Zápis číslo 7/2007 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
10.10.2007
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek, místostarosta - Pavel Řihák
členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Řezáč - omluven
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 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 6. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
12.9.2007.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4. Rozpočtové opatření č.3/2007.
5. Komentář k zápisu č. 4 z finančního výboru Obce Vážany nad Litavou ze dne
18.7.2007
6. Návrh na změnu územního plánu obce
7. Nájemní smlouvy na užívání pozemků ve vlastnictví obce
8. Projednání vlastnictví pozemků bývalé drůbežárny (a vedle drůbežárny)
9. Různé (komunální technika, taneční, INFOS apod.)
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Další připomínky nebo návrh na doplnění nebyly.
Výsledek hlasování o programu jednání: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 6. zasedání ZO Vážany nad
Litavou ze dne 12.9.2007.
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO
rozhodne nejbližší zasedání ZO.
Námitky nebyly vzneseny.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo
nepřihlásil. Zápis provedl starosta.
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Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka.
Výsledek hlasování pro pana Petra Smejsíka: Pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2007.
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2007.
Rozpočet obce se v příjmech a výdajích navyšuje o 184.800,- Kč
Připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí RO č. 3/2007 ze dne 2.10.2007.
b) ZO schvaluje RO č. 3/2007 ze dne 2.10.2007.
Hlasování o usnesení:
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. Komentář k zápisu č. 4 z finančního výboru Obce Vážany nad Litavou ze dne
18.7.2007
Na zasedání dne 12.9. seznámil přítomné starosta obce s věcným komentářem pana Ing.
Jaroslava Řezáče k zápisu číslo 4 z finančního výboru. Vzhledem ke zkušenostem z dříve
předložených nepřesných dokumentů předkládaným ing. Řezáčem byl komentář k zápisu č. 4
FV odložen na projednání na příští zasedání, aby mohl být provedena podrobná analýza.
Starosta obce přednesl toto stanovisko:
K bodu 4.1
Předseda finančního výboru (dále jen FV) v komentáři ze dne 18.7.2007 k zápisu č.4 FV
konstatuje, že bylo porušeno rozpočtové provizorium (dále jen RP), které platilo v době od
1.1.2007 do schválení rozpočtu v ZO. Rozpočet byl schválen ZO 4.4.2007. V RP je
stanoveno, že výdaje obce v jednotlivých měsících nepřekročí 1/12 příjmu z předcházejícího
roku. Výdaje budou krýt běžné výdaje obce. K tomu mohu jen sdělit, že celkové výdaje za I.
čtvrtletí letošního roku byly 873 tis. Kč, tj. včetně uhrazení faktury na projekt kanalizace ve
výši 124 tis. Kč. 1/12 skutečných příjmů obce činí 428 tis. Kč, tedy za I.Q 1.284 tis. Kč.
Z toho plyne, že rezerva možných výdajů byla ještě ve výši 411 tis. Kč.
Zaplacením faktury za projekt Vážany nad Litavou, II. etapa kanalizace, jejíž splatnost byla
k 2.3.2007, byly splněny závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené s projektantem kanalizace,
tj. VH ateliér Brno. Smlouva byla uzavřena 24. srpna loňského roku. Předání projektu bylo
limitováno termínem podání žádosti o dotaci na ministerstvo ŽP, tj. do 30.3.2007. Náklady
obce na projekt byly zahrnuty do rozpočtu obce pro letošní rok.
Byl to stejný postup jako postup starosty v minulém volebním období v případě zaplacení
nákladů na dřeviny při výsadbě u mlýna, které se rovněž nedají započítat do běžných výdajů.
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Úhrada byla provedena 1.3.2006, tedy v době rozpočtového provizória. Rozpočet na rok 2006
byl schválen 29.3.2006.
Takový postup rovněž považuji za plnění závazků vyplývajících ze smluv.
K bodu 4.3.
Jak správně uvedl ing. Řezáč komentář k tomuto bodu, zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v § 5 nestanoví žádná bližší a jednoznačná
pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.
Vydáním směrnice měl starosta porušit zákon č. 128 o obcích. Zde musím upozornit na § 84,
kde odst. 2 písm. d) stojí, že ZO je vyhrazeno zřizovat trvalé a dočasné fondy obce. Tento byl
schválen schválením rozpočtu na tento rok při mimořádném zasedání ZO dne 4.4.2007. Při
tomto projednávání bylo rovněž hlasováno, zda chce ZO samostatně schvalovat směrnici
fondu soc. potřeb a směrnici pracovní doby. Výsledek hlasování byl v obou případech 1 pro, 4
proti a 1 se zdržel hlasování. Upozorňuji, že zákonem 128 /2000 o obcích není ZO dána
pravomoc schvalovat směrnice. ZO však může si takovou pravomoc vyhradit. ZO výše
uvedeným hlasováním si však takovou pravomoc nevyhradilo.
V novém zákoníku práce vydaným ve sbírce zákonů č. 262/2006 je v § 236 odst. 1 je
stanoveno, že cit.: Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách
stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Konec cit.
Obec Vážany nad Litavou stravování zajistila formou stravenek.
Aby nedocházelo ke stálému neoprávněnému napadání starosty předsedou finančního výboru,
navrhuji znovu potvrdit schválení zřízení sociálního fondu.
Sociální fond je fondem organizace, který slouží ke zlepšení pracovních podmínek a
k financování výdajů na sociální, kulturní a ostatní potřeby zaměstnanců a uvolněných
zastupitelů obce.
Tvorba sociálního fondu územního samosprávného celku ani způsob jeho čerpání není
upraven žádným právním předpisem a je v působnosti obce, jakou míru kulturní a sociální
péče bude prostřednictvím tohoto fondu zaměstnancům a zastupitelům obce poskytovat.
Podmínky tvorby, čerpání a nakládání s prostředky sociálního fondu jsou upraveny jeho
směrnicí a konkrétní použití fondu pro daný rok je vyjádřeno ročním rozpočtem fondu.
Návrh řešení, zdůvodnění:
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může územní samosprávný celek zřizovat
peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.
Sociální fond obce je trvalý účelový peněžní fond sloužící k financování výdajů na
zabezpečení sociální, kulturní a ostatní péče o zaměstnance obce, jeho organizačních složek a
uvolněných členů zastupitelstva obce.
Stanovení pracovní doby zaměstnancům Obce Vážany nad Litavou:
Referent státní správy:
Volná pracovní doba s povinností odpracování týdně 40 hod. v pracovní dny v době od 6:00
hod. do 18:00 hod. a s povinnou přítomností na pracovišti v pondělí v době od 8:00 hod. do
17:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek v době od 8:00 hod. do 13: hod. a ve středu v době od 8:00
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do 18:00 hod. Přestávka na oddych je stanovena (min. 0,5 hod.) v době od 12:00 do 13:00
hod. a nezapočítává se do pracovní doby.
Pracovníci na obci:
Pondělí až pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod., přestávka na oddych a jídlo v době od 10:30 do
11:00 hod.
Služba ve skladu: středa od 16:00 do 18:00, sudá sobota 8:00 hod. až 10:00 hod. bude
formou náhradního volna vybrána v daném týdnu, popř. v následujícím týdnu.
Kumulovaná funkce na zkrácený úvazek 5 hod. denně:
současný stav:
pondělí až pátek:
8:00 – 9:00 úklid obecního úřadu,
9:00 – 11:00 práce zahradnické
11:00 – 13:00 roznáška obědů
K tomuto bodu dávám ZO na zváženou, zda nebude vhodnější brát pracovníka čistoty obce na
plný úvazek s dotací 5.000 Kč/měsíc a zrušit místo zahradnice s tím, že současné pracovnici
bude nabídnuta pouze roznáška obědů na 1,5 hod. úvazek denně a popř. ½ hod. po skončení
roznášky úklid s ohodnocením dle vykonávané práce. Po zkušenostech z letošního roku lze
konstatovat, že práce dvou pracovníků zabezpečujících údržbu, sečení trávy, úklid a pod. byla
mnohem efektivnější a z hlediska zákoníku práce nenapadnutelná.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí komentář pana Ing. Jaroslava Řezáče předložený na 6. zasedání ZO
k zápisu č. 4 finančního výboru ze dne 18.7.2007.
b) ZO nesouhlasí se závěry komentáře pana Ing. Jaroslava Řezáče předložený na 6. zasedání
ZO k zápisu č. 4 finančního výboru ze dne 18.7.2007.
c) Zastupitelstvo obce potvrzuje schválení zřízení sociálního fondu obce jako trvalý účelový
peněžní fond .
d) ZO schvaluje směrnici sociálního fondu včetně zásad hospodaření s tímto fondem ze dne
1.3.2007.
e) ZO schvaluje směrnici pracovní doby ze dne 10.10.2007.
f) ZO schvaluje zrušení místa zahradnice obce.
Další návrhy či připomínky nebyly předloženy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
6. Návrh na změnu územního plánu obce
Dne 17.9.2007 byla doručena na obecní úřad žádost společnosti JUKO petfood s.r.o. na znovu
projednání změny územního plánu obce Vážany nad Litavou z důvodu plánované výstavby
skladovací haly a sídla společnosti JUKO petfood na pozemku parc. č. 2160 v k.ú. Vážany
nad Litavou.
Dne 18.9. 2007 při místním šetření svolaném MěÚ Slavkov u Brna, odborem stavební úřad,
ve věci zahájeného řízení o odstranění nepovolené stavby za přítomnosti i 5 zastupitelů obce,
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požádal Ing. Jiří Hložek o svolání mimořádného zastupitelstva, kde by se změna územního
plánu znovu projednala.
Stanovisko společnosti JUKO petfood s.r.o.: v podstatě k žádosti o znovu projednání není co
dodat.
Pan Ing. Jiří Hložek objasnil, co vedlo zastupitele na minulém zasedání ZO ke zrušení zadání
změny územního plánu. Byla to reakce na výstavbu haly, kterou společnost JUKO petfood
s.r.o. započala bez územního řízení a stavebního povolení. Po zahájeném řízení o odstranění
stavby a řízení o dodatečném povolení stavby stavebním úřadem, kdy bude dodržena
zákonnost výstavby je možné změnu územního plánu zadat.
Pan Vít Vykoukal upozornil na nedostatky podání žádosti o dodatečné povolení stavby, které
zapsal stavební úřad při místním šetření18.9.2007.
Návrh usnesení:
a) ZO ukládá starostovi obce objednání pořízení projektu změny územního plánu, která se
bude týkat rozšíření plochy pro výrobu a služby v místě bývalého mlýna i na pozemek parc. č.
2160.
Další návrhy či připomínky nebyly předloženy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
7. Nájemní smlouvy na užívání pozemků ve vlastnictví obce
Při jednání dne 3.10.2007 za účasti Agria, a.s., Nížkovice, Rostěnice, a.s., Ing. Jiří Hložek,
Vážany nad Litavou, Petr Kučera, Hrušky byla projednána možnost uzavření nájemních
smluv na pozemky s polními cestami, které jsou ve vlastnictví obce a které nebudou prozatím
vytýčeny v terénu.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pozemky pod polními cestami, které nebudou
vytýčeny v terénu a budou užívány nájemci jako orná půda.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8. Projednání vlastnictví pozemků bývalé drůbežárny a vedle drůbežárny
Dle sdělení zastupitelů obce pana Ing. Jiřího Hložka a pana Ing. Jaroslav Řezáče měl být
pozemek p.č. 1746 bývalé drůbežárny pozemkovými úpravami převeden do vlastnictví obce.
Při pozemkových úpravách byl pozemek bývalé drůbežárny rozdělen na dvě části. Část pro
výstavbu rodinných domů však zůstala ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR. Aby byl pozemek převeden na obec, je nutné požádat výše uvedený úřad o
bezúplatný převod a v případě zamítnutí žádosti o bezúplatný převod je nutno požádat o jeho
prodej. Dle vyjádření pracoviště úřadu ve Vyškově však bezúplatný převod, o kterém bude
rozhodovat komise úřadu v Praze, je málo pravděpodobný.
Další pozemek parc. č. 1747, který je pokračováním drůbežárny směrem k požární nádrži a
který je ve vlastnictví pozemkového fondu ČR, je rovněž územním plánem určen k výstavbě
rodinných domů. I v tomto případě lze požádat o jeho bezúplatný převod na obec.
Návrh usnesení:
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ZO pověřuje starostu obce k jednáním vedoucím k bezúplatnému převodu pozemku parc. č.
1746 o výměře 9.777 m2 a pozemku parc. č. 1747 o výměře 13588 m2 oba v k.ú. Vážany nad
Litavou na Obec Vážany nad Litavou, popřípadě k převodu pozemků úplatně.
Další návrhy či připomínky nebyly předloženy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9. Různé (komunální technika, taneční, INFOS apod.)
-

Dne 27.9. pracovníci obce navštívili výstavu komunální techniky Mušov 2007, prodejnu
komunální techniky v Čejči a prodejnu v Boršicích. Ze všech předvedených exponátů byl
jako nejvhodnější malotraktor vybrán VEGA 36 HP v ceně 480 tis. Kč. Vzhledem k výši
ceny a možnostem obce tento malotraktor lze zakoupit pouze v případě poskytnutí nějaké
dotace.

-

Jak bylo uvedeno ve Vážanském hlásku, je možné v naší obci uspořádat taneční kurz. Do
dnešního dne je přihlášeno: 1 pár.

-

Od srpna je možné na tel. 517 344 716 požádat firmu Infos Art o bezdrátové připojení na
internet.

-

Stanovení ceny za inzerci ve Vážanském hlásku. Navrhuji tyto ceny: společenská kronika:
30,- Kč (60,- barevně) za 20 cm2; komerční inzerce: 300,- Kč (600,- Kč - barevně) za 20
cm2. Jiné návrhy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO stanovuje tyto ceny inzerce ve Vážanském hlásku: společenská kronika: 30,- Kč (60,Kč barevně) za 20 cm2; komerční inzerce: 300,- Kč (600,- Kč - barevně) za 20 cm2.
Výsledek hlasování o ceně inzerce: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

-

Současný stav kanceláře. Téměř po ročním působení na obecním úřadě jsem dospěl
k názoru, že nadále není možné, aby starosta obce měl společnou kancelář s podatelnou a
pokladnou. Starosta má řadu jednání, kdy je třeba jednotlivé věci projednávat v klidu,
podklady pro jednání mít při ruce a nebýt rušen případnými dalšími občany, kteří si jdou
vyřizovat své běžné věci. Nejvhodnějším řešením se jeví použití nevyužitého prázdného
skladu za knihovnou v 1. patře. Je zde samostatný přístup, zabudovaná přípojka internetu.
Stačí jen přivést telefonní linku s rozdělováním telefonních hovorů a zapojení počítače do
sítě. Místnost je však třeba vybavit nejnutnějším nábytkem. Má představa je: psací stůl
s půlkulatým nástavcem, židle, kontejner se čtyřmi zásuvkami, skříňka na spisy velikosti
80 x 150 cm a dvě skříňky 40 x 150 cm. Současné pracoviště starosty by bylo ponecháno
pro úřadování místostarosty. Na pořízení nábytku by bylo provedeno rozpočtové opatření.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení:
ZO obce souhlasí s umístěním kanceláře starosty v 1. patře obecního úřadu a s pořízením
nezbytného nábytku.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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-

Garáže ke Kobeřicím – územní rozhodnutí na garáže, které bylo vydáno v minulosti je
stále platné. Při prohlídce na místě samém bylo zjištěno, že případnou výstavbou garáží
nedojde k znehodnocení Boží muky. Z tohoto důvodu je možné pozemky pro garáže dál
nabízet zájemcům z řad občanů Vážan.
V diskusi bylo požadováno znovu prověření, zda je vhodné uvolnit výstavbu všech garáží
uvedených v územním rozhodnutí a dále pak zveřejnit, např. ve Vážanském hlásku, záměr
obce prodat pozemky pro garáže.
Návrh usnesení:
ZO odkládá rozhodnutí o prodeji pozemků pro garáže do příštího zastupitelstva.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
V této souvislosti byla zmíněna možná výstavba dalších garáží ke stř. Agrie Nížkovice.
Starosta obce zdůraznil, že výstavba dalších garáží bude možná až v případě schválení
změny územního plánu. Při diskusi o provedení změny ÚP na stavbu garáží současně se
změnou ÚP v souvislosti se změnou ÚP na pozemku vedle bývalého mlýna prohlásil pan
Újezdský Erik, společník a jednatel spol. JUKO petfood s.r.o., že náklady spojené
s vydáním změny územního plánu obce Vážany nad Litavou v souvislosti s rozšířením
plochy pro výrobu a služby v místě bývalého mlýna uhradí v plné výši, za předpokladu, že
s touto změnou nebude spojována ještě další změna ÚP. To z obavy, aby případné
námitky k umístěním garáží (popřípadě jiným stavbám) nezablokovaly projednávání
změny ÚP, která je předmětem jeho žádosti.
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub "PAPRSEK" byl
poskytnut finanční dar ve výši 1000,- Kč. Na příští rok navrhuji zvýšit příspěvek na
1.500,- až 2000,- Kč
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s příspěvkem pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
o.s., klub Paprsek pro rok 2008 ve výši 1500.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

-

vítání občánku bude dne 24.11.2007

-

zápis finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční
kontrole ze dne 3.10.2007 provedený v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vážany nad
Litavou
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č.
416/2004 Sb., o finanční kontrole ze dne 3.10.2007 provedený v příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou
b) ZO souhlasí se zápisem finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č.
416/2004 Sb., o finanční kontrole ze dne 3.10.2007 provedený v příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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-

Za rok 2006 bylo vybráno na poplatcích za stočné 179,1 tis. Kč, Insta Ivanovice nám
fakturovala 278.6 tis. Kč, na opravách bylo zaplaceno 5,1 tis. Kč, celkem 283,7 tis. Kč.
Rozdíl ve výši 104,6 tis. Kč byl uhrazen z rozpočtu obce.
Za rok 2007 bylo vybráno 177,3 tis. Kč, Insta Ivanovice obci fakturovala 332 tis. Kč za
provoz ČOV, na opravách bylo vyplaceno 42 tis. Kč. Celkem 374 tis. Kč. Z toho plyne, že
obec v letošním roce zaplatila ze svého rozpočtu 196,7 tis. Kč, tj. o 92,1 tis. Kč více oproti
loňskému roku. Předkládám návrh na zvýšení příspěvku na provoz kanalizace a ČOV
z původních 300 Kč za osobu na 400,- Kč/osoba/rok. Za předpokladu 600 platících osob a
přibližně stejných nákladů na čistění a údržbu kanalizace by vybraný příspěvek činil 240
tis. a tedy by obec ze svého rozpočtu i při vyšší sazbě doplácela dalších cca 134 tis. Kč.
Právnickým osobám navrhuji zvýšení příspěvku z 3.000 Kč/rok na 4.000 Kč/rok.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši příspěvku u fyzických osob na provoz kanalizace ČOV ve výši 400
Kč/osoba/rok a u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání ve výši
4.000 Kč/rok s platností od 1.1.2008. Výše příspěvku bude předmětem nové dohody o
poskytnutí příspěvku na provoz kanalizace a ČOV ve Vážanech nad Litavou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

-

-

V roce 2006 bylo vybráno za odvoz směsného komunálního odpadu 226,3 tis. Kč,
fakturace z Respona byla 286,8 tis. Kč za popelnice, 16,9 tis. za nebezpečný odpad a za
kontejnery bylo zaplaceno 43,8 tis. Kč. Celkem obec zaplatila 347,5 tis. Kč. Rozdíl
vybrané částky a zaplacené byl 121,2 tis. Kč.
V letošním roce bylo vybráno 269,4 tis. Kč. Zákon č. 185/2001 Sb., příloha č. 6, stanovil,
že poplatek za uložení tuny odpadu na skládce byl zvýšen v roce 2007 ze 300 Kč/t na
400,- Kč/t. Částka uhrazená Responu se díky tomuto zvýšení vyšplhala na 348,6 tis. Kč
za popelnice, na 9,2 tis Kč za nebezpečný odpad a za kontejnery na 12,7 tis. Kč. Do konce
roku se předpokládá ještě zaplatit částku cca 15 tis. Kč za kontejnery a nebezpečný odpad.
Celková částka pro letošní rok se předpokládá ve výši cca 385,5 tis. Kč. Rozdíl bude opět
zaplacen z rozpočtu obce pro letošní rok a předpokládá se ve výši 156,1 tis. Kč, tj. o 34,9,
tis. Kč více oproti loňskému roku. Z tohoto důvodu bude předložen dodatek k obecně
závazné vyhlášce 2/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2006 pro stanovení
poplatku za odvoz směsného komunálního odpadu v celkové výši 470 Kč/osoba/rok. Při
zvýšení poplatku za popelnici o 30 Kč na osobu by obec vybrala o 18 tis. Kč více, což by
znamenalo, že obec by ze svého rozpočtu v příštím roce uhradila částku cca 138,1 tis. Kč.
(Tedy stále o 16,9 tis. Kč více oproti roku 2006).
Plot u školního hřiště: ocelové sloupky jsou uhnilé, pletivo zatím není úplně zkorodované,
ale už taky své pamatuje. Nové oplocení by se provedlo na horní hraně svahu, aby byl
trávník na mezi přístupný. Sloupky betonové (vinohradnické), pletivo by mělo být
potažené umělou hmotou.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vybudováním nového oplocení u školního hřiště, tak jak bylo navrženo.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

-

Jak bylo již avizováno, v pondělí 17.9. se přijel dr. Mlateček domluvit na dalším postupu
k plánované publikaci o Vážanech. Práce na knize jsou od roku 2002. Rád by již
zaplacené práce předal. Při této návštěvě předal další informace k možnému postupu.
Vázaná kniha velikosti A5 by stála přibližně 250 tis., podle výsledku výběrového řízení
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na tiskárnu. Kč. Snad by byla možnost dostat dotaci od kraje až do výše 50 % nákladů na
publikaci. Např. Křenovice mají knihu velikosti A4 zhruba za 500 tis. Kč, Hodějice mají
brožovanou knihu velikosti A5. Pan dr. však doporučuje knihu vázanou.
Na dokončení knihy je třeba oslovit další autory, kteří by i zpracovali příspěvky od
občanů a spolků.
Zatím je zpracováno: škola, školka – nutno doplnit fotografie, dále pak je zpracován
historický vývoj panem Sadílkem (středověk a raný novověk), 19. a 20. století zatím
zpracováno není; vytypovaní autoři jsou před smlouvami; doposud je publikace
zpracována na zhruba 60 – 65 %. Panu dr. Mlatečkovi je zaplaceno 18 tis. Kč na autorské
práce, v případě pokračování na publikaci by redakční práce stály 11 tis. Kč. V případě
zakonzervování publikace lze již provedené práce použít pro potřeby obce.
Otázka zní: pořízení knihy s dotací nebo zakonzervování již zpracovaných témat a jejich
využívání obcí, např. v hlásku.
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi obce vyhlásit v příštím vydání Vážanského hlásku anketu, zda
občané Vážan souhlasí či nesouhlasí s vydáním publikace o Vážanech nad Litavou za
cenu cca 250 tis. Kč (i v případě dotace min. 125 tis. Kč), popřípadě rozhodnutí ponechají
na zastupitelstvu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
10. Informace obecního úřadu za měsíc září
•
•
•

18.9.2007 proběhly dvě jednání ohledně nepovolené stavby JUKO petfood s.r.o. – řízení o
odstranění nepovolené stavby a řízení o dodatečném povolení stavby,
další řízení na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR bude následovat až
po novém personálním obsazení na úřadě,
26.9.2007 Kr.Ú Jm. kraje uspořádal pravidelnou poradu se starosty a místostarosty okresu
Vyškov. Za účasti hejtmana Jm. kraje Ing. Stanislava Juránka nám byly předneseny
aktuální problémy.

10. Diskuse
Starosta obce:
Oznámil, že podal na policii trestní oznámení na neznámého pachatele, který píše
pomlouvačné nápisy na silnici. Dokud nápisy vyjadřovaly pouze postoj pisatele k dění v obci,
bylo to bráno jako klukovina a v podstatě jako zbabělost otevřeně vyjádřit svůj postoj. Jestliže
však nápisy přecházejí do pomluvy, nelze je přejít mávnutím ruky.
Na obecní úřad byla doručena nabídka kapely Zdounečanky na uspořádání předvánočního
koncertu. K tomu je třeba dodat, že v loňském roce byl takový koncert uspořádán, ale
koncertu se zúčastnilo kolem 50 občanů. Vstupné bylo 50 Kč. Přitom cena koncertu byla
12.000,- Kč. Samozřejmě pořádáním koncertů obec nechce vydělávat, ale doplácet na koncert
pro 50 diváků 9.500 Kč je příliš velkým luxusem. V rozpočtu obce je s částkou 12 tis.
počítáno i pro letošní rok.
Paní Ingrid Hrabovská, za těchto okolností, vyjádřila nesouhlas s pořádáním vánočního
koncertu a navrhla pořádat koncert levnější, který by byl bližší střední generaci.
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12. Usnesení
a) ZO bere na vědomí:
-

RO č. 3/2007 ze dne 3.9.2007,

-

zápis z finančního výboru ze dne 3.10.2007,

-

komentář pana Ing. Jaroslava Řezáče předložený na 6. zasedání ZO k zápisu č. 4
finančního výboru ze dne 18.7.2007,

-

zápis finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční
kontrole ze dne 3.10.2007 provedený v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vážany nad
Litavou

b) ZO schvaluje:
-

RO č. 2/2007 ze dne 3.9.2007,

-

zápis z finančního výboru ze dne 3.10.2007,

-

směrnici sociálního fondu včetně zásad hospodaření s tímto fondem ze dne .

-

směrnici pracovní doby ze dne 10.10.2007.

-

výši příspěvku u fyzických osob na provoz kanalizace ČOV ve výši 400 Kč/osoba/rok a u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání ve výši 4.000 Kč/rok
s platností od 1.1.2008. Výše příspěvku bude předmětem nové dohody o poskytnutí
příspěvku na provoz kanalizace a ČOV ve Vážanech nad Litavou.

c) ZO pověřuje starostu obce k jednáním vedoucím k bezúplatnému převodu pozemku parc.
č. 1746 o výměře 9.777 m2 a pozemku parc. č. 1747 o výměře 13588 m2 oba v k.ú.
Vážany nad Litavou na Obec Vážany nad Litavou, popřípadě k převodu pozemků úplatně.
d) ZO souhlasí:
- s uzavřením nájemních smluv na pozemky pod polními cestami, které nebudou vytýčeny
v terénu a budou užívány nájemci jako orná půda,
- s umístěním kanceláře starosty v 1. patře obecního úřadu a s pořízením nezbytného
nábytku,
- s příspěvkem pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub
Paprsek pro rok 2008 ve výši 1500,
- se zápisem finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb., o
finanční kontrole ze dne 3.10.2007 provedený v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vážany
nad Litavou,
- s vybudováním nového oplocení u školního hřiště, tak jak bylo navrženo.
e) ZO ukládá:
-

starostovi obce objednání pořízení projektu změny územního plánu, která se bude týkat
rozšíření plochy pro výrobu a služby v místě bývalého mlýna i na pozemek parc. č. 2160.
starostovi obce vyhlásit v příštím vydání Vážanského hlásku anketu, zda občané Vážan
souhlasí či nesouhlasí s vydáním publikace o Vážanech nad Litavou za cenu cca 250 tis.
Kč (i v případě dotace min. 125 tis. Kč), popřípadě rozhodnutí ponechají na zastupitelstvu.

g) ZO nesouhlasí se závěry komentáře pana Ing. Jaroslava Řezáče předložený na 6. zasedání
ZO k zápisu č. 4 finančního výboru ze dne 18.7.2007.
h) ZO potvrzuje schválení zřízení sociálního fondu obce jako trvalý účelový peněžní fond .
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i) ZO stanovuje tyto ceny inzerce ve Vážanském hlásku: společenská kronika: 30,- Kč (60,Kč barevně) za 20 cm2; komerční inzerce: 300,- Kč (600,- Kč - barevně) za 20 cm2.
j) ZO odkládá rozhodnutí o prodeji pozemků pro garáže do příštího zastupitelstva.
13. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.30 hod. ukončil.
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