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Zápis číslo 13/2016 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne  

14. 12. 2016 

 

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, přičemž Petr Smejsík se dostaví, dle své omluvy, do 10 minut. 

 

Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva obce 
 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 12. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 21. 9. 2016 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Rozpočtová opatření  

5. Rozpočtové provizorium 

6. Inventarizace  

7. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

8. Schválení závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 2015 

9. Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2017 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON a s VIVO Connection 

11. Žádosti občanů a institucí 

12. Pronájem pozemků v katastrálním území Vážany n/ Lit., dle vydaných záměrů obce 

13. Ustanovení opatrovnické rady – Jiří Šubrt  

14. Odkup pozemku parc. č. 641/1 do majetku obce 

15. Schválení Změny č. 4 ÚPO Vážany n/Lit. 

16. Různé  

17. Diskuse 

18. Usnesení 

19. Závěr 

 

Hlasování o programu 

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

Program jednání byl schválen, přičemž ZO se shodli, že v bodě č. 8 bude výraz schválení 

nahrazen slovem projednání.  

 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 12. zasedání ZO Vážany nad 

Litavou ze dne 21. 9. 2016 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO 

rozhodne nejbližší zasedání ZO.  

Námitky nebyly vzneseny.  

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

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

Karel Škraňka,  

 

Nepřítomni: 

 

Petr Smejsík  
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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 starosta navrhl: Ing. Jaroslava Řezáče a Mgr. Annu Pišovou 

Výsledek hlasování pro J. Řezáče: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Pišová). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jaroslav Řezáč a Mgr. Anna Pišová. 
 

4. Rozpočtová opatření č. 7 ze září, č. 8 z října a č. 9 z listopadu 2016 

Starosta vyzval přítomnou paní S. Žampachovou k přednesení rozpočtových opatření. 

 

4.1. Paní Žampachová přednesla rozpočtové opatření č. 7 ze dne 30. 9. 2016 

Celkový rozpočet obce se v září v příjmech a ve výdajích zvyšuje o 535.900,- Kč. Rozdíl 

v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 

 

4.2. Paní Žampachová přednesla rozpočtové opatření č. 8 ze dne 31. 10. 2016 

Celkový rozpočet obce se v říjnu v příjmech a ve výdajích zvyšuje o 297.900,- Kč. Rozdíl 

v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 

 

4.3. Paní Žampachová přednesla rozpočtové opatření č. 9 ze dne 30. 11. 2016 

Celkový rozpočet obce se v listopadu v příjmech a ve výdajích zvyšuje o 594.700,- Kč. 

Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

4.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ze září 2016. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 z října 2016. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

 
4.3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 z listopadu 2016. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 
5.   Rozpočtové provizorium 

Starosta přednesl rozpočtové provizorium 
 

Návrh na usnesení: 

5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium, kde hospodaření Obce Vážany nad Litavou se bude 

řídit pravidly rozpočtového provizoria, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce 

do doby schválení rozpočtu roku 2017. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Obce Vážany 
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nad Litavou čerpáním rozpočtových prostředků do doby, než bude schválen rozpočet na rok 

2017, nejdéle však do 31. 3. 2017. 

Zastupitelstvo obce pro hospodaření obce stanoví tato pravidla rozpočtového provizoria: 

-obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž 

dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků 

-uhradí zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2016 

-obec poskytne MŠ Vážany nad Litavou finanční prostředky na nejnutnější výdaje na 

zabezpečení jejího provozu 

-uhradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv 

-uhradí případné závazky z rozpracovaných akcí roku 2016 

-uhradí náklady související s rekonstrukcí hasičky 

-uhradí nejnutnější výdaje k činnosti SPOZ 

-uhradí uzavřené veřejnoprávní smlouvy 

-vrácení nevyčerpané dotace na volby 

Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2017 čerpané pouze výdaje související a 

nevyhnutně nutné na přípravu investičních akcí, které vychází z rozpočtového výhledu a 

výdaje, které vyplývají z nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
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 nařídil a stanovil harmonogram provedení inventur v rámci řádné 

inventarizace k 31. 12. 2016. 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. 2016. 

Nařízení se rovněž týká příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit., kde starosta stanovil 

inventurní komisi, která vykoná tuto činnost rovněž v termínu k 31. 12. 2016. 

Do komisí pro inventarizaci starosta jmenoval, jako předsedkyni A. Pišovou, a členy J. 

Řezáče a K. Škraňku. Inventarizace skladu a materiálu se zúčastní O. Slezák a na 

inventarizaci staveb, movitých věcí a pozemků se bude podílet H. Urbanová. 

Do komise pro inventarizaci příspěvkové organizace starosta jmenoval K. Škraňku, S. 

Babušíkovou, H. Pasekovou a M. Kolenčíkovou. 
 

Návrh na usnesení: 

6. ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2016 a složení 

inventarizačních komisí takto:  

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

Škraňka, přičemž inventarizace skladu a materiálu se zúčastní O. Slezák a na inventarizaci 

staveb, movitých věcí a pozemků se bude podílet H. Urbanová. 

Předseda komise u příspěvkové organizace K. Škraňka, členové S. Babušíková, H. Paseková 

a M. Kolenčíková. 

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

Usnesení bylo vzato na vědomí. 
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7.  Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

Předsedové výborů přednesli jednotlivě svoje zprávy: 
 

L. Pilátová: 

Komise zasedá v současné době dle potřeby. Od nového roku budou zasedání 1x měsíčně. 

Výbor spolupracuje úzce s knihovnicí, paní A. Zobačovou. Začala úspěšná spolupráce 

s okolními knihovnami, jako první v obci Hostěrádky-Rešov.  V lednu proběhne spolupráce i 

s knihovnou ve Slavkov u Brna. 

Tvoření v knihovně v současné době probíhá 1x za 14 dní, po novém roce možná již 1x 

týdně. Knihovna bude nadále mít otevřeno 1x za 14 dní. 

Výbor plánuje akce na každý měsíc. Do konce roku proběhne beseda „První pomoc“ a 

komentovaná prohlídka Kleinova paláce.  

Dále pokračuje výborná spolupráce se Sleťáky, ČZS a TJ, o čemž svědčí například akce 

výšlap „Okolo Vážan n/L.“. V r. 2017 se bude výbor ve spolupráci směrovat i na další 

spolky v obci. 
 

A. Pišová: 

Kontrolní komise se od minulého zasedání nesešla. Předpokládaný termín zasedání je 23. 1. 

2017. 
 

J. Řezáč: 

V roce 2016 výbor pro životní prostředí ve složení Ing. Jaroslav Řezáč, Miroslav Žampach a 

Viktor Zachoval. Výbor řešil celkem 9 žádostí o povolení kácení stromů mimo les podle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V sedmi 

případech došlo k povolení kácení stromů a ve dvou případech byla žádost zamítnuta. 

Celkem bylo povoleno pokácet 24 stromů. Za pokácené stromy byla uložena náhradní 

výsadby v celkovém počtu 50 stromů. Výbor neřešil žádnou černou skládku v obci.  

 

K. Škraňka: 

Přednesl zprávu finančního výboru, která se stává nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 

P. Smejsík: 

Bez komentáře 
 

Návrh na usnesení: 

7. ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení 

evidence případů do obdržené archivační složky. Zpráva finančního výboru, ze dne 19. 11. 

2016, se stává nedílnou součástí tohoto zápisu 13. ZZO. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

8. Projednání závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 2015 

Starosta uvedl projednání závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 2015.  

 

Návrh usnesení: 

8. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽlaP za r. 2015. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 
9. Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2017 

Starosta uvedl návrh rozpočtu DSO ŽlaP a členský příspěvek.  

 
Návrh usnesení: 

9. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2017, přičemž souhlasí s placením 

příspěvku ve výši 17.900,- Kč/ročně. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 
10.  Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON a s VIVO Connection 

10.1. E.ON Distribuce, a.s. předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 

PV-014330040305/001. Jedná se o dílo vvNN – obnova Menšíková, od společnosti E.ON, 

na pozemku obce parc. č.: 150/1, 230/1, 240/1, 250/1, 30/1, 30/3, 470/1. Jednorázová 

náhrada za zřízení věcného břemene je 9.000,- Kč bez DPH. 
 

Návrh na usnesení: 

10.1. ZO schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.: PV-014330040305/001 - 

dílo vvNN – obnova Menšíková.  

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

Usnesení bylo schváleno. 

 
10.2. Firma VIVO CONNECTION, spol. s r.o. předložila smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti za inženýrské sítě. Služebnost bude spočívat v povinnosti strpět uložení 

kabelového vedení, vstup a vjezd na předmětné pozemky za účelem kontroly, oprav a 

údržby. Jedná se o pozemky parc. č. 2083, 2073/2, 510/2, 508/2, 506/2, 504/2, 502/2, 500/2, 

498/2, 496/6, 494/3, 492/3, 490/2, 488/2, 486/2, 484/5, 417, 445, 330/1, 310, 400, 360/1, 

482, 519, 470/1, 520/1, 600, 535/1, 538/4, 2096, 220/1, 470/1, 250/2, 254/1, 240/1, 30/3, 

30/1, 12, 11/4, 4/1, 230/1, 240/1, 150/1, 150/2, 2084, 1158 v k.ú. Vážany nad Litavou, LV 

10001. Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti bude činit 10.000,- Kč. 
 

Návrh na usnesení: 

10.2. ZO schvaluje podpis smlouvy s firmou VIVO CONNECTION o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě na parc. č. 2083, 2073/2, 510/2, 508/2, 506/2, 504/2, 

502/2, 500/2, 498/2, 496/6, 494/3, 492/3, 490/2, 488/2, 486/2, 484/5, 417, 445, 330/1, 310, 

400, 360/1, 482, 519, 470/1, 520/1, 600, 535/1, 538/4, 2096, 220/1, 470/1, 250/2, 254/1, 

240/1, 30/3, 30/1, 12, 11/4, 4/1, 230/1, 240/1, 150/1, 150/2, 2084, 1158 v k.ú. Vážany nad 

Litavou, LV 10001. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

10.3. E.ON Distribuce, a.s. předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 

PV-014330036815/004. Jedná se o dílo kabel NN areál ZD, od společnosti E.ON, na 

pozemku obce parc. č.: 638/24, 638/12. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 

1.500,- Kč bez DPH. 
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Návrh na usnesení: 

10.3. ZO schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.: PV-014330036815/004 - 

dílo kabel NN areál ZD. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

11.  Žádosti občanů a institucí 

11.1. Žádost firmy JUKO Petfood o povolení umístění stavby na pozemku v katastrálním 

území Vážany nad Litavou, parc. č.: 1163. Jednalo by se o vybudování lehké montované 

haly pro skladování krmiv. V případě povolení umístění stavby je nutné provést změnu 

územního plánu. 

Firma JUKO si je plně vědoma vícenákladů na schvalovací proces, které je připravena plně 

uhradit. Dále se zavázala obci pomoci s vybudováním chodníku na parcele sousedící 

s parcelou č.: 1163, tedy na parcele č.: 2153. 

 

Návrh na usnesení: 

11.1. ZO souhlasí s naplánováním realizace Změny č. 5 ÚPO Vážany n/Lit., pro změnu 

pozemku parc. č. 1163 z orné půdy na plochu (zónu) výroba a služby, přičemž podmiňuje 

tento souhlas tím, že společnost JUKO Petfood, s.r.o., dle vyjádření ve své žádosti, uhradí 

náklady spojené s pořízením Změny č. 5  ÚPO Vážany n/Lit. a rovněž uhradí náklady 

spojené s vybudováním chodníků od mostu přes Litavu k objektu bývalého mlýna.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 1 (L. Pilátová), zdržel se 1 (J. Řezáč) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

11.2. Žádost manželů Martinských o odkup pozemku před jejich rodinným domem parc. č.: 

21, z důvodu rekonstrukce dvoru a výstavby dřevěného plotu. 

 

Návrh na usnesení: 

11.2. ZO schvaluje žádost o odkup pozemku před domem parc. č. 21.  

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

Usnesení nebylo schváleno. 
 

12.  Pronájem pozemků v katastr. území Vážany n/ Lit., dle vydaných záměrů obce 

12.1. Záměr obce o pronájmu nemovitosti, parc. č. 1033/1 cca. 15 000 m². V současné době 

evidujeme dva zájemce, a to pana Pavla Piše, který chce na pozemku pěstovat rostliny pro 

krmení hospodářských zvířat a dále paní Ivetu Klusalovou, která na pozemku chce 

vybudovat výběh pro koně s přístřeškem. 

Vzhledem k velikosti pozemku navrhl starosta uspokojit oba zájemce, a každému mu z nich 

pronajmout jednu polovinu pozemku. 

Dále byl navržen paušální poplatek 1.500,- Kč ročně na jednotlivého nájemce. 

 
Návrh usnesení: 

12.1. ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 1033/1 o rozloze cca. 15 000 m² rovnou 

polovinou mezi oba zájemce, a to panu Pavlu Pišovi a paní Ivetě Klusalové. Cena pronájmu 

je stanovena na 1.500,- Kč ročně na každého, jednotlivého nájemce. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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12.2. Záměr obce o pronájmu nemovitosti, parc. č. 534/1 o výměře 193 m² a parc. č. 525/1 o 

výměře 154 m².  

 

12.2. a) Na pozemek parc. č. 525/1 eviduje Obec dva zájemce, a to pana Milana 

Květenského a pana Víta Vykoukala. Vzhledem k tomu, že pozemek přímo sousedí 

s pozemkem Víta Vykoukala, který v současné době již pozemek využívá na parkování 

svého osobního auta, bylo navrženo nájemní smlouvu uzavřít s panem V. Vykoukalem. Cena 

pronájmu pozemku par. č. 525/1 bude stanoveno paušální částkou, a to 80,- Kč za rok (slovy: 

osmdesát korun českých). 
 

Návrh usnesení: 

12.2. a) ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 525/1 o výměře 154 m² panu Vítu 

Vykoukalovi. Za cenu 80,- Kč ročně. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

12.2. b) Na pozemek parc. č. 534/1 eviduje Obec dva zájemce, a to pana Milana 

Květenského a pana Davida Záhorce. Vzhledem k tomu, že pozemek přímo sousedí 

s pozemkem pana Davida Záhorce a pan Záhorec, na rozdíl od pana Květenského nemá 

v pronájmu žádné jiné pozemky od obce, bylo navrženo uzavřít nájemní smlouvu s panem D. 

Záhorcem. Cena pronájmu pozemku par. č. 534/1 bude stanoveno paušální částkou, a to 

100,- Kč za rok (slovy: jedno sto korun českých). 

 

Návrh usnesení: 

12.2. b) ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 534/1 o výměře 193 m² panu Davidu 

Záhorcovi. Za cenu 100,- Kč ročně. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.3. Na základě žádosti paní Martiny Jarošové ze dne 14. 9. 2016 o pronájem pozemku 

1268/1 o celkové výměře 20 102 m ², byl vyvěšen záměr obce pronájmu výše uvedené 

nemovitosti. V současné době eviduje Obec jednoho zájemce, a to právě paní Martinu 

Jarošovou, která hodlá na pozemku založit travní porost, který bude následně využíván pro 

chov koz. Pozemek bude oplocen vinohradnickým sloupky, lesnickým pletivem a 

elektrickým ohradníkem. Cena pachtu činí 4.000,- Kč ročně (slovy: čtyři tisíce korun 

českých). 

 

Návrh usnesení: 

12.3. ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 1268/1 o celkové výměře 20.102 m² paní 

Martině Jarošové, za cenu 4.000,- Kč ročně s výhradou, že ve smluvním ujednání bude 

podmínka stálého přístupu majitelů sousedních pozemků na jimi vlastněné pozemky a 

neoplocení části pozemku vedle rodného domu pana Zd. Flajzara, pro účely využití této části 

pozemku v zimním období na zimní sporty. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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12.4. Na základě revize pachtovních smluv bylo zjištěno, že mnohé pachtovní smlouvy jsou 

sjednané na pozemky, které již po pozemkových úpravách neexistují, a proto je třeba 

vytvořit nové pachtovní smlouvy. 

Ve spolupráci s naší advokátní kanceláří byly vytvořeny nové pachtovní smlouvy a byl 

vyvěšen záměr pronájmu pozemků, které doposud využívají místní zemědělci. 

V současné době eviduje Obec 4 žádosti hospodařících zemědělců, kteří mají zájem o tyto 

pozemky.  

 
12.4. a) Pan Kučera žádá o pronájem uvedených pozemků: 

parc. č.: 1227 zahrada: výměra k pronájmu 488 m2 

parc. č.: 1229 ostatní plocha: výměra k pronájmu 700 m2 

parc. č.: 1418 trvalý travní porost: výměra k pronájmu 5477 m2 

parc. č.: 1451 ostatní plocha: výměra k pronájmu 5082 m2 

parc. č.: 2092 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1650 m2 

parc. č.: 2112 ostatní plocha: výměra k pronájmu 900 m2 

parc. č.: 2120 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1500 m2 

parc. č.: 2134 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1450 m2 

Cena pachtu činí 0,41 Kč/m², tedy celkem 7.071,- Kč (slovy: sedm tisíc sedmdesát jedna 

korun českých). Cena není konečná, se soukromým zemědělcem bude probíhat jednání 

ohledně výměry a tudíž i ceny využívaných pozemků. 

 

Čas: 20:25 hod.: Člen ZO, paní A. Pišová se omluvila a vzdálila se ze zasedání zastupitelstva 

obce. 

 

Návrh usnesení: 

12.4. a) ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 1227 o výměře 488 m², par. č. 1229 o 

výměře 700 m², par. č. 1418 o výměře 5477 m², par. č. 1451 o výměře 5082 m², par. č. 2092 

o výměře 1650 m², par. č. 2112 o výměře 900 m², par. č. 2120 o výměře 1500 m², par. č. 

2134 o výměře 1450 m² za cenu 0,41 Kč/m² panu Petru Kučerovi, s výhradou případného 

dořešení velikosti propachtované plochy, před podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje 

starostu obce. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová - nepřítomna). 

Usnesení bylo schváleno. 
 

12.4. b) Pan Ing. Jiří Hložek  žádá o pronájem uvedených pozemků: 

parc. č.: 1054 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2300 m2 

parc. č.: 1077 ostatní plocha: výměra k pronájmu 3040 m2 

parc. č.: 1162 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1215 m2 

parc. č.: 1451 ostatní plocha: výměra k pronájmu 5033 m2 

parc. č.: 1679 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2875 m2 

parc. č.: 2083 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2180 m2 

parc. č.: 2106 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2805 m2 

parc. č.: 2114 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1520 m2 

parc. č.: 2115 ostatní plocha: výměra k pronájmu 279 m2 

parc. č.: 2116 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1890 m2 

parc. č.: 2124 ostatní plocha: výměra k pronájmu 7461 m2 

parc. č.: 2125 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1688 m2 
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parc. č.: 2126 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1886 m2 

Cena pachtu činí 0,41 Kč/m², tedy celkem 14.010,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc deset korun 

českých). Cena není konečná, se soukromým zemědělcem bude probíhat jednání ohledně 

výměry a tudíž i ceny využívaných pozemků. 

 

Návrh usnesení: 

12.4. b) ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 1054 o výměře 2300 m², par. č. 1077 o 

výměře 3040 m², par. č. 1162 o výměře 1215 m², par. č. 1451 o výměře 5033 m², par. č. 

1679 o výměře 2875 m², par. č. 2083 o výměře 2180 m², par. č. 2106 o výměře 2805 m², par. 

č. 2114 o výměře 1520 m², par. č. 2115 o výměře 279 m², par. č. 2116 o výměře 1890 m², 

par. č. 2124 o výměře 7461 m², par. č. 2125 o výměře 1688 m², par. č. 2126 o výměře 1886 

m² za cenu 0,41 Kč/m² panu Ing. Jiřímu Hložkovi, s výhradou případného dořešení velikosti 

propachtované plochy, před podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu obce. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 (A. Pišová - nepřítomna) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

12.4. c) Společnost Agria, a.s., žádá o pronájem uvedených pozemků: 

parc. č.: 1451 ostatní plocha: výměra k pronájmu 4984 m2 

parc. č.: 1679 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2875 m2 

parc. č.: 2106 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2000 m2 

parc. č.: 1612 ostatní plocha: výměra k pronájmu 3769 m2 

parc. č.: 1680 ostatní plocha: výměra k pronájmu 4782 m2 

parc. č.: 2084 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2134 m2 

parc. č.: 2092 ostatní plocha: výměra k pronájmu 500 m2 

parc. č.: 2103 ostatní plocha: výměra k pronájmu 6000 m2 

parc. č.: 2133 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1259 m2 

Cena pachtu činí 0,41 Kč/m², tedy celkem 11.604,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set čtyři 

korun českých). Cena není konečná, se společností Agria, a.s. bude probíhat jednání ohledně 

výměry a tudíž i ceny využívaných pozemků. 

 

Návrh usnesení: 

12.4. c) ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 1451 o výměře 4984 m², par. č. 1679 o 

výměře 2875 m², par. č. 2106 o výměře 2000 m², par. č. 1612 o výměře 3769 m², par. č. 

1680 o výměře 4782 m², par. č. 2084 o výměře 2134 m², par. č. 2092 o výměře 500 m², par. 

č. 2103 o výměře 6000 m², par. č. 2133 o výměře 1259 m² za cenu 0,41 Kč/m² společnosti 

Agria, a.s., s výhradou dořešení velikosti propachtované plochy, před podpisem smlouvy, ke 

kterému ZO pověřuje starostu obce. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 (A. Pišová - nepřítomna) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.4. d) Společnost Rostěnice, a.s., žádá o pronájem uvedených pozemků: 

parc. č.: 1868 ostatní plocha: výměra k pronájmu 4253 m2 

parc. č.: 2112 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1324 m2 

parc. č.: 2115 ostatní plocha: výměra k pronájmu 2510 m2 

parc. č.: 2114 ostatní plocha: výměra k pronájmu 1520 m2 
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Cena pachtu činí 0,41 Kč/m², tedy celkem 3.939,- Kč (slovy: tři tisíce devět set třicet devět 

korun českých). Cena není konečná, se společností Rostěnice, a.s. bude probíhat jednání 

ohledně výměry a tudíž i ceny využívaných pozemků. 

 
Návrh usnesení: 

12.4. d) ZO schvaluje pronájem pozemku parc. č.: 1868 o výměře 4253 m2, parc. č.: 2112 o 

výměře 1324 m2, parc. č.: 2115 o výměře 2510 m2, parc. č.: 2114 o výměře 1520 m2 za cenu 

0,41 Kč/m² společnosti Rostěnice, a.s., s výhradou dořešení velikosti propachtované plochy, 

před podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu obce. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 (A. Pišová - nepřítomna) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

12.5. Záměr obce pronájmu nemovitosti, parc. č. 1231 o výměře 820 m² a parc. č. 1233 o 

výměře 936 m².  

Na základě vyvěšené záměru evidujeme na výše uvedené dva pozemky jednoho zájemce, a 

to pana Petra Kučeru. 

Cena pachtu činí 0,41 Kč/m², tedy celkem 720,- Kč (slovy:  sedm set dvacet korun českých). 
 

Návrh usnesení: 

12.5. ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 1231 o výměře 820 m² a parc. č. 1233 o 

výměře 936 m² panu Petru Kučerovi za cenu 0,41 Kč/m². 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 (A. Pišová - nepřítomna) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Čas: 20:55 hod.: Člen ZO, paní A. Pišová se vrátila do zasedací místnosti. 

 

13. Ustanovení opatrovnické rady – Jiří Šubrt  

Na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově ze dne 19. 8. 2016 se stala obec Vážany 

n/Lit. opatrovníkem pana Jiřího Šubrta. Vzhledem k této skutečnosti a rovněž pro citlivý 

přístup jednání a zavedení procesu z pohledu na matku J. Šubrta – pí. A. Šubrtovou starosta 

navrhl ustanovení opatrovnické rady. 

Dne 7. 12. 2016 byla svolána schůze opatrovnické rady, kde byli schváleni členové 

opatrovnické rady v tomto složení: Anna Šubrtová, Ludmila Pilátová a Anna Pišová, 

přičemž paní L. Pilátová byla zvolena předsedkyní opatrovnické rady. 

 

Návrh usnesení: 

13. ZO bere na vědomí ustanovení opatrovnické rady v tomto složení: Anna Šubrtová, 

Ludmila Pilátová a Anna Pišová, přičemž Ludmila Pilátová je zvolenou předsedkyní rady.  

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

Usnesení bylo vzato na vědomí. 
 

14. Odkup pozemku parc. č. 641/1 a 638/40 do majetku obce 

Jak již bylo projednáváno na předchozím zastupitelstvu, dne 21. 9. 2016, bod. č. 9, naskytla 

se možnost odkupu majetku v areálu býv. JZD – kolna a ostatní plochy. Za účelem rozšíření 

majetku Obce a pro uzavření nájemních smluv či budoucí prodej tohoto majetku starosta 

navrhl, aby Obec projevila zájem o odkup nemovitosti a pozemků. Po jednání s představiteli 
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Agria a.s. jsme obdrželi pevnou cenu, ve výši 100,- Kč/m2, přičemž celková výměra 

pozemku činí cca 2.350 m2. 

  

Návrh usnesení: 

14.  ZO schvaluje odkup pozemků parc. č. 641/1 a 638/40 + vážního domku o velikosti 12 

m2 do majetku obce, za sjednanou cenu 100,- Kč/m2, vč. staveb na nich umístněných. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

15. Schválení Změny č. 4 ÚPO Vážany n/Lit. 

Fakticky se jedná o vydání změny č. 4 ÚPO Vážany n/Lit., kdy se tímto vydáním završí celý 

dosavadní proces změny č. 4 ÚPO Vážany n/Lit. 

 

Návrh usnesení: 

15.  ZO příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 55 

odst. 2 stavebního zákona, vydává Změnu č. 4, územního plánu obce Vážany nad Litavou, 

v předloženém znění. 

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

Usnesení o vydání změny bylo schváleno. 
 

16. Různé 

16.1. Dle nařízení vlády došlo ke změně výše měsíčních odměn poskytovaných členům 

zastupitelstva obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně 

členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy. 

Vzhledem k výše uvedenému je možné navýšení odměny jednotlivým členům zastupitelstva, 

a to ZO v pozici PV ze stávajících 1.060,- Kč na 1.176,- Kč (nyní o 11%, jinak o 4 % 

z částky aktuálně reálné dle NV ČR). 

Místostarosta podal návrh zvýšit odměny pouze jednotlivým členům zastupitelstva, kteří jsou 

předsedové výborů. 

 

Návrh usnesení: 

16.1. ZO schvaluje navýšení odměn jednotlivým členům zastupitelstva dle aktuálního 

nařízení vlády ČR na částku 1.176,- Kč/měsíčně. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5 proti 1 (K. Škraňka) zdržel se 1 (A. Pišová) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

16.2. Dne 18. 11. 2016 naše obec obdržela žádost od Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s. – Klub Paprsek Vyškov o finanční dar na podporu činnosti klubu. 

Místostarosta navrhnul uvedenou organizace podpořit příspěvkem ve výši 2.000,- Kč 

 

Návrh usnesení: 

16.2.  ZO schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč na podporu činnosti klubu PAPRSEK.  

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

Usnesení bylo schváleno. 
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16.3. Mladý pár z Brna (Martin Zatloukal - jednající), vznesl dotaz na ZO, zda by mohli dům 

č.p. 257 (pokud by jej koupili) přestavět do podoby s podkrovím na bydlení a v dolní části 

mít ca 3 – 4 garáže (jejich koníčkem jsou auta), s nájezdy z místní komunikace. Jedná se o 

budovu – býv. Jednota, potom pekárna a nyní řeznictví.  

 

Návrh usnesení: 

16.3. ZO schvaluje možnost budoucí přestavby domu č.p. 257 s nájezdem do garážových 

vjezdů v počtu max. 4, z přilehlé místní komunikace. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 0 proti 5 zdržel se 2 (L. Pilátová, J. Hloužek) 

Usnesení nebylo schváleno. 

 
17. Diskuse 

ZO - K. Škraňka upozornil na pracovním jednání zastupitelstva obce již zmiňovaný případ, 

kdy na pozemcích za garážemi, postavenými u místní komunikace vedoucí od kostela do 

areálu býv. ZD, není proveden zásyp zadní části u některých garáží. Při jeho zběžném 

posouzení se jeví, že garáže jsou povětšinou zaizolovány a zásyp by neměl garážím uškodit. 

Je třeba upozornit majitele garáží, aby si případně zadní strany garáží zaizolovali, jelikož 

obec by měla provést zásyp, aby zamezila případným zraněním občanů a dětí, která mohou 

vzniknout při sklouznutí do neupravených výkopů za garážemi. Navíc se zde stejně v r. 2017 

bude realizovat výstavba IS a dojde k úpravám pozemku, takže zásyp se stane nutností. 

Odpovědní komentář:  

Starosta reagoval, že osloví dopisem majitele garáží a určí jarní termín zásypu výkopů. 

Stejně tak budeme postupovat u garáží, postavených za lípou na horním konci obce. 

Místostarosta reagoval, že po výstavbě garáží za RD pana Zd. Flajzara bude třeba i tam 

provést určité terénní úpravy, aby zde nevzniklo další rizikové místo v obci. 

 

ZO - K. Škraňka se dotazoval, zda se nějak pokročilo v jednání s manž. Komínkovými, o 

případném výkupu jejich parcely, určené k výstavbě garáže? 

Odpovědní komentář:  

Starosta reagoval, že poslední jednání s Komínkovými datuje do jara tohoto roku, kdy tehdy 

pan Komínek sdělil, že s výstavbou garáže stále počítá. Obnovíme jednání. 

 

Občan - M. Cenek projevil zájem o stavební místo na výstavbu garáže, v lokalitě u lípy na 

horním konci obce. 

Odpovědní komentář:  

Starosta reagoval, že za poslední postavenou garáží je několik dalších stavebních míst, 

určených k výstavbě garáží, počínaje pozemkem parc. č.: 2042, ve vlastnictví obce. Rovněž 

jsou zde „proluky“ mezi stávajícími garážemi, kdy majitel se dá z katastrálních map lehce 

zjistit a oslovit s nabídkou odkupu stavebního místa.  

 

Občan - M. Cenek se dotázal, zda by nebylo možné začít stavět garáže na pozemku, parc. č.: 

1791?   

Odpovědní komentář:  

Starosta reagoval, že tato parcela se jeví spíše jako pozemek vhodný pro případnou stavbu 

RD, samozřejmě s omezením pro odvodu vody z jedné strany a pro účelovou komunikaci ze 

strany druhé, na pozemku parc. č.: 1792. 
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Občan - L. Tůma požádal za TJ Vážany n/Lit, z.s. o vytýčení obecní komunikace, vedoucí za 

kabinami fotbalového hřiště a o případné pokácení vzrostlého ořešáku, která prostor obecní 

komunikace prostorově blokuje. 

Odpovědní komentář:  

Starosta reagoval, že je v plánu na jaro 2017 pro pracovní skupinu obce, aby osadila hranici 

pozemku místní komunikace „sádníky“ (stejně, jak bylo učiněno na obou lokalitách při 

výsadbě stromů). Jakmile bude prostor vytýčen, bude zřejmé, kolik zůstane prostoru na 

pohyb zajíždějících aut a dle toho se rozhodne o osudu ořešáku. 

 

ZO - K. Škraňka požádal o zveřejnění informace, že Obec vlastní na hokejovou sezónu 

2016-2017 2 ks permanentek pro návštěvu zápasů Komety v DRFG aréně v Brně. 

Odpovědní komentář:  

Starosta reagoval, že zveřejnění bude nejlepší na webových stránkách obce, a že tak 

bezodkladně učiní. 

 

Starosta informoval přítomné o: 

1. probíhajících stavebních a montážních pracích, které provádí pracovní skupina při obci (za 

případného přispění odborníků při pracích, na které není dostatečná kvalifikace či vybavení), 

na sociálce v 1. patře, kde se bude postupně přes zimní období připravovat další prostor pro 

umístění sociálně slabších občanů obce. 

(Bez komentáře přítomných, pouze s požadavkem rozeslání výkresové dokumentace 

zastupitelům obce.) 

2. nabídce finanční skupiny DRFG, která zajišťuje umístění volných finančních prostředků 

na účtech obcí do nemovitostních fondů. Detailně bylo pohovořeno o investičních 

možnostech. (Komentáře většiny přítomných směřovaly k tomu, že obec nebude svoje 

finanční prostředky investovat do žádných fondů!) 

 

18. Usnesení 
 

ZO schvaluje:  

(4.1) rozpočtové opatření č. 7 ze září 2016. 

(4.2) rozpočtové opatření č. 8 z října 2016. 

(4.3) rozpočtové opatření č. 9 z listopadu 2016. 

(5) rozpočtové provizorium, kde hospodaření Obce Vážany nad Litavou se bude řídit 

pravidly rozpočtového provizoria, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do 

doby schválení rozpočtu roku 2017. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Obce Vážany nad 

Litavou čerpáním rozpočtových prostředků do doby, než bude schválen rozpočet na rok 

2017, nejdéle však do 31. 3. 2017. 

Zastupitelstvo obce pro hospodaření obce stanoví tato pravidla rozpočtového provizoria: 

-obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž 

dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků 

-uhradí zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2016 

-obec poskytne MŠ Vážany nad Litavou finanční prostředky na nejnutnější výdaje na 

zabezpečení jejího provozu 

-uhradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv 

-uhradí případné závazky z rozpracovaných akcí roku 2016 
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-uhradí náklady související s rekonstrukcí hasičky 

-uhradí nejnutnější výdaje k činnosti SPOZ 

-uhradí uzavřené veřejnoprávní smlouvy 

-vrácení nevyčerpané dotace na volby 

Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2017 čerpané pouze výdaje související a 

nevyhnutně nutné na přípravu investičních akcí, které vychází z rozpočtového výhledu a 

výdaje, které vyplývají z nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

(10.1) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.: PV-014330040305/001 - dílo vvNN – 

obnova Menšíková.  

(10.2) podpis smlouvy s firmou VIVO CONNECTION o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na parc. č. 2083, 2073/2, 510/2, 508/2, 506/2, 504/2, 502/2, 

500/2, 498/2, 496/6, 494/3, 492/3, 490/2, 488/2, 486/2, 484/5, 417, 445, 330/1, 310, 400, 

360/1, 482, 519, 470/1, 520/1, 600, 535/1, 538/4, 2096, 220/1, 470/1, 250/2, 254/1, 240/1, 

30/3, 30/1, 12, 11/4, 4/1, 230/1, 240/1, 150/1, 150/2, 2084, 1158 v k.ú. Vážany nad Litavou, 

LV 10001. 

(10.3) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.: PV-014330036815/004 - dílo kabel 

NN areál ZD. 

(11.1) souhlas s naplánováním realizace Změny č. 5 ÚPO Vážany n/Lit., pro změnu 

pozemku, parc. č. 1163 z orné půdy na plochu (zónu) výroba a služby, přičemž podmiňuje 

tento souhlas tím, že společnost JUKO Petfood, s.r.o., dle vyjádření ve své žádosti, uhradí 

náklady spojené s pořízením Změny č. 5  ÚPO Vážany n/Lit. a rovněž uhradí náklady 

spojené s vybudováním chodníků od mostu přes Litavu k objektu bývalého mlýna.  

(12.1) pronájem pozemku par. č. 1033/1 o rozloze cca. 15 000 m² rovnou polovinou mezi 

oba zájemce, a to panu Pavlu Pišovi a paní Ivetě Klusalové. Cena pronájmu je stanovena na 

1.500,- Kč ročně na každého, jednotlivého nájemce. 

(12.2. a) pronájem pozemku par. č. 525/1 o výměře 154 m² panu Vítu Vykoukalovi. Za cenu 

80,- Kč ročně. 

(12.2. b) pronájem pozemku par. č. 534/1 o výměře 193 m² panu Davidu Záhorcovi. Za cenu 

100,- Kč ročně. 

(12.3) pronájem pozemku par. č. 1268/1 o celkové výměře 20.102 m² paní Martině Jarošové, 

za cenu 4.000,- Kč ročně s výhradou, že ve smluvním ujednání bude podmínka stálého 

přístupu majitelů sousedních pozemků na jimi vlastněné pozemky a neoplocení části 

pozemku vedle rodného domu pana Zd. Flajzara, pro účely využití této části pozemku 

v zimním období na zimní sporty. 

(12.4. a) pronájem pozemku par. č. 1227 o výměře 488 m², par. č. 1229 o výměře 700 m², 

par. č. 1418 o výměře 5477 m², par. č. 1451 o výměře 5082 m², par. č. 2092 o výměře 1650 

m², par. č. 2112 o výměře 900 m², par. č. 2120 o výměře 1500 m², par. č. 2134 o výměře 

1450 m² za cenu 0,41 Kč/m² panu Petru Kučerovi, s výhradou případného dořešení velikosti 

propachtované plochy, před podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu obce. 

(12.4. b) pronájem pozemku par. č. 1054 o výměře 2300 m², par. č. 1077 o výměře 3040 m², 

par. č. 1162 o výměře 1215 m², par. č. 1451 o výměře 5033 m², par. č. 1679 o výměře 2875 

m², par. č. 2083 o výměře 2180 m², par. č. 2106 o výměře 2805 m², par. č. 2114 o výměře 

1520 m², par. č. 2115 o výměře 279 m², par. č. 2116 o výměře 1890 m², par. č. 2124 o 

výměře 7461 m², par. č. 2125 o výměře 1688 m², par. č. 2126 o výměře 1886 m² za cenu 
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0,41 Kč/m² panu Ing. Jiřímu Hložkovi, s výhradou případného dořešení velikosti 

propachtované plochy, před podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu obce. 

(12.4. c) pronájem pozemku par. č. 1451 o výměře 4984 m², par. č. 1679 o výměře 2875 m², 

par. č. 2106 o výměře 2000 m², par. č. 1612 o výměře 3769 m², par. č. 1680 o výměře 4782 

m², par. č. 2084 o výměře 2134 m², par. č. 2092 o výměře 500 m², par. č. 2103 o výměře 

6000 m², par. č. 2133 o výměře 1259 m² za cenu 0,41 Kč/m² společnosti Agria, a.s., 

s výhradou dořešení velikosti propachtované plochy, před podpisem smlouvy, ke kterému 

ZO pověřuje starostu obce. 

(12.4. d) pronájem pozemku parc. č.: 1868 o výměře 4253 m2, parc. č.: 2112 o výměře 1324 

m2, parc. č.: 2115 o výměře 2510 m2, parc. č.: 2114 o výměře 1520 m2 za cenu 0,41 Kč/m² 

společnosti Rostěnice, a.s., s výhradou dořešení velikosti propachtované plochy, před 

podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu obce. 

(12.5) pronájem pozemku par. č. 1231 o výměře 820 m² a parc. č. 1233 o výměře 936 m² 

panu Petru Kučerovi za cenu 0,41 Kč/m². 

(14) odkup pozemků parc. č. 641/1 a 638/40 + vážního domku o velikosti 12 m2 do majetku 

obce, za sjednanou cenu 100,- Kč/m2, vč. staveb na nich umístněných. 

(15) příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 55 

odst. 2 stavebního zákona, vydává Změnu č. 4, územního plánu obce Vážany nad Litavou, 

v předloženém znění. 

(16.1) navýšení odměn jednotlivým členům zastupitelstva dle aktuálního nařízení vlády ČR 

na částku 1.176,- Kč/měsíčně. 

(16.2) příspěvek ve výši 2.000,- Kč na podporu činnosti klubu PAPRSEK.  

 

ZO neschvaluje: 

(11.2) žádost o odkup pozemku před domem parc. č. 21.  

(16.3) možnost budoucí přestavby domu č.p. 257 s nájezdem do garážových vjezdů v počtu 

max. 4, z přilehlé místní komunikace. 

 

ZO bere na vědomí:  

(6) nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2016 a složení inventarizačních komisí takto:  

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

Škraňka, přičemž inventarizace skladu a materiálu se zúčastní O. Slezák a na inventarizaci 

staveb, movitých věcí a pozemků se bude podílet H. Urbanová. 

Předseda komise u příspěvkové organizace K. Škraňka, členové S. Babušíková, H. Paseková 

a M. Kolenčíková. 

(7) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů 

do obdržené archivační složky. Zpráva finančního výboru, ze dne 19. 11. 2016, se stává 

nedílnou součástí tohoto zápisu 13. ZZO. 

(8) závěrečný účet DSO ŽlaP na r. 2015. 

(9) návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2017, přičemž souhlasí s placením příspěvku ve výši 

17.900,- Kč/ročně. 

(13) ustanovení opatrovnické rady v tomto složení: Anna Šubrtová, Ludmila Pilátová a Anna 

Pišová, přičemž Ludmila Pilátová je zvolenou předsedkyní rady.  
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19.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:40 hod. ukončil. 

 

Podpisy: 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 
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Zápis č. 4/2016 ze schůzky finančního výboru obce Vážany nad Litavou ze 

dne 19.11.2016  
Finanční kontrola hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky  

za období leden 2016 – říjen 2016 

 

Přítomni:  p. Karel Škraňka – předseda finančního výboru 

      p. Ing. Eva Dudová  – členka  finančního  výboru 

                  p. Iveta Střížová  – členka  finančního výboru  

 

 

1. Hospodaření obce za období 1. 1. 2016 – 31.10. 2016 

 

Finančnímu výboru byl předložen konečný výkaz F 2-12 M k 31.10.2016. Celkové příjmy podle tohoto 

výkazu činily 11.658.520,94 Kč, celkové výdaje 9.560.736,89 Kč.  

Příjmy podle původního rozpočtu po změnách (rozpočtová opatření 2016) byly naplněny na 94,04 %, výdaje 

na 74,18 %. 

Obec má v současné době úvěr u České spořitelny ve výši 1.950.000,-- Kč na Modernizaci víceúčelového 

hřiště a pořízení malého komunálního traktoru. Úvěr bude splácen čtvrtletně ve výši 121.875,-- Kč. První 

splátka byla v prosinci 2015, poslední splátka bude do 30.9.2019. Zůstatek úvěru k 31.10.2016 činí 

1.226.428,-- Kč 

 

Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.10. 2016: 

Komerční banka, a.s. ve výši 3.405.221,28 Kč, Česká spořitelna, a.s. ve výši 140.644,98 Kč, ČNB ve výši 

297.037,34 Kč. 

 

Pohledávky obce k 31.10.2016 

Obecní úřad eviduje pohledávku ve výši 46.445,00 Kč. Jedná se o pohledávku z roku 2011 za bývalou 

nájemkyní Obecní hospody p. Drápalovou – fa 24/2011 ve výši 46.445,00 Kč, která je řešena soudní cestou. 

Pan Kondáš dlužný nájem za rok 2015 ve výši 4.650,-- Kč 

Paní Přerovská, příspěvek naprovoz kanalizace a ČOV za rok 2016 ve výši 3.000,-- Kč 

 

 

Obec své závazky splácí pravidelně a ve stanovených termínech. 

 

 

 

2. Rozpočtová opatření 

 

Finanční výbor bere na vědomí následující rozpočtová opatření za období 1.1.2016 – 31.10.2016: 

- Číslo 1/2016, ze dne 31.3.2016, schváleno  ZO dne 20.4.2016, zápis  ZO č. 10/2016, zvýšení příjmů 

a výdajů ve výši  147.600,-- Kč 

- Číslo 2/2016, ze dne 29.4.2016, schváleno  ZO dne 22.6.2016, zápis  ZO č. 11/2016, zvýšení příjmů 

a výdajů ve výši  77.600,--Kč 

- Číslo 3/2016, ze dne 31.5.2016, schváleno  ZO dne 22.6.2016, zápis  ZO č. 11/2016, zvýšení příjmů 

a výdajů ve výši 283 000,-- Kč 

- Číslo 4/2016, ze dne 30.6.2016, schváleno ZO dne 21.9.2016, zápis ZO č. 12/2016, zvýšení příjmů a 

výdajů ve výši  1.100,-- Kč 

- Číslo 5/2016, ze dne 31.7.2016, schváleno ZO dne 21.9.2016, zápis  ZO č. 12/2016, zvýšení příjmů a 

výdajů ve výši 1.341.100,-- Kč 

- Číslo 6/2016, ze dne 31.8.2016, schváleno ZO dne 21.9.2016, zápis ZO č. 12/2016, zvýšení příjmů a 

výdajů ve výši 31.200,-- Kč 
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3. Dokladová část 

 

Při kontrole dokladů - faktury přijaté, faktury vydané, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní 

výpisy za kontrolované období  1.1.2016 – 31.10.2016 byly zjištěny následující nedostatky: 

 

Pokladna 

- Výdajový pokl. doklad V16000020 z 14.1.2016, na cestovním příkaze chybí podpis odp. pracovníka, 

který doklad schválil 

- Příjmový pokl. doklad P16000336 z 24.2.2016, chybí podpis pokladníka a účetní 

 

Bankovní výpisy 

U BV KB z 22.1.2016 - účetní doklad 110013/3, faktura č. 20160017 – v evidenci je zálohová faktura, chybí 

zúčtovací daňový doklad 

 

U BV KB z 1.4.2016 účetní doklad č. 940008 – chybné datum 1.4.2015 

 

Byla provedena kontrola dle Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou ze dne 5. 

– 6.9.2016. Tři nedostaky byly odstraněny, další dva budou opraveny při inventarizaci majetku obce za rok 

2016. 

 

 

Podpis členů výboru, kteří provedli kontrolu: 

Karel Škraňka                         …………………………………………………………………………. 

 

Ing. Eva Dudová   …………………………………………………………………………. 

 

Iveta Střížová    …………………………………………………………………………. 

 

Zapsal: Karel Škraňka 

Dne 19.11..2016 

 


