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Zápis číslo 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 15. 12. 2014 

 

 

 

Zasedání 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 zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné. 

 

Schválení programu 1. zasedání zastupitelstva obce: 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu z 32. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 1.10.2014 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Rozpočtové opatření č. 8 ze září, č. 9 z října a č. 10 z listopadu 2014  

5. Rozpočtové provizorium 

6. Inventarizace 

7. Volba členů ostatních výborů 

8. Prodej pozemků 

9. Smlouva o provozu a pachtu vodárenského zařízení  

10. Program rozvoje obce na období 2015 – 2020 – smlouva o spolupráci 

11. Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2015 

12. Různé (žádosti o připojení veřejného vodovodu, příp. další …)  

13. Diskuse 

14. Usnesení 

15. Závěr 

 

 

Hlasování o programu: 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Program zastupitelstva byl schválen. 

 

 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 32. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 1. 10. 

2014  

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. 

Jako ověřovatele zápisu byli navrženi: Jaroslav Řezáč a Karel Škraňka 

Výsledek hlasování pro J. Řezáče: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Řezáč). 

Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka). 

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel Škraňka. 

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta -  Josef Hloužek 

 členové -  Ludmila Pilátová, Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč, Karel Škraňka,  

 

Nepřítomni: 

 

Petr Smejsík - omluven 
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4. Rozpočtové opatření č. 8 ze září, č. 9 z října a č. 10 z listopadu 2014 

 

Starosta vznesl požadavek na odsouhlasení, jeho pověření zastupitelstvem, aby prováděl rozpočtová opatření 

v období mezi zasedáními zastupitelstva. 

Návrh usnesení: 

ZO pověřuje starostu provádět rozpočtové opatření v období mezi zasedáním zastupitelstva. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (V. Matyáš) 

 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 8 ze září, č. 9 z října a č. 10 z listopadu 2014 – celkový rozpočet 

obce v příjmech i výdajích se zvyšuje v září o 27.800,- Kč, v říjnu o 204.300,- Kč a v listopadu o 296.400,- 

Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ze září 2014. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 z října 2014. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 z listopadu 2014. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

5.   Rozpočtové provizorium 

 

Starosta přednesl rozpočtové provizorium. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium s tím, že rozpracované a doposud neuhrazené nákladové položky a 

projekty budou hrazeny v rámci rozpočtového provizoria.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6.   Inventarizace 

 

Podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., nařizuje starosta provedení inventarizace majetku. Nařízení se 

rovněž týká příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. Starosta stanovuje inventurní komise, které vykonají 

tuto činnost v termínu do 31.12.2014. 

Do komise pro inventarizaci obecního majetku a skladu jmenuje jako předsedkyni A. Pišovou, a členy J. 

Řezáče a K. Škraňku. 

Inventarizace skladu se zúčastní J. Novák. 

Do komise pro inventarizaci příspěvkové organizace jmenuje S. Babušíkovou, H. Pasekovou a M. 

Kolenčíkovou. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31.12.2014 a složení inventarizačních komisí, a to: 

Předsedkyně komise pro inventarizaci majetku obce A. Pišová, členové J. Řezáč a K. Škraňka, přičemž ve 

skladu se zúčastní J. Novák. Dále u příspěvkové organizace předsedkyně komise S. Babušíková a členové 

H. Paseková a M. Kolenčíková. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

7.  Volba členů ostatních výborů 

 

7.1. Volba členů výboru pro kulturu, školství a ostatní zájmovou činnost: 
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Do výboru pro kulturu, školství a ostatní zájmovou činnost navrhuje starosta paní Hanu Pasekovou a pana 

Pavla Nezhybu 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí člena výboru pro kulturu, školství a OZČ paní H. Pasekovou.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce volí člena výboru pro kulturu, školství a OZČ pana P. Nezhybu.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

7.2. Volba členů výboru pro životní prostředí: 

 

Do výboru pro životní prostředí navrhuje starosta pana Viktora Zachovala a pana Miroslava Žampacha. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí člena výboru pro ŽP pana V. Zachovala.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce volí člena výboru pro ŽP pana M. Žampacha.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

7.3. Volba členů výboru pro bezpečnost a pořádek: 

 

Do výboru pro bezpečnost a pořádek navrhuje, ve svém omluvném mailu k jeho nepřítomnosti na zasedání 

zastupitelstva, nepřítomný pan Petr Smejsík pana Davida Halamku a pana Kamila Zborovského. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí člena výboru pro BP pana D. Halamku.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce volí člena výboru pro BP pana K. Zborovského.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Zavedení nového procesu u výborů: 

Po volbě členů do těchto tří výborů předal starosta všem předsedům výborů zápisovou knihu, do které budou 

vkládat svoje řešené případy na jednotlivých výborech a přednesou každé zasedání zastupitelstva krátkou 

zprávu o činnosti výborů. Podrobný popis činností jednotlivých výborů je uveden v zápisové knize a bude 

rovněž uveřejněn na webových stránkách obce Vážany nad Litavou. 

 

8. Prodej pozemků 

 

Starosta dal hned na počátku projednávání tohoto bodu programu prostor k vyjádření se zájemcům o nákup 

pozemků, pokud by tito někteří byli účastni mezi hosty z řad občanů obce. Nikdo takový se ke slovu 

nepřihlásil. 

 

Starosta, s odkazem na zasedání zastupitelstva obce č. 32/2014 ze dne 1.10.2014 k bodu jednání 5 – Prodej 

pozemků, kde došlo zájemci o koupi pozemků ke zpochybnění odhadní ceny pozemku, navrhnul, aby 

zastupitelstvo trvalo vždy při prodeji pozemků, minimálně na cenách dle odhadů znalce zajištěného obcí. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pro případné prodeje obecních pozemků výhradně a vždy cenu v minimální 

výši, dle odhadu, dodaného znalcem, zajištěného ze strany OÚ. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
9.  Smlouva o provozu a pachtu vodárenského zařízení  - vodní dílo – rozšíření řad 3-2 
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Starosta vysvětlil přítomným problematiku věci a přečetl v krátkosti smlouvu č. 023/2014 mezi obcí Vážany 

nad Litavou a VaK Vyškov o provozu a pachtu vodárenského zařízení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy č. 023/2014 o provozu a pachtu vodárenského zařízení  řed 3-

2, obce Vážany nad Litavou a VaK Vyškov, v částce 100 Kč/rok, a to na dobu neurčitou s 3 - měs. 

výpovědní lhůtou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
10.  Program rozvoje obce na období 2015 – 2020 – smlouva o spolupráci mezi DSO ŽlaP 
 

Starosta vysvětlil přítomným problematiku věci a přečetl v krátkosti smlouvu o spolupráci. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci Obce Vážany nad Litavou a DSO ŽlaP o programu 

rozvoje obce na období 2015- 2020 a rovněž schvaluje příspěvek na r. 2015 ve výši 18.000,- Kč. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

11.  Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2015 

 

Starosta seznámil zúčastněné o rozpočtu DSO ŽlaP na r. 2015, přičemž tento dokument byl vystaven na 

úřední desce od 20.11.2014. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2015, přičemž souhlasí s příspěvkem ve 

výši 7.000,- Kč. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

12.  Různé (žádosti o připojení veřejného vodovodu, příp. další …)  

 

Starosta navrhnul, aby veškeré vícepráce při zapojování vodovodních přípojek na RD byly hrazeny občany, 

žádajícími o přípojku.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby veškeré náklady spojené s realizací přípojky na vodovodní řad hradil 

vždy žadatel o přípojku. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

13. Diskuze 

 

13.1. Podněty do diskuze z mailu pana Petra Smejsíka: 

V zápisu zastupitelstva obce celý text mailu pana Petra Smejsíka a odpovědní komentáře jsou vřazeny 

k jednotlivým bodům podnětů a dotazů. 

 

Text mailu: 

Dobrý den, omlouvám se, ale bohužel se dnes nemohu dostavit na ZO. Pondělní termín mě nevyhovuje (jak 

jsem dříve uváděl) a změna v pracovním programu je pro mě velice komplikovaná a složitá. Týká se totiž 

velkého počtu lidí, takže to nejde jen tak ..... 

Mám pár podnětů, na které bych rád znal odpověď.  Věřím tomu, že nejen já ..... 

 

1) bude to znít hrozně, ale CENZURA. V dnešní době mají lidé právo se svobodně vyjadřovat. Zakázání 

komentářů na webových stránkách obce je pro mě neomluvitelné. Důvod?????? 

Odpovědní komentář: 
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Starosta reagoval: Obecní úřad je instituce, která jako taková musí být standardně na takové úrovni, aby 

sdělovala občanům a svému okolí informace důležitého formátu. Zejména musí být loajální a mít za cíl 

občany sdružovat! Komentáře se neslučovaly s komunikační etikou, a to nejenom obecně, ale i z pohledu 

písemného projevu anonymních pisatelů. Pokud se chce občan svobodně vyjádřit vůči obecnímu úřadu, má 

na starostu, místostarostu a obec k dispozici, jak maily, tak i tel. čísla, dále možnost osobní konzultace se 

starostou a ostatními členy zastupitelstva a zejména má možnost účasti na zasedání zastupitelstva obce, kde 

zejména zde se může svobodně vyjádřit. 

Obec Vážany nad Litavou bude mít v lednu k dispozici nové webové stránky, odpovídající legislativním 

parametrům oficiálních obecních webových stránek. Bylo jednáno se 4 webmastery, přičemž ani jeden ve 

svých návrzích na webové stránky nerealizuje blok komentářů. Rovněž při náhledech na oficiální webové 

stránky jiných obcí a měst (nejen v okolí) lze zjistit, že nikdo takový komunikační proces nepoužívá. Nedá 

se vůbec hovořit o cenzuře nebo o omezování svobodných projevů. Jedná se pouze o zkvalitnění a 

zprofesionálnění webových stránek a rovněž všech procesů na obci realizovaných. 

 

2) jak se projednávalo na pracovní schůzi, tak by mě zajímalo, proč Tržní řád není již vydán. Pokud vím, tak 

toto bylo již v minulosti opakovaně projednáváno, kdy bývalý pan starosta měl za úkol Tržní řád vydat, 

respektive zařídit věci kolem 

Odpovědní komentář: 

Místostarosta reagoval: Nikdy mi nebyl na již proběhlých zastupitelstvech oficiálně přidělen tento úkol. 

Pokud by tomu tak bylo, určitě bych ho splnil.  

Starosta reagoval: Tento bod byl skutečně projednáván (navržen panem Karlem Škraňkou) na pracovním 

zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, dne 8.12.2014, ale do termínu dnešního zasedání zastupitelstva 

nebylo možné toto zpracovat. 

Člen zastupitelstva K. Škraňka reagoval: Je třeba tržní řád zpracovat a starosta by měl v dohledné době na 

tomto zapracovat. 

Starosta reagoval, že úkol bere na sebe a ve výhledu počátku r. 2015 projedná toto přes právní servis. 

 

3) není od věci zavést směrnici na zadávání veřejných zakázek, neboť v minulosti docházelo ze stran 

podnikatelů žijících v obci k domněnkám, že se při zadávání zakázek obchází. Toto dávám jen jako podnět k 

zamyšlení..... 

Odpovědní komentář: 

Místostarosta reagoval: Směrnice existuje a byla řádně projednána v ZZO. 

Starosta reagoval: Prověřím a projednám případnou aktualizaci přes právní servis. 

 

4) proč během dvou dnů trvající ledové námrazy na pozemních komunikacích nebyly nikde posypané 

chodníky - toto považuji za hrubé selhání... 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Osobně jsem v to inkriminované pondělí pomáhal zaměstnancům obce solit chodníky, a 

to na autobusové zastávce, u školy a na chodníku vedoucímu mezi RD pana Chudáčka a manž. 

Zborovských. Ostatní zaměstnanci prováděli posyp na jiných místech obce. Obec má zastaralou komunální 

techniku. Na posyp pískem je k dispozici malé rozmetadlo, ale na posyp solí není v tuto chvíli nic víc než 

ruce a lopaty zaměstnanců obce. Kalamitní stav byl v tak vysokém a náhlém rozsahu, že nebylo možné 

reagovat okamžitě. Přesto se podařilo situaci poměrně dobře zvládnout. Na rozdíl od jiných takových 

kalamitních stavů v minulosti, nebyl na obecní úřad hlášen žádný úraz. Tuto situaci neomlouvám – 

zaměříme se na vybavení komunálního parku tak, aby se do budoucna taková situace zvládala rychleji. 

 

5) v úřední dny se na OÚ neúřaduje - stížnosti občanů, že opakovaně ve středu 10.12.2014 nebyl nikdo na 

OÚ. Proč, když jsou k dispozici tři osoby (starosta, místostarosta, paní Urbanová)? 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Bylo by dobré konkretizovat, kteří občané si stěžovali? Dne 10.12.2014 bylo setkání 

starostů s hejtmanem Haškem ve Vyškově a paní Urbanová měla řádnou dovolenou. 

Místostarosta reagoval: Není povinností neuvolněného místostarosty suplovat nepřítomnost paní Urbanové. 

Jen ať si Petr Smejsík uvědomí, jakou osobní účast měl on sám, jako místostarosta, na obecním úřadě. 
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6) cena nových židlí + důvod nákupu. Na obci není posypový materiál a peníze se utrácejí za takové 

zbytečnosti. Židle v zasedací místnosti byly v pořádku. Důvod výměny bych se velice rád dověděl. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Nejedná se pouze o židle, ale i o stoly, skříně, manažerské židle, recepční pult, 

konferenční stolky a luxusní křesla a sedačky. Cena nábytku je bezmála 150.000,- Kč a Obec Vážany nad 

Litavou nestála ani korunu. Tento nábytek dává starosta do užívání obci o své vůli a ze svých prostředků. 

Důvod výměny je účelový a je zacílen na zlepšení a zprofesionálnění prostředí na obecním úřadě, kde se 

vedou jednání s občany a s různými institucemi.  

 

Moje připomínky jsou spíše do diskuze a chci, aby byly i v zápise včetně odpovědí. Ještě jednou, je mi líto, že 

to musím řešit tímto způsobem. Raději bych byl přítomen. Děkuji. S pozdravem a přáním krásného dne Petr 

Smejsík. 

 

13.2. Podněty do diskuze z řad přítomných: 

 

Pan J. Holub přednesl požadavek na měření rychlosti jedoucích vozidel v obci, zejména těžkých vozidel.  

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Měřící zařízení, které by bylo možno zabudovat v obci je v cenovém rozmezí 70-100 tis. 

Kč.  

Člen zastupitelstva J. Řezáč reagoval: Geografická poloha obce nedává moc možností, kam takové měřiče 

umístit. Průjezd u kostela, ze směru od obce Hrušky by bylo dobré nechat několikrát měřit PČR nebo Měst. 

Policií. Určitě by to mělo požadovaný efekt. 

Diskuze dále zahrnula i požadavek zřízení přechodu u školy, osazení značkou, omezení rychlosti, umístění 

retardéru nebo optického retardéru. 

Starosta reagoval: Zjistíme možnosti, které by byly realizovatelné. 

 

Pan J. Holub znovu otevřel problematiku navážení směsného odpadu na stavbu motokrosovou dráhu.  

Odpovědní komentář: 

Místostarosta reagoval: Rozhodnutí MěÚ Slavkov u Brna, stavebního úřadu, o odstranění motokrosové 

dráhy již nabylo právní moci. 

 

Paní L. Pilátová poděkovala za rychlé přestěhování knihovny do budovy školy. Očekává tímto krokem větší 

návštěvnost zejména starších občanů, kteří těžko zvládali strmé schody do knihovny na OÚ a očekává i větší 

zapojení mládeže, jelikož zvětšením prostoru knihovny je zde k dispozici čítárna a možnost pořádání besed 

na různá témata. 

 

Paní Z. Menšíková upozornila na potřebu opravy zábradlí ve škole, na schodech vedoucích do 1. patra 

budovy. Je nutno pro řádnou opravu volit chemickou kotvu. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Ano, bude zajištěno. 

 

Pan M. Žampach požádal, aby důležitá hlášení OÚ (nemá na mysli např. prodej produktů a zboží během 

dne) byla časově směrována na dobu, kdy se občané vrací z práce. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Ano, je zajištěno ve dnech pondělí (hlášení před 17.00 hod) a ve středu (hlášení v 17.30 

hod). Od ledna 2015 budou na novém webu obce vedena hlášení v písemné podobě, takže si je budou moci 

občané kdykoli přečíst. 

 

 

14. Usnesení 

 

ZO schvaluje:  

- program zastupitelstva. 

- ověřovatele zápisu Ing. J. Řezáče a pana K. Škraňku. 
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- rozpočtové opatření č. 8 ze září 2014. 

- rozpočtové opatření č. 9 z října 2014. 

- rozpočtové opatření č. 10 z listopadu 2014. 

- rozpočtové provizorium s tím, že rozpracované a doposud neuhrazené nákladové položky a projekty 

budou hrazeny v rámci rozpočtového provizoria.  

- pro případné prodeje obecních pozemků výhradně a vždy cenu v minimální výši, dle odhadu, dodaného 

znalcem, zajištěného ze strany OÚ. 

- podpis smlouvy č. 023/2014 o provozu a pachtu vodárenského zařízení  řad 3-2, Obce Vážany nad 

Litavou a VaK Vyškov, v částce 100,- Kč/rok, a to na dobu neurčitou s 3 - měs. výpovědní lhůtou. 

- smlouvu o spolupráci Obce Vážany nad Litavou a DSO ŽlaP o programu rozvoje obce na období 2015- 

2020 a rovněž schvaluje příspěvek na r. 2015 ve výši 18.000,- Kč. 

- aby veškeré náklady spojené s realizací přípojky na vodovodní řad hradil vždy žadatel o přípojku. 

 

ZO bere na vědomí:  

- nařízení inventarizace majetku k 31.12.2014 a složení inventarizačních komisí, a to: Předsedkyně 

komise pro inventarizaci majetku obce A. Pišová, členové J. Řezáč a K. Škraňka, přičemž ve skladu se 

zúčastní J. Novák. Dále u příspěvkové organizace předsedkyně komise S. Babušíková a členové H. 

Paseková a M. Kolenčíková. 

- návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2015, přičemž souhlasí s příspěvkem ve výši 7.000,- Kč. 

 

ZO volí: 

- člena výboru pro kulturu, školství a OZČ paní H. Pasekovou.  

- člena výboru pro kulturu, školství a OZČ pana P. Nezhybu.  

- člena výboru pro ŽP pana V. Zachovala.  

- člena výboru pro ŽP pana M. Žampacha.  

- člena výboru pro BP pana D. Halamku.  

- člena výboru pro BP pana K. Zborovského.  

 

 

 

 

15.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.30 hod. ukončil. 

 

Podpisy: 

 

Starosta:                                            Ověřovatelé zápisu, Ing. J. Řezáč a pan K. Škraňka: 

 

 

……………………………..……………………………….……………………………………………. 


