Zápis číslo 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.11.2011
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek,
členové - Pavel Říhák, Ing. Eva Dudová, Ing. arch. Zuzana Menšíková, Kamil
Zborovský, Petr Smejsík, Ing. Jaroslav Řezáč

Nepřítomni:
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 9. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 12.10.2011
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření č. 7 z října 2011
5. Pronájem nebytových prostor
6. Stočné
7. Projednání možné změny vedení školy
8. Udělení licence pro SEBUS s.r.o.
9. Různé (žádost o příspěvek klubu Paprsek, výsadba stromů, Mikulášská besídka, ...)
10. Informace z obecního úřadu za říjen 2011
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 9. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
12.10.2011
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne
nejbližší zasedání ZO.
Námitka nebyla uplatněna.
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 paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Kamil Zborovský.
Výsledek hlasování pro paní Zuzanu Menšíkovou: Pro 6, proti 0, zdržela se Menšíková.
Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 6, proti 0, zdržel Zborovský.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Kamil Zborovský.
4. Rozpočtové opatření č. 7 z října 2011
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 7/2011 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o 100,Kč.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje RO 7/2011 z října 2011.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. Pronájem nebytových prostor
5.1. Na základě žádosti paní Janečkové o pronájem jakékoliv místnosti v sociální budově v bývalém JZD
byl na úřední desce obce v době od 18.10. do 3.11.2011 zveřejněn záměr obce pronajmout nebytový
prostor v sociální budově.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s pronájmem jedné místnosti v sociální budově (původní kuchyňka s jídelnou) paní
Janečkové a jejímu synovi za cenu 100,- Kč/den na dobu do 31.12.2012.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5.2. Na zasedání 9/2011 zastupitelstva dne 12.10.2011 bylo schváleno usnesení o novém nájemci obecní
hospody. K tomuto usnesení podal odvolání a žádost o vysvětlení Josef Vašák, jeden z 5 uchazečů o
pronájem obecní hospody. Jako důvod uvádí: netransparentnost, zmatečnost, oznámení o výsledku
výběrového řízení nemělo poučení o odvolání a že dle jeho informací dal nejvyšší nabídku. V další části
pak nabízí odkoupení hospody.
Starosta přečetl dopis pana Vašáka a seznámil přítomné s postupem výběrové komise. (Volba předsedy
komise, otevření obálek, přečtení nabídek, rozprava k jednotlivým nabídkám, první kolo tajné volby, kdy
každý člen měl vybrat dva kandidáty, dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů postoupili do druhého kola,
druhé kolo tajné volby, doporučení vítěze zastupitelstvu ke schválení).
Návrh na usnesení:
a) ZO bere na vědomí „odvolání a stížnost“ pana Vašáka a konstatuje, že výběrová komise složená
z členů zastupitelstva a členů finančního a kontrolního výboru vybrala kandidáta v tajném hlasování na
základě individuálního posouzení předložených nabídek. Kritéria v procentech nebyla předem stanovena.
b) ZO nesouhlasí s prodejem obecní hospody.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6. Stočné
Na 6. zasedání ZO byli zastupitelé obce seznámeni s nabídkou firmy INSTA CZ s.r.o. Olomouc (bývalá
INSTA Ivanovice) na provozování stokové sítě a ČOV ve třech variantách. Nabídka byla elektronicky
rozeslána zastupitelům k prostudování. Dne 3.11. proběhlo jednání starosty obce se zástupci společností
INSTA CZ s.r.o. Olomouc. Na tomto jednání bylo zástupci společnosti konstatováno, že na změnu
výběru stočného není třeba provádět nové výběrové řízení na provozovatele kanalizace, neboť výběr
stočného na základě spotřeby vody u jednotlivých spotřebitelů je v platné smlouvě již ošetřen. Záleží jen
na rozhodnutí zastupitelstva obce, jaký způsob výběr stočného odsouhlasí. Tedy dosavadní způsob
paušálního příspěvku na odvedení a čištění odpadních vod, nebo na základě měření spotřeby vody dle
aktuálních nákladů, či postupným přibližováním se ke skutečným nákladům, popř. včetně navýšení o
pronájem.
Pan Řezáč – ponechání paušální částky, její zvýšení na 650 Kč/osoba/rok s 20% snížením pro občany
starší 65 let a děti do 6 let bez poplatku.
Návrh na usnesení:
ZO ukládá starostovi obce předložit na příští zasedání ZO různé varianty propočtu paušální částky za
odvedení a čištění odpadních vod z domácností, včetně výpočtu doplatku obce ke každé variantě.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
7. Projednání možné změny vedení školy
Na základě dohody s panem ředitelem škol, který je v důchodovém věku, je možné vypsání výběrového
řízení na ředitele či ředitelku školy.
Paní Pišová – připravuje se nová zákonná úprava, která umožní zřízení družiny při mateřské škole.
Paní Babušíková – dříve tato praxe byla.
Návrh na usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k vypsání výběrového řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy ve
Vážanech nad Litavou.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se Hloužek.

8. Udělení licence pro SEBUS s.r.o.
Dne 24.10. byla na obecní úřad doručena žádost KÚ JmK o vyjádření k udělení licence pro SEBUS s.r.o.,
Viničné Šumice.
Návrh na usnesení
ZO nemá námitek k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce SEBUS
s.r.o., Viničné Šumice.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
9. Různé (žádost o příspěvek klubu Paprsek, výsadba stromů, Mikulášská besídka, ...)
9.1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub „PAPRSEK“ nás požádala o
finanční podporu. V rozpočtu obce je pro tento účel počítáno s částkou 1.500,- Kč, která byla v tomto
týdnu klubu zaslána.
9.2. V sobotu 12.11. od 13 :00 hod. bude provedena výsadba stromků rodiči dětí, které se narodily „do“
Vážan nad Litavou v době od 1.1.2001 do 31.12.2010. Pro rodiče, kteří se nemohou zúčastnit výsadby
v sobotu, ale stromek by si vysázet chtěli, je náhradní termín neděle od 10:00 hod. Tuto skutečnost je
však třeba nahlásit nejpozději do soboty 13 hod.
9.3. Mikuláška besídka se uskuteční v neděli 4.12. Vhodnější sobotní termín nelze uskutečnit z důvodu
slavností ve Slavkově.
9.4. 7.10.2011 rozhodlo představenstvo společnosti VaK Vyškov, a.s. o zvýšení základního kapitálu
vydáním nových akcií. Těmito smlouvami bude upsáno Obci Vážany nad Litavou 713 ks akcí
s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000,- Kč, a to z titulu smlouvy č. P/12/96 o pronájmu a provozování
zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 14.12.1995.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o upsání akcií a Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek se
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Předmětem smluv je 713 ks kmenových akcií
s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
9.5. Projektant Jiří Strachoň požádal o vyjádření k přípojce plynu, vody a kanalizace pro novostavbu RD
na pozemku parc. č. 33 v k.ú. Vážany nad Litavou.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s umístěním přípojek plynu, vody a kanalizace pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 33
v k.ú. Vážany do pozemků parc. č. 12 a 11/4 v k.ú. Vážany nad Litavou. V případě kanalizace ZO
souhlasí s napojením na kanalizaci obce na pozemku parc. č. 11/4.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
9.6. Příští zasedání ZO se uskuteční v pátek 9. 12. 2011 v 18:00 hod.
10. Informace z obecního úřadu za říjen 2011
4.10.
kontrola požární bezpečnosti budov,
17.10.
jednání s Fr. Kreizlem na místě výsadby stromků,
19.10.
podepsání nájemní smlouvy na hospodu a předání klíčů,
3.11.
projednání možnosti změny vybírání stočného se společností INSTA CZ s.r.o. Olomouc,
7.11.
jednání s panem Hrdinkou o ukončení navážení materiálu na motokrosovou dráhu (z
domluvené účasti na jednání zastupitelstva se 8.11. z rodinných důvodů omluvil)
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Paní Pišová, pan Smejsík st., - výtka starostovi, že je málo důsledný při jednáních s úřady o zastavení
navážení zeminy na dráhu.
Pan Škraňka – znovu apeloval na projednání a instalaci značky zákazu vjezdu (pouze na povolení obce)
na cestu nad vinohrady s tím, ať pan Hrdinka a motokrosoví jezdci používají cestu přes
dědinu. Výsledkem by bylo, že by se zamezilo jízdě nákladních automobilů (těžších jak 9 t) na
stavbu motokrosové dráhy.
11. Diskuze
Paní Menšíková – informace o vyhlášení grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2012 nadací ČEZ –
možnost vybavit školní hřiště herními prvky.
Paní Babušíková – požadavek na úpravu dvora školy, aby si zde mohli hrát žáci školky v případě
deštivého období.
Pan Škraňka – vznesl dotaz na pana Zborovského, v jakém je vztahu (obchodním) k novému nájemci
obecní hospody. Vzhledem k tomu, že byl viděn při organizaci přípravy hospody k provozování, má pan
Škraňka za to, že by v jeho případě mohlo dojít ke střetu zájmu a z toho důvodu se měl vzdát účasti při
výběrovém řízení. Tím současně zpochybnil výběrového řízení.
Pan Zborovský vysvětlil, že po ukončeném výběrovém řízení vstoupil do jednání s novým nájemcem
s tím, že mu pomůže se zainvestováním vybavení kuchyně a následně bude odebírat jídla pro svoje
obchodní aktivity.
Pan Škraňka se vyjádřil v tom smyslu, že to cítí ze strany pana Zborovského jako podraz a vyzval jej, aby
zvážil setrvání v zastupitelstvu obce.
12. Usnesení
ZO schvaluje:
RO 7/2011 z října 2011,
uzavření Smlouvy o upsání akcií a Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek se společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Předmětem smluv je 713 ks kmenových akcií s jmenovitou
hodnotou jedné akcie 1.000,- Kč.
ZO souhlasí:
s umístěním přípojek plynu, vody a kanalizace pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 33 v k.ú.
Vážany do pozemků parc. č. 12 a 11/4 v k.ú. Vážany nad Litavou. V případě kanalizace ZO
souhlasí s napojením na kanalizaci obce na pozemku parc. č. 11/4.
s pronájmem jedné místnosti v sociální budově (původní kuchyňka s jídelnou) paní Janečkové a
jejímu synovi za cenu 100,- Kč/den na dobu do 31.12.2012
ZO bere na vědomí „odvolání a stížnost“ pana Vašáka a konstatuje, že výběrová komise složená z členů
zastupitelstva a členů finančního a kontrolního výboru vybrala kandidáta v tajném hlasování na základě
individuálního posouzení předložených nabídek. Kritéria v procentech nebyla předem stanovena.
ZO nesouhlasí s prodejem obecní hospody.
ZO ukládá starostovi obce předložit na příští zasedání ZO různé varianty propočtu paušální částky za
odvedení a čištění odpadních vod z domácností včetně výpočtu doplatku obce ke každé variantě.
ZO pověřuje starostu obce k vypsání výběrového řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy ve
Vážanech nad Litavou.
ZO nemá námitek k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce SEBUS
s.r.o., Viničné Šumice.
12. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 22:40 hod. ukončil.
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