zájmové činnosti do položky rezervy a navrhl převedení 50 tis Kč z položky 
neinvestičních dotací neziskovým organizacím do položky rezervy. Souhlasil s návrhem pana 
Řezáče na převedením 3,7 tis. Kč z fondu sociálních potřeb na příspěvek svazku malých obcí.   

Další připomínky nebyly vzneseny. 

Hlasování o připomínkách pana Ing. Jaroslava Řezáče: 

 
Výsledek hlasování o úpravě rozpočtu:    pro    0        proti       4         zdržel se  1 
Výsledek hlasování o projednávání směrnice fondu soc. potřeb: pro 1, proti 4, zdržel se 0. 
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Výsledek hlasování o projednání směrnice pracovní doby: pro 1, proti 4, zdržel se0. 

 

Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí upravený návrh rozpočtu na rok 2007 dle úpravy navržené starostou 
obce. 

b) ZO schvaluje rozpočet obce Vážany nad Litavou  na rok 2007. 

Připomínky k návrhu usnesení: 

Nebyly vzneseny. 

Hlasování o usnesení: 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4,  proti 1, zdržel se 0. 

5. Různé 

Panu Ing. Jaroslavu Řezáčovi se nelíbí, že na úřední desce nebyl vyvěšen podrobný rozpočet 
výdajů. 

6. Diskuse 

Pan •••••• Janoušek podal návrh na umístění lavičky u autobusové zastávky. 

Pan Pavel Říhák upozornil na stížnosti občanů na volně pobíhající psy. 

Pan Svoboda souhlasil se stížností a poukázal na zákon o myslivosti, současně vyjádřil 
nespokojenost s činností zastupitelů – komise (výboru) veřejného pořádku. 

Pan •••••• Smejsík požadoval zamezení umývání aut na silnici.  

Pan •••••• Janoušek požádal o informaci o možnosti napojení domovní kanalizace na veř. Řad. 
Byl odkázán na stavební úřad, který bude vydávat povolení. 

Pan •••••• Smejsík se dotazoval, kdy budou ukončeny pozemkové úpravy včetně zapsání na 
katastrálním úřadě. – Ukončení se očekává v těchto dnech. 

Pan Karel Škraňka se dotazoval zástupců organizací na odvoz kovového odpadu.  

Zástupce hasičů sdělil, že sběr bude proveden v měsíci květnu 

7. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.45 hod. ukončil. 


