Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
21.5.2008
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel
Říhák, 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.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Námitky člena ZO proti zápisu z 11. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 9.4.2008
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání rozpočtového opatření č. 1/2008
Projednání žádosti E.ON Distribuce o uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemeni na elektropřípojku k Žampachům
6. Žádost o vyjádření k terénním úpravám sportoviště TML international corporation a
prohlášení o nápravě případných škod
7. Nájem, prodej, převzetí pozemků
8. Projednání změny nájemce obecní hospody
9. Vyhlášení soutěže o Vesnici roku 2008
10. Znovu projednání oddávajícího
11. Různé
12. Informace z obecního úřadu za duben - květen 2008
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

Návrh na doplnění bodu 4. o rozpočtové opatření č. 2/2008.
Výsledek hlasování o programu jednání včetně doplnění bodu 4.: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 11. zasedání ZO Vážany nad
Litavou ze dne 9.4.2008
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO
rozhodne nejbližší zasedání ZO.
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Ing. Jaroslav Řezáč měl připomínky k některým projednávaným bodům minulého zasedání.
Protože námitky neměl k vlastnímu zápisu, ale k projednávaným bodům, byl odkázán
s projednáváním námitek do bodu 11. různé, případně do 13. diskuze.

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 pana Petra Smejsíka: Pro 6, proti 0, zdržel se Petr Smejsík.
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 6, proti 0, zdržel se Karel Škraňka.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka.
4. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2008
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 1/2008. Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a
výdajích o 30.900,- Kč.
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 2/2008. Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a
výdajích o 1.900,- Kč.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí RO č. 1/2008 ze dne 30.4.2008 a RO 2/2008 ze dne 19.5.2008
b) ZO schvaluje RO č. 1/2008 ze dne 30.4.2008 a RO 2/2008 ze dne 19.5.2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5. Projednání žádosti E.ON Distribuce o uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemeni na elektropřípojku k Žampachům
Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu. V její prospěch formou věcného břemene bude zřízeno právo umožňující
využití zatíženého pozemku pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy spočívající
v umístění nového venkovního vedení NN na pozemku parc. č. 330 v k.ú. Vážany nad
Litavou. Jedná se o přípojku NN pro RD manž. Žampachových.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy
spočívající v umístění nového venkovního vedení NN na pozemku parc. č. 330 v k.ú. Vážany
nad Litavou dle geometrického plánu 416-113/2007 ze dne 4.12.2007.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6. Žádost o vyjádření k terénním úpravám sportoviště TML international corporation
a prohlášení o nápravě případných škod

2

Dne 21.4.2008 požádala organizační složka TML INTERNATIONAL CORPORATION o
stanovisko – vyjádření k 2. etapě terénních úprav sportoviště ve Vážanech nad Litavou. (Z
projektu: na stávající plochu bude umístěna zemina, která bude vytěžena z liniové stavby
vodovodu. Zemina nebude znečištěna odpadem nebo kameny. Násypy budou prováděny tak,
aby nedocházelo k erozi svahů. Násypy budou ihned osety travou a okolí bude doplněno
vhodnými dřevinami – keři, které budou tvořit přirozené remízky. Při stavbě nebudou dotčeny
zájmy ochrany ovzduší a ochrany veřejné zeleně.)
Na základě jednání se zástupci „stavby“ TML INTERNATIONAL CORPORATION,
organizační složka bylo doručeno dne 28.4. na OÚ sdělení, ve kterém se zástupci TML
INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka zavazují, že jakákoliv případná
škoda způsobená průjezdem nákladních vozidel přes obec Vážany nad Litavou bude jejich
firmou odstraněna a do původního stavu bude uvedena zpevněná příjezdová cesta do Vážan
nad Litavou.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s provedením terénních úprav – II. etapa sportoviště dle projektu z března
2008,
b) ZO bere na vědomí sdělení TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační
složka o odstranění případných škod z provozu stavby terénních úprav sportoviště.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
7. Nájem, prodej, převzetí pozemků
a) Pan Ladislav ••••••••, Tylova č.p. •••, Slavkov u Brna podal dne 17.12.2007 žádost o
odkup pozemku parc. č. 2055 o výměře 8 m2 sousedící s jeho pozemkem pro stavbu
garáže. O tento pozemek by garáž byla rozšířena.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2055 o výměře 8 m2 v k.ú. Vážany nad Litavou
panu Ladislavu ••••••••, Tylova č.p. •••, Slavkov u Brna, za cenu 225 Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
b) Manželé ••••••••, bytem Vážany nad Litavou č.p. •••, dne 23.11.2007 požádali o odkup
pozemku parc. č. 399, orná půda, o rozloze 1380 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou.
Evidenční cena 12.533,- Kč. Přes tento pozemek prochází kanalizační sběrač. Součástí
případné kupní smlouvy by bylo i zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na údržbu
a opravy kanalizace ve prospěch obce. Dle výpisu z listu vlastnictví je bonita půdy - BPEJ
25700. Dle přílohy č. 22 k vyhlášce č.3/2008 Sb. odpovídá této bonitě částka 10,05 Kč/m2
(13.869,- Kč). Zřízení věcného břemene je úplatné (k danému rozsahu cca 500,- – 1500,Kč).
Vzhledem k tomu, že manželé •••••••• jsou v příbuzenském vztahu k Josefu Hloužkovi,
starostovi obce, a Luďkovi Tůmovi, zastupiteli obce, zdrželi se tito dva zastupitelé dalšího
projednávání a schvalování tohoto bodu.
Pan •••••••• – o koupi pozemku jsme žádali již od roku 1980, ale prodej nebyl nikdy
v zastupitelstvu projednáván. Upozornil, že se jedná o ornou půdu, nikoliv zahradu.
Ing. Jaroslav Řezáč navrhl usnesení (a):
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ZO odkládá projednávání prodeje pozemku parc. č. 399 do předložení znaleckého
posudku.
Pan Libor ••••••• upozornil na to, že cena pozemku podle BPEJ je závazná a je na
zastupitelstvu její stanovení.
Pan Karel Škraňka navrhl usnesení (b):
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 399 za cenu 20,- Kč/m2.
Pan Ing. Jiří Hložek vyjádřil stanovisko, že pozemky je třeba prodávat za cenu stejnou pro
všechny bez ohledu na druh pozemku a navrhl usnesení (c):
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 399 za cenu 40,- Kč/m2 sníženou o zohlednění
zřízení věcného břemene o 20,- Kč/m2, tedy za konečnou částku 20,- Kč/m2 (c).
Pan •••••••• měl dotaz, jak bylo postupováno obcí při prodeji sousedních pozemků
(Novotní, Hofírkovi).
Starosta sdělil, že Novotní pozemek směnili za pozemky pod poldrem a Hofírkovi,
pravděpodobně, pozemek od obce odkoupili.
Pan Říhák navrhl usnesení (d):
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 399 za stejnou cenu, za jakou obec prodala
pozemek Hofírkům, nebo větší.
Výsledek hlasování o usnesení ad (a): Pro 1 (ing. Řezáč), proti 3, zdržel se 3 (Tůma,
Hloužek, ing. Hložek),
Výsledek hlasování o usnesení ad (b): Pro 0, proti 0, zdržel se 7,
Výsledek hlasování o usnesení ad (c): Pro 2 (ing. Řezáč, ing. Hložek), proti 0, zdržel se 5,
Výsledek hlasování o usnesení ad (d): Pro 3 (Smejsík, Škraňka, Říhák), proti 0, zdržel se
4.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce nepřijalo žádné usnesení, starosta obce vyhlásil
5 minutou přestávku na dohadovací řízení.
Po skončení přestávky navrhl usnesení ing. Hložek:
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 399, orná půda, v k.ú. Vážany nad Litavou
manželům ••••••••, Vážany nad Litavou č.p. •••, za cenu 40,- Kč/m2 sníženou o částku za
zřízení věcného břemene ve výši 20,- Kč/m2, tedy za konečnou částku 20,- Kč/m2
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se Tůma, Hloužek.
c) Paní Hana ••••••••, Vážany nad Litavou č.p. •••, dne 14.4.2008 podala žádost o prodej
obecního pozemku p.č. 159 v k.ú. Vážany nad Litavou, eventuálně jeho pronájem.
V současné době na tento pozemek má sjednanou nájemní smlouvu Roman ••••••••
s platností do konce září 2008.
Po skončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Romanem •••••••• je možné prodloužení
této nájemní smlouvy, nebo je možné uzavřít novou smlouvu s novým nájemcem. Starosta
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obce upozornil, že tento pozemek a sousední pozemky jsou pronajaty vlastníkům domů
bez zahrádek.
Návrh usnesení:
ZO odkládá žádost paní Pasekové o prodej nebo nájem pozemku parc. č. 159 v k.ú.
Vážany nad Litavou do doby, než bude ukončena stávající nájemní smlouva na výše
uvedený pozemek.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se0.
d) Na základě osobního jednání starosty obce a manželů •••••••• je možno koupit do
vlastnictví obce pozemky parc. č. 1744, zahrada, o rozloze 6438 m2 a parc. č.1745, ostatní
plocha, o rozloze 22 m2. Pozemky se nacházejí mezi potokem a drůbežárnou. Tuto plochu
lze využít na veřejnou zeleň s uložením IS případné nové výstavby. Dle údajů z katastru
nemovitostí a údajů pozemkového úřadu (nejsou zcela v souladu) je BPEJ pozemku parc.
č. 1745 20600, 22011, 24199, 21911. Podle přílohy k vyhlášce č.3/2008 Sb. je současná
úřední cena pozemku 62.213,- Kč (dle podkladů pozemkového úřadu), eventuálně
58.974,- Kč (dle podkladů katastrálního úřadu). U pozemku parc. č. 1744, ostatní plocha,
při porovnání s jinými pozemky již dříve odhadovanými, lze stanovit úřední cenu na 30,Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup pozemku parc. č. 1744 za celkovou cenu 55 tis. – 65 tis. Kč a
pozemku parc. č. 1745 za cenu 35,- Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. Projednání změny nájemce obecní hospody
Dne 30.4.2008 byla na obecní úřad doručena žádost manželů Dušana a Vítězslavy
Michálkových o projednání změny nájemníka obecní hospody v rámci jejich nájemní
smlouvy, která vyprší 31.12.2010. Novou nájemnicí by byla sl. Jana ••••••••, Zborovská •••,
Slavkov u Brna.
Zástupce sl. Autratové, Ing. Vlastimil ••••••••, Velešovice, (bez předložení plné moci
k zastupování) požadoval, aby v dodatku ke smlouvě manželů Michálkových bylo vedle
změny nájemce i prodloužení smlouvy na delší dobu než na současný termín 31.12.2010.
Starosta obce s tímto požadavkem nesouhlasil s tím, že k tomuto termínu bude uzavřena nová
smlouva již bez účasti manž. Michálkových. Pan ing. •••••••• poté navrhl, že do příštího
zastupitelstva obce připraví návrh dodatku (smlouvy) tak, aby byl přijatelný pro všechny
zúčastněné strany.
Návrh usnesení:
a) ZO odkládá projednání změny nájemní smlouvy na provozování obecní hospody do
příštího zastupitelstva, do kterého sl. Autratová předloží nový návrh řešení.
b) ZO nemá zásadních připomínek ke změně nájemní smlouvy na provozování obecní
hospody ve smyslu změny nájemce.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se Škraňka.
9. Vyhlášení soutěže o Vesnici roku 2008
V březnu bylo naši obci doručeno čestné uznání v celostátní soutěži ZELENÁ STUHA
navazující na soutěž vesnice roku v programu obnovy venkova. Spolu s velikou omluvou za
zpoždění nám Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu věnovalo roční předplatné
časopisu Zahrada-park-krajina 2007.
Starosta obce poděkoval ing. Řezáčovi, bývalému starostovi obce, za hlavní podíl na zisku
čestného uznání v celostátní soutěži ZELENÁ STUHA.
Rovněž v březnu bylo vyhlášeno nové kolo soutěže o Vesnici roku 2008. Vzhledem
k tomu, že jednotlivá ocenění mohou být téže obci udělena vždy jen jednou za 5 let a pro naši obec
připadá v úvahu jen soutěž o zelenou stuhu, přihlášku do nového kola naše obec nepodala.

V rámci krajských kol jsou udělována následujících ocenění:
• Zlatá stuha – vítěz krajského kola,
• Modrá stuha - za společenský život,
• Bílá stuha - za činnost mládeže,
• Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí,
• Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí udělení čestného uznání v celostátní soutěži ZELENÁ STUHA
navazující na soutěž vesnice roku v programu obnovy venkova.
b) ZO děkuje všem občanům, kteří se podílejí na péči o zeleň a životní prostředí naší obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
10. Znovu projednání oddávajícího
Pracovnicemi matriky ve Slavkově u Brna byl starosta upozorněn, že dle zákona č. 94/1963
Sb., o rodině, § 4 odst. 2 může na úřadech, kde není matrika, oddávat starosta, popřípadě
místostarosta. Na zasedání ZO dne 14.3.2007 byli schváleni oddávajícími mimo starostu další
dva zastupitelé. Z tohoto důvodu je třeba znovu projednat oddávajícího. Vítání občánků
zůstane bezezměn.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje oddávajícím starostu obce Josefa Hloužka a místostarostu obce pana Pavla
Říháka, obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu a obřadním dnem sobotu v době
od 9 do 12 hod. mimo státem uznané svátky.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
11. Různé
-

Stromy na hřbitově: 21.4.2008 provedla odbornou prohlídku stromů na hřbitově a před
RD Muchových ing. Kouřilová. Odborný posudek zatím nezaslala.
Výsledek ankety ke stromům na hřbitově:
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K dnešnímu dni bylo vráceno na obecní úřad 54 anketních lístků, ankety se zúčastnilo
133občanů
pro ponechání stávajících stromů je 119 občanů
pro vykácení stávajících smrků je 10 občanů
pro stromy na hřbitově bez dalšího upřesnění je 14 občanů
z jiných řešení: snížení stromů o 1/3 výšky - 2 občané, pravidelná údržba stromů – 2
občané, odřezání větví tlačících na pomníky – 2 občané, když je třeba strom odstranit,
vysázet nový – 4 občané, jen ne lípu – meduje – 4 občané, kontrola každý rok, nová
výsadba do kontejnerů pro možnost přesázení – 3 občané, prořezat stromy na husto,
postupně vysazovat stromy nové – 1 občan, na volných místech vysázet stromy nové – 1
občan, odstranit suché větve – 2 občané, zvážit názor odborníka -7 občanů, vysázet tuje –
2 občané, vysadit okrasné dřeviny, jejich včasná obnova, případný polom by vážně
poškodil místo posledního odpočinku našich zesnulých. Pochopí jen VÁŽAŇÁK – 1
občan
-

Firma dluží obci nájemné za dva roky. Jaký je možný postup v případě, že nájemní
smlouva je uzavřena na objekt, který není zapsán na listu vlastnictví.
Návrh na usnesení:
ZO pověřuje finanční výbor zpracováním postupu pronajimatele v případě, že nájemní
smlouva je uzavřena na objekt, který není zapsán na listu vlastnictví.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se ing. Řezáč.

-

ČZS Vážany nad Litavou požádal o povolení vysadit strom k výročí ČZS. Navrhuje místo
u Boží muky nebo u ČOV.
Pan Novák navrhl výsadbu stromu v parčíku vedle obecní hospody (mimo uložené sítě a
manipulační prostor studny). Tento prostor v centru obce se jeví jako nejvhodnější.
Námitky vyjádřeny nebyly.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s výsadbou stromu (lípy) u příležitosti 50. výročí založení ČZS Vážany nad
Litavou na pozemku parc. 470/1 mimo inženýrské sítě a manipulační prostor studny.

-

Pan Mgr. Mlateček požádal obec o napsání písemné žádosti na dokončení monografie
věnované dějinám Vážan pověřenou osobou zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje Ing. Jaroslava Řezáče k podání žádosti panu Mgr. Mlatečkovi o dokončení
monografie věnované dějinám Vážan nad Litavou a to jak po stránce autorské, tak i
redakční a později i stránce technické a vedením celé agendy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

-

Dne 19.5.2008 požádalo Myslivecké sdružení Vážany nad Litavou o přehodnocení
uzavřené dohody s Obcí Vážany nad Litavou na údržbu Poldru 2 spočívající v údržbě
zeleně a sběru nežádoucího odpadu za částku 15.000,- Kč.
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ZVHS Vyškov předložila návrh smlouvy na údržbu a měření pro rok 2008 s navýšením
částky za tyto práce na 22.000,- Kč. Po uzavření této smlouvy může být MS Vážany nad
Litavou zvýšena částka za údržbu zeleně dle jejich požadavku.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zvýšením částky za údržbu zeleně Poldru 2 na 15.000,- Kč za předpokladu
uzavření nové smlouvy Obce Vážany nad Litavou se ZVHS Vyškov.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
-

Správa a údržba silnic Jm. kraje, Oblast Vyškov požádala dne 19.5.2008:
a) uzavření smlouvy o právu provést na částech pozemků obce stavbu Silnice III/4194
Vážany nad Litavou – Hrušky. V tomto případě se jedná o sjezdy na místní
komunikace.
b) o uzavření smlouvy budoucí darovací na části pozemků parc. č. 600, 4/1, 30/3, 230/1,
254/2 a 310 o celkové výměře 44 m2.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést na částech pozemků Obce Vážany
nad Litavou p.č. 518/1, 535, 52, 470, 11/4, 250/1, 240/1, 150/1, 220/1, 240/2 a 330
v k.ú. Vážany nad Litavou stavbu Silnice III/4194 Vážany nad Litavou – Hrušky,
b) ZO souhlasí s vyvěšení nabídky na darování částí parc. č. 600, 4/1, 30/3, 230/1, 254/2
a 310 o celkové výměře 44 m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

-

TJ Vážany nad Litavou požádala v rámci darovací smlouvy o změnu položky na opravu
sekačky, a to na 12 tis. Kč. Toto zvýšení by bylo na úkor údržby hřiště.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zvýšením částky na 12 tis. Kč na opravu sekačky TJ Vážany nad Litavou
za současného snížení částky na údržbu hřiště na částku 13 tis. Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se ing. Řezáč.

12. Informace obecního úřadu za měsíc duben - květen 2008.
-

11.4. proběhla schůzka starostů našeho regionu ve Slavkově u Brna
•

Informace z KORDIS – IDS; upozornění na zbytečnou prodlevu mezi příjezdem vlaku
do Křenovic a odjezdem autobusu přes Vážany; na autobusové spoje z Brna
nenavazují spoje na Vážany,

V této souvislosti pan Robert •••••••• upozornil na „přecpaný“ autobus ranního spoje školáků.

•

Informace por. Ing. L. Jacka, DI PČR, npor. Bc. Miloše Bednaříka z OO PČR Slavkov
u Brna Informace o připravovaných úpravách na Slavkovsku (Křenovice, Hrušky –
mosty na směru Vážany nad Litavou - plná uzavírka, Slavkov u Brna – uzavírka
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Bučovic - dopad na Nížkovice, bude změna předností v jízdě); dotaz na možnost
stanovení obytných zón – vyžadují stavební úpravy na základě schválených projektů a
stavebního povolení,
•

MUDr. Justan informoval o fungování LSPP i Záchranné služby – LSPP pro Vážany
je v nemocnici ve Vyškově.

•

Ing. Miroslav Ovčáčík – Bankovní institut - informoval o vazbě Bankovního institutu
(což je VŠ soukromá s německým partnerem) na veřejnou správu – možnost
zvyšování kvalifikace atd. - lze studovat ve Vyškově - dálkově

•

dotaz na fungování úřadu ÚP, tajemník odpověděl, že se posílí personálně SÚ.

-

v měsíci květnu byl zakoupen malotraktor s nakladačem a mulčovačem,

-

v měsíci červnu by měl vyjít Vážanský hlásek – příspěvky zasílejte na adresu obecního
úřadu nebo Ludmily ••••••••, Vážany nad Litavou č.p. ••• nejlépe elektronicky
ouvazanynadlit@politavi. cz, respektive vazhlasek@seznam.cz.

13. Diskuze
-

Starosta obce oznámil. že mu dostala do ruky kopie stížnosti na chování pracovníka E-ON
pana ••••••••. Starosta prohlásil, že tuto stížnost nepsal a že se od ni distancuje. Jako
pisatel stížnosti je uveden starosta obce Josef Hloužek a razítko obecního úřadu je
falzifikátem. Dopis není podepsán.

14. Usnesení
a) ZO bere na vědomí:
-

RO č. 1/2008 ze dne 30.4.2008 a RO 2/2008 ze dne 19.5.2008,

-

sdělení TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka o odstranění
případných škod z provozu stavby terénních úprav sportoviště,

-

udělení čestného uznání v celostátní soutěži ZELENÁ STUHA navazující na soutěž
vesnice roku v programu obnovy venkova.

b) ZO schvaluje:
-

RO č. 1/2008 ze dne 30.4.2008 a RO 2/2008 ze dne 19.5.2008,

-

zřízení věcného břemene pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy
spočívající v umístění nového venkovního vedení NN na pozemku parc. č. 330 v k.ú.
Vážany nad Litavou dle geometrického plánu 416-113/2007 ze dne 4.12.2007,

-

prodej pozemku parc. č. 2055 o výměře 8 m2 v k.ú. Vážany nad Litavou panu
Ladislavu ••••••••, Tylova č.p. •••, Slavkov u Brna, za cenu 225 Kč/m2,

-

ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 399, orná půda, v k.ú. Vážany nad Litavou
manželům ••••••••, Vážany nad Litavou č.p. •••, za cenu 40,- Kč/m2 sníženou o částku
za zřízení věcného břemene ve výši 20,- Kč/m2, tedy za konečnou částku 20,- Kč/m2.

9

-

nákup pozemku parc. č. 1744 za celkovou cenu 55 tis. - 65 tis. Kč a pozemku parc. č.
1745 za cenu 35,- Kč/m2.

-

oddávajícím starostu obce Josefa Hloužka a místostarostu obce pana Pavla Říháka,
obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu a obřadním dnem sobotu v době
od 9 do 12 hod. mimo státem uznané svátky.

c) ZO souhlasí:
-

s provedením terénních úprav – II. etapa sportoviště dle projektu z března 2008,

-

se zvýšením částky za údržbu zeleně Poldru 2 na 15.000,- Kč za předpokladu
uzavření nové smlouvy Obce Vážany nad Litavou se ZVHS Vyškov,

-

s uzavřením smlouvy o právu provést na částech pozemků Obce Vážany nad Litavou
p.č. 518/1, 535, 52, 470, 11/4, 250/1, 240/1, 150/1, 220/1, 240/2 a 330 v k.ú. Vážany
nad Litavou stavbu Silnice III/4194 Vážany nad Litavou – Hrušky,

-

s vyvěšení nabídky na darování částí parc. č. 600, 4/1, 30/3, 230/1, 254/2 a 310 o
celkové výměře 44 m2,

-

se zvýšením částky na 12 tis. Kč na opravu sekačky TJ Vážany nad Litavou za
současného snížení částky na údržbu hřiště na částku 13 tis. Kč,

-

s výsadbou stromu (lípy) u příležitosti 50. výročí založení ČZS Vážany nad Litavou na
pozemku parc. 470/1 mimo inženýrské sítě a manipulační prostor studny.

d) ZO odkládá:
-

žádost paní Pasekové o prodej nebo nájem pozemku parc. č. 159 v k.ú. Vážany nad
Litavou do doby než bude ukončena stávající nájemní smlouva na výše uvedený
pozemek,

-

projednání změny nájemní smlouvy na provozování obecní hospody do příštího
zastupitelstva, do kterého sl. Autratová předloží nový návrh řešení.

e) ZO nemá zásadních připomínek ke změně nájemní smlouvy na provozování obecní
hospody ve smyslu změny nájemce.
f) ZO děkuje všem občanům, kteří se podílejí na péči o zeleň a životní prostředí naší obce.
g) ZO pověřuje:
-

finanční výbor zpracováním stanoviska k postupu pronajimatele v případě, že nájemní
smlouva je uzavřena na objekt, který není zapsán na listu vlastnictví,

-

Ing. Jaroslava Řezáče k podání žádosti panu Mgr. Mlatečkovi o dokončení monografie
věnované dějinám Vážan nad Litavou a to jak po stránce autorské, tak i redakční a
později i stránce technické a vedením celé agendy.

16. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:05 hod. ukončil.
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