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Zápis číslo 1/2022 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne  

7. 12. 2022 

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 

hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zasedání zastupitelstva obce 

je usnášeníschopné. Sdělil přítomným, že z jednání bude pořízen audiozáznam.  

 

Schválení programu 1. zasedání zastupitelstva obce 

1.   Zahájení 

      2.   Námitky člena ZO proti zápisu z ustavujícího zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 19. 10. 2022 

3.   Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Rozpočtová opatření  

5. Rozpočtové provizorium 

6. Inventarizace 2022, jmenování členů inventarizačních komisí 

7. Návrh rozpočtu MŠ na r. 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 

8. Smluvní dokumentace 

9. Žádosti občanů a institucí 

10. VŘ zakázky "Oprava části střechy - budova MŠ Vážany n/Lit."  

11. Obecně závazná vyhláška 

12. Jednací řád 

13. Různé  

14. Diskuze  

15. Usnesení 

16. Závěr  

 

Hlasování o programu 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z ustavujícího zasedání ZO Vážany nad Litavou  

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 

Zápis provedl starosta společně s paní S. Žampachovou. 

Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta: Petra Smejsíka a Kamila Zborovského 

Výsledek hlasování pro P. Smejsíka: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Výsledek hlasování pro K. Zborovský: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni P. Smejsík a K. Zborovský. 

 

4. Rozpočtová opatření  

Paní S. Žampachová přednesla rozpočtové opatření č. 9 ze dne 20. 10. 2022. 

 
Návrh na usnesení: 

4.1 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9. ze dne 20. 10. 2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 

zápisu ZZO.  

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Ing. Jaroslav Řezáč 

 
členové - Luděk Tůma, Kamil Zborovský, Pavel Nezhyba, Ing. Radim Hložek, Petr 

Smejsík  

Nepřítomni:  
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Paní S. Žampachová přednesla rozpočtové opatření č. 10 ze dne 25. 11. 2022. 

 
Návrh na usnesení: 

4.2 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 ze dne 25. 11. 2022, které se stává nedílnou součástí 

tohoto zápisu ZZO.  

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

5. Rozpočtové provizorium 

Paní S. Žampachová přednesla rozpočtové provizorium. 

 

Návrh na usnesení: 

5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2023, viz příloha, která se stává nedílnou součástí tohoto 

zápisu ZZO.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Inventarizace 

V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a na základě vnitřní směrnice o inventarizaci č. 1/2011 starosta 

stanovil harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k 31. 12. 2022. Veškeré inventury 

k ověření skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek budou provedeny jako prvotní a budou sestaveny 

ke konci rozvahového dne, tedy ke dni 31. 12. 2022. 

Pro provedení inventur jmenoval starosta obce inventarizační komise a stanovil následující rozsah jejich 

kompetencí, viz přiložený plán inventur. 

 

Podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. nařídil starosta obce provedení inventarizací majetku. Nařízení se 

rovněž týkalo příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. Starosta obce ustanovil inventurní komise, které 

vykonají tuto činnost v termínu k 31. 12. 2022. 

 

Do komise pro inventarizaci majetku obce jmenoval jako předsedu Kamila Zborovského, členy komise P. 

Nezhybu a Ing. J. Řezáče. Dále se inventarizace zúčastní P. Hégr a Z. Novotný při inventarizaci nářadí, 

pracovních pomůcek, nástrojů a techniky a H. Urbanová při inventarizaci staveb, movitých věcí a pozemků 

obce. Tato inventarizace se bude konat dne 30. 12. 2022.  

 

Do komise pro inventarizaci příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. jmenoval starosta, jako člena Ing. J. 

Řezáče. Ředitelka MŠ jmenovala následující členy komise: Eva Matušů - předsedkyně komise, Hana 

Štanglová, Petra Doležalová a Jitka Ehrenbergerová - členové komise. 

 

Návrh na usnesení: 

6. ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2022 a složení inventarizačních komisí takto: 

- Pro inventarizaci majetku obce předsedu IK K. Zborovského, členy komise P. Nezhybu a Ing. J. Řezáče. 

Dále se inventarizace zúčastní P. Hégr a Z. Novotný při inventarizaci nářadí, pracovních pomůcek, nástrojů 

a techniky a H. Urbanová při inventarizaci staveb, movitých věcí a pozemků obce. 

Tato inventarizace se bude konat dne 30. 12. 2022.  

- Pro inventarizaci majetku příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. jako člena IK Ing. J. Řezáče. Další 

složení IK stanovuje ředitelka MŠ, a to takto: E. Matušů - předsedkyně komise, H. Štanglová, P. Doležalová 

a J. Ehrenbergerová - členové komise. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

7. Návrh rozpočtu MŠ na r. 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 

Ředitelka MŠ v z., paní Eva Matušů přednesla Návrh rozpočtu MŠ na r. 2023 a Střednědobý výhled 

rozpočtu MŠ. 
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Návrh na usnesení: 

7.1 ZO schvaluje rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na r. 2023 dle výnosových a nákladových položek. 

Rozpočet MŠ na rok 2023 se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vážany nad Litavou. Dokument se stává nedílnou 

součástí tohoto zápisu ZZO. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Smluvní dokumentace 

8.1 EG.D, a.s. předložila ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-

001030080553/001-MOPR. Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka 

Příhodová, Mička“, společnosti E.ON Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563. Jednorázová náhrada 

za zřízení věcného břemene je 2.000,- Kč bez DPH. 

 
Návrh na usnesení: 

8.1 ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030080553/001-

MOPR - stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka Příhodová, Mička“, se společností 

E.ON Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.2 EG.D, a.s. předložila ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-

001030080276/001-MOPR. Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka NN 

Hermann“, společnosti E.ON Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563. Jednorázová náhrada za 

zřízení věcného břemene je 2.000,- Kč bez DPH. 

 
Návrh na usnesení: 

8.2 ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030080276/001-

MOPR - stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka NN Hermann“, se společností 

E.ON Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.3 EG.D, a.s. předložila ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-

001030078069/001-SITL. Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka NN 

Krýsa“, společnosti E.ON Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563. Jednorázová náhrada za zřízení 

věcného břemene je 2.000,- Kč bez DPH. 

 

Návrh na usnesení: 

8.3 ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030078069/001-

SITL - stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka NN Krýsa“, se společností E.ON 

Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.4 EG.D, a.s. předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PR-014330069452/001-ADS. 

Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., úprava DS NN Méh“, společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 142. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 1.000,- 

Kč bez DPH. 
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Návrh na usnesení: 

8.4 ZO schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330069452/001-ADS - stavbu 

realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., úprava DS NN Méh“, se společností E.ON Distribuce, a.s., na 

pozemku obce parc. č.: 142 za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.5 EG.D, a.s. předložila ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-

001040017834/001-ADS. Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., obnova NN u“, 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích obce parc. č.: 2078, 417, 482, 484/8, 519. Jednorázová 

náhrada za zřízení věcného břemene je 33.600,- Kč bez DPH. 

 

Návrh na usnesení: 

8.5 ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001040017834/001-

ADS - stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., obnova NN u“, se společností E.ON Distribuce, 

a.s., na pozemcích obce parc. č.: 2078, 417, 482, 484/8, 519 za jednorázovou náhradu 33.600,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.6 EG.D, a.s. předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PR-014330063618/001-ADS. 

Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., kabel NN Gottwald 195“, společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1781. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 1.500,- 

Kč bez DPH. 

 

Návrh na usnesení: 

8.6 ZO schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330063618/001-ADS - stavbu 

realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., kabel NN Gottwald 195“, se společností E.ON Distribuce, a.s., 

na pozemku obce parc. č.: 178 za jednorázovou náhradu 1.500,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.7 Starosta předložil ke schválení na KÚ JMK předjednanou Dohodu o zařazení do evidence a pravidla pro 

poskytování náhrady nákladů na ubytování občanů z Ukrajiny. Jedná se o dohodu, kdy se JMK zavazuje 

hradit naší obci náklady za poskytnuté ubytování paušální částkou ve výši 300 Kč/os./den od 31. 12. 2022 

do 31. 12. 2023.  

 

Návrh na usnesení: 

8.7 ZO schvaluje podpis Dohody o zařazení do evidence a pravidla pro poskytování náhrady nákladů na 

ubytování občanů z Ukrajiny na dobu od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2023.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Žádosti občanů a institucí 

9.1 Dne 21. 10. 2022 obdržela obec žádost od Českého svazu včelařů, z. s., Křenovice na příspěvek ve výši 

5.000,- Kč na činnost svazu (v roce 2021 se jednalo o příspěvek 2.000,- Kč). 

 

Návrh usnesení: 

9.1 ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti Českého svazu včelařů, z. s., Křenovice. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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9.2 Dne 18. 10. 2022 obdržela obec žádost od pana P. L. na možnost výsadby ovocných stromků na části 

obecního pozemku p. č. 1100.  Pan P. L. by zajistil výsadbu ovocných stromů, včetně odborného řezu po 

celou dobu životnosti stromů a jejich ošetření za sklizeň ve vlastní režii.  

 

Návrh usnesení: 

9.2 ZO schvaluje výsadbu ovocných stromů a jejich následnou péči panem P. L. na části obecního pozemku, 

parc.č. 1100, s tím, že sklizeň z těchto stromů bude v režii pana P. L. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.3 Na základě záměru obce ze dne 27. 9. 2022 na pronájem pozemku – zahrady, parc. č. 260/2 o výměře 21 

m² se přihlásil jeden zájemce, a to dne 14. 10. 2022 pan M. J. (vlastník sousedního pozemku). Cena 

pronájmu obdobného pozemku tzv. pachtovné činilo v roce 2020 - 0,35 Kč/m². Starosta navrhl paušální 

částku ve výši 50,- Kč/rok. 

 

Návrh na usnesení: 

9.3 ZO schvaluje pronájem pozemku parc. č. 260/2 o výměře 21 m² panu M. J.  za cenu 50,- Kč ročně. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.4 Na základě záměru obce ze dne 10. 11. 2022 na pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 67, parc. 

č. 60/1 na dvě místnosti o výměře 62 m² a 36 m² se přihlásili dva zájemci, pan K. Z., který má zájem o 

místnost o celkové výměře 36 m² a pan V. Z. o místnost o výměře 62 m².  V obou případech se jedná o 

nájemce těchto prostor, které měli až doposud pronajaty od bývalého vlastníka nemovitosti, TJ Vážany nad 

Litavou za cenu: 

Pan K. Z.: 1.000,- Kč/měsíčně. Pan V. Z.:6.000,- Kč/ročně. 

 

Návrh na usnesení: 

9.4 ZO schvaluje pronájem dvou místnosti v budově č.p. 67, na pozemku parc. č. 60/1, a to panu K. Z. - 

místnost o výměře 36 m² za cenu 1.000,- Kč/měsíčně a panu V. Z. - místnost o výměře 62 m² za cenu 

6.000,- Kč/ročně. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (K. Zborovský) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.5 Na základě záměru obce ze dne 18. 11. 2022 na pronájem sálu dolní hospody v budově č. p. 90 na par. č. 

480 se přihlásil jeden zájemce, a to dne 21. 11. 2022 paní E. Š. (nájemce dolní hospody). Cena pronájmu by 

mohla činit v letních měsících 500,- Kč (duben – září), kdy není sál tak moc vytížen a v zimních měsících 

1.000,- Kč (říjen – březen), kdy je naopak o sál větší zájem. 

 

Návrh na usnesení: 

9.5 ZO schvaluje pronájem sálu dolní hospody paní E. Š. za cenu 1.000,- Kč měsíčně v období od října do 

března a za cenu 500,- Kč měsíčně v období duben až září. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (P. Smejsík) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.6 Dne 18. 10. 2022 obdržela obec návrh V. M. na snížení nájemného obci, jím pronajaté garáže (30 m2) 

stojící na pozemku parc. č. 55/1. Důvodem je snížení využitelné plochy pro obec. Snížení je navrženo 

z původní částky 18.000,- Kč ročně na 12.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

9.6 ZO schvaluje snížení nájmu garáže ve vlastnictví M. V. z částky 18 tis. na 12 tis. Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (V. Matyáš) 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 6 

10. VŘ zakázku " Oprava části střechy - budova MŠ Vážany nad Litavou" 

Dne 10. 11. 2022 byla rozeslána výzva k předložení nabídky na zakázku "Oprava části střechy - budova MŠ 

Vážany n/L." 

Na žádost starosty Ing. J. Řezáč - předseda VK, seznámil přítomné s výsledky VŘ.    

V termínu, který byl stanoven na 28. 11. 2022 do 12 hodin, podali nabídku následující uchazeči: 

 

1. INSTA CZ, s.r.o. 

2. Střechy Jiří Žáček, s.r.o. 

3. GoMatrix, s.r.o. 

 

Jednotlivé nabídky byly hodnoceny komisí VŘ ve složení: Ing. Jaroslav Řezáč - předseda komise, Kamil 

Zborovský a Pavel Nezhyba - členové komise a Ing. Václav Matyáš - zapisovatel. 

Komise vybrala jako dodavatele zakázky „Oprava části střechy – budova MŠ Vážany n/L.“ firmu 

INSTA, s.r.o., IČ: 25374311 za cenu 914.215,28 Kč bez DPH.  

 
Návrh na usnesení: 

10. ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele INSTA, s.r.o.., IČ: 25374311, na zakázku 

„Oprava části střechy – budova MŠ Vážany n/L." za cenu 914.215,28 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Obecně závazná vyhláška 

Na základě stálého navyšování cen svozu odpadů společností Respono, a.s. je Obec Vážany n/Lit. nucena 

přistoupit ke zdražení poplatku za svoz komunálního odpadu. Starosta přítomné seznámil se skutečností, že 

Obec Vážany n/Lit. platí za svoz odpadů ročně o ca 250 tis. Kč více, než je vybráno na poplatcích od 

občanů. Dále požádal místostarostu o předložení OZV ke schválení. Jedná se o obecně závaznou vyhlášku o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpad. 

Místostarosta seznámil přítomné se změnami v OZV. 

Starosta dodal k vystoupení Ing. J. Řezáče, že zachování poplatku pro r. 2023 je dočasným vstřícným 

krokem obce pro svoje občany, aby si postupně v r. 2023 (nebo lépe okamžité) nastavili domácí hospodaření 

s odpadem tak, aby byly plněny kvóty plynoucí ze zákona o odpadech. 

Obec zavede v r. 2023 evidenci produkce komunálního odpadu tzv. dynamickým vážením a následně v r. 

2024, za podpory DSO ŽlaP vývoz odpadů systémem door to door. Bude se jednat o dobrovolný přístup 

občanů, kteří se tímto přihlásí k nastavenému motivačnímu systému, za účelem snížení poplatku za odpad 

v r. 2024 a dále, z 800,- Kč na 600,- Kč. Kritéria motivace s detaily budou občanům včas sdělena. 

 

Návrh na usnesení: 

11. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou č. 1/2023 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Schválení jednacího řádu 

Místostarosta přeložil zastupitelstvu obce nový Jednací řád Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou. Sdělil, 

že se jedná o aktualizace starého jednacího řádu, který je z roku 2010. 

 

Návrh na usnesení: 

12. ZO schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 7 

13. Různé 

13. Zřízení dalších výborů  

Starosta navrhl nezřizovat další výbory, a to vzhledem k historicky ověřené zbytečnosti těchto výborů, bez 

jakékoli kompetence. Případné činnosti výboru pro bezpečnost a pořádek si přebere starosta, činnosti výboru 

ŽP si přebere místostarosta a činností výboru pro KŠ bude pověřena knihovnice.  

 

Návrh usnesení: 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí nezřizování dalších výborů. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

11.  Diskuze 

Starosta podal přítomným aktuální informace o postupu a problémech doprovázejících stavební práce na 

budově MŠ Vážany nad Litavou. 

Dále starosta informoval o ukončení činnosti dvou spolků v obci, a to TJ Vážany nad Litavou a ČZS Vážany 

nad Litavou. Vzhledem k ukončení činnosti ČZS Vážany nad Litavou přislíbil převzetí pořádání akce „Košt 

slivovice“ za podpory obce, pan Viktor Zachoval. 

Starosta seznámil přítomné a zastupitelé obce s jednáním pana P. B., který zasílá dopisy s banálním dotazem 

ve věci úklidu na jeho ulici na základě zákona 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu informacím 

nejen na náš obecní úřad, Jihomoravský kraj, ale i na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, kde 

bohužel těmito nesmyslnými ataky dochází k přerušení těžce vybudovaných dobrých vztahů.  

Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby v případě zájmu přispěli do Vážanského hlásku, který se 

v současné době připravuje. 

 

P. Smejsík informoval přítomné o stížnostech ve věci nesbírání psích exkrementů a doporučil se touto 

problematikou zabývat v právě chystaném Vážanském hlásku.  

 

M. Z. vznesla dotaz ve věci další etapy opravy chodníků. 

Starosta obce odpověděl, že v současné době bude směrovat většinu fin. prostředků na opravu budovy MŠ, 

na zdražování energií a příspěvek na DSO Dr. V. Kounice - svazkovou ZŠ. Z těchto důvodů nelze prozatím 

přislíbit pokračování oprav chodníku v naší obci. 

 

12. Usnesení 

ZO schvaluje: 

(5.) rozpočtové provizorium na rok 2023, viz příloha, která se stává nedílnou součástí tohoto zápisu 1. ZZO 

2022.  

(7.1) rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na r. 2023 dle výnosových a nákladových položek. Rozpočet MŠ na 

rok 2023 se stává nedílnou součástí tohoto zápisu 1. ZZO 2022. 

(7.2) střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vážany nad Litavou.  Dokument se stává nedílnou součástí tohoto 

zápisu 1. ZZO 2022 

(8.1) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030080553/001-MOPR - 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka Příhodová, Mička“, se společností E.ON 

Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 

(8.2) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030080276/001-MOPR - 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka NN Hermann“, se společností E.ON 

Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 

(8.3) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030078069/001-SITL - 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka NN Krýsa“, se společností E.ON Distribuce, 

a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 

(8.4) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-014330069452/001-ADS - 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., úprava DS NN Méh“, se společností E.ON Distribuce, 

a.s., na pozemku obce parc. č.: 142 za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč bez DPH. 

(8.5) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001040017834/001-ADS - 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., obnova NN u“, se společností E.ON Distribuce, a.s., na 

pozemcích obce parc. č.: 2078, 417, 482, 484/8, 519 za jednorázovou náhradu 33.600,- Kč bez DPH. 
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(8.6) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-014330063618/001-ADS - 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., kabel NN Gottwald 195“, se společností E.ON 

Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 178 za jednorázovou náhradu 1.500,- Kč bez DPH. 

(8.7) podpis Dohody o zařazení do evidence a pravidla pro poskytování náhrady nákladů na ubytování 

občanů z Ukrajiny na dobu od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2023.  

(9.1) příspěvek ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti Českého svazu včelařů, z. s., Křenovice. 

(9.2) výsadbu ovocných stromů a jejich následnou péči panem P. L. na části obecního pozemku, parc.č. 

1100, s tím, že sklizeň z těchto stromů bude v režii pana P. L. 

(9.3) pronájem pozemku parc. č. 260/2 o výměře 21 m² panu M. J. za cenu 50,- Kč ročně. 

(9.4) pronájem dvou místnosti v budově č.p. 67, na pozemku parc. č. 60/1, a to panu K. Z. – místnost o 

výměře 36 m² za cenu 1.000,- Kč/měsíčně a panu V. Z. - místnost o výměře 62 m² za cenu 6.000,- Kč/ročně. 

(9.5) pronájem sálu dolní hospody paní E. Š. za cenu 1.000,- Kč měsíčně v období od října do března a za 

cenu 500,- Kč měsíčně v období duben až září. 

(9.6) snížení nájmu garáže ve vlastnictví Mgr. Václava Matyáše z částky 18 tis. na 12 tis. Kč. 

(10.) na základě výběrového řízení dodavatele INSTA, s.r.o.., IČ: 25374311, na zakázku „Oprava části 

střechy – budova MŠ Vážany n/L. " za cenu 914.215,28 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy o dílo. 

(11.) Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou č. 1/2023 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

(12.) nový Jednací řád Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou. 

 

 

ZO bere na vědomí:  

(4.1) rozpočtové opatření č. 9. ze dne 20. 10. 2022, které se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO.  

(4.2) rozpočtové opatření č. 10 ze dne 25. 11. 2022, které se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO.  

(6.) nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2022 a složení inventarizačních komisí takto: 

- Pro inventarizaci majetku obce předsedu IK K. Zborovského, členy komise P. Nezhybu a Ing. J. Řezáče. 

Dále se inventarizace zúčastní P. Hégr a Z. Novotný při inventarizaci nářadí, pracovních pomůcek, nástrojů 

a techniky a H. Urbanová při inventarizaci staveb, movitých věcí a pozemků obce. 

Tato inventarizace se bude konat dne 30. 12. 2022.  

- Pro inventarizaci majetku příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. jako člena IK Ing. J. Řezáče. Další 

složení IK stanovuje ředitelka MŠ, a to takto: E. Matušů – předsedkyně komise, H. Štanglová, P. Doležalová 

a J. Ehrenbergerová  - členové komise. 

(13.) nezřizování dalších výborů. 

 

 
13. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20:10 hod. ukončil. 

Zápis provedla: Soňa Žampachová dne 8. 12. 2022 

 

Podpisy: 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu, dne  

 

 


