Zápis číslo 14/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 20.8.2008
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav Řezáč, od
18:35 - Ing. Jiří Hložek
Nepřítomni: Petr Smejsík - omluven
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 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu z 13. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2008 a 5/2008
5. Projednání - závěrečné hospodaření obce za rok 2007
6. Odkup a směna pozemků pro polní cestu u hřiště a ke koupališti
7. Prodej pozemků pro garáže k „JZD“
8. Projednání žádostí o nájem a prodej pozemků
9. Nabídka bezúplatného převodu pozemku
10. Charita Hodonín – „Materiální sbírka do vagónu“
11. KDU – ČSL – plakátovací plocha
12. Různé
13. Informace z obecního úřadu za červenec – srpen 2008
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 13. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
25.6.2008
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 pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka.
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Výsledek hlasování pro pana Luděk Tůma: Pro 4, proti 0, zdržel se Luděk Tůma.
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 4, proti 0, zdržel se Karel Škraňka.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka.
4. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2008 a 5/2008
(v 18:35 se dostavil Ing. Hložek)
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 4/2008. Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o
47.300,- Kč.
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 5/2008. Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o
28900,- Kč.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí. RO č. 4/2008 ze dne 24.7.2008 a RO 5/2008 ze dne 14.8.2008.
b) ZO schvaluje RO č. 4/2008 ze dne 24.7.2008 a RO 5/2008 ze dne 14.8.2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6 proti 0, zdržel se 0.
5. Projednání - závěrečné hospodaření obce za rok 2007
Rozbor hospodaření za rok 2007:
Hospodaření za loňský rok přednesl starosta obce dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků sestavený k 31.12.2007.
Obec hospodařila podle schváleného rozpočtu, který je v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb.,
o obcích, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem číslo
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce na 2. mimořádném zasedání ZO dne 4.4.2007.
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 5 358 800,- Kč, výdaje byly schváleny 4 999 200,- Kč,
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 603 300,- Kč. V průběhu roku bylo schváleno 5
rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily
příjmy 6 160 600,- Kč a výdaje 5 801 000,- Kč. Rozpočet byl přebytkový.
Přebytek po úhradě splátek bude využit v následujícím roce na další rozvoj obce. Obec obdržela
v průběhu roku neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu zdravotechniky
v základní škole ve výši 400 000,- Kč. Akce byla provedena a dotace byla vyčerpána v plné výši s tím, že
obec uhradila zbývající částku ve výši 1 036 198,- Kč.Výdaje obce představují náklady na provoz
čistírny odpadních vod, ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. Během roku byla schválena dotace ve
výši 50 100,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Vážany nad Litavou ( darovací smlouva) na údržbu
fotbalového hřiště a energii. Tato dotace byla vyúčtována následovně: 6.6., 13.6., 19.12. a 20.12.2007 a
byla použita v souladu se smlouvou. Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční dary na různé akce
pořádané v obci různými organizacemi. Obec dosud splácí 2 úvěry u ČS, a.s. První úvěr byl na
vybudování čistírny odpadních vod a zůstatek k 31.12.2007 činí 500 000,- Kč a druhý byl použit na
vybudování podkroví – knihovny nad Obecním úřadem a zůstatek k 31.12.2007 činí 320 000,- Kč a dále
splácí dotaci od Ministerstva financí na vybudování čistírny odpadních vod a zůstatek k 31.12.2007 činí
869 200,- Kč. Celková zadluženost obce k 31.12.2007 je 1.689.200,- Kč.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vážany nad
Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace, která hospodaří s příspěvkem od obce na provoz.
Příspěvek na rok 2007 činil 260 000,--Kč. Celkové příjmy příspěvkové organizace činily 2 406 640,- Kč
náklady 2 310 780,-Kč.
Rozbor hospodaření obce za rok 2007 a zápis z přezkoumání hospodaření obce Vážany nad
Litavou za rok 2007 byly vyvěšeny po dobu 15 dnů na úřední desce v měsíci dubnu až květnu 2008.
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Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2007
b) ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2007
c) ZO schvaluje celkový závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrady
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se ing. Řezáč.
6. Odkup a směna pozemků pro polní cestu u hřiště a ke koupališti
Na základě nutnosti zpřístupnění navržené kanalizační přečerpávací stanice u hřiště obec uskutečnila
během minulého roku a tohoto roku řadu jednání s vlastníky pozemků vedle hřiště o odkup části pozemků
na vytvoření polní cesty k Litavě. Nakonec s vlastníky byla dohodnuta varianta, kdy pozemek pro cestu o
šířce 7 m bude umístěn ve vzdálenosti 12 m od RD č.p. 263 (proti RD č.p. 225), půjde kolmo na místní
komunikaci u hřiště přes původní pozemek parc. č. 484/2. Od pozemku parc. č. 486 půjde přes pozemky
parc. č. 486, 488, 490, 492, 494 šikmo k pozemku 2075/1 (fotbalového hřiště) a dále půjde podél oplocení
fotbalového hřiště přes pozemky parc. č. 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510 a 2073/2 k Litavě.
S vlastníky pozemků byly uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Pozemky byly
geometricky rozděleny a odděleným částem byly přiděleny nová parcelní čísla. Nyní jsou připraveny
následující kupní a směnné smlouvy:
pozemky parc. č. 486/2 a 486/3
ve vlastnictví pana •••••• Brumly budou směněny za stejně velký díl pozemku parc. č. 1785. Podmínkou
této směny je směna pozemku parc. č. 1783 ve vlastnictví pana Brumly za stejně velký díl z pozemku
parc. č. 1785 a prodej zbývající části pozemku parc. č. 1785, tj. 405 m2 za cenu 40,- Kč/m2 a směna
pozemku parc.č. 1784 ve vlastnictví paní Šemorové za pozemek parc. č. 1783 na vytvoření polní cesty ke
koupališti.
pozemky parc. č. 488/2 a 488/3
ve vlastnictví pana •••••• Lelitovského budou ošetřeny následovně: část pozemku parc. č. 488/3 bude
směněna za pozemek parc. č. 638/28 o výměře 29 m2, t.j. pozemek pro garáž k „JZD“, a zbývající část
pozemku 488/3 a celý pozemek 488/2 o celkové výměře 294 m2 budou vykoupeny za 40,- Kč/m2.
Po zapsání na katastru nemovitostí pozemků 486/3 a 488/3 do vlastnictví obce budou tyto pozemky
směněny za pozemek parc. č. 484/5 ve vlastnictví pana •••••• Hoffmana a rozdíl ve výměře pozemků 223
m2 bude panu Hoffmanovi prodán za cenu 35,- Kč/m2 (náklady na zaměření a další administrativu budou
na vrub obce)
pozemky parc. č. 490/2 a 490/3
ve vlastnictví pana •••••• Holoubka budou vykoupeny za cenu 40,- Kč/m2 pro cestu (parcela č. 490/2 o
výměře 77 m2) a 200,- Kč/m2 ostatní (parcela č. 490/3 o výměře 154 m2). Pozemky budou zapsány včetně
břemene užívání pro ••••••••.
pozemky parc. č. 492/3, 492/4, 494/3, 494/4, 496/2, 498/2, 500/2, 502/2, 504/2, 506/2, 508/2, 510/2 a
2073/2 o celkové výměře 898 m2 budou vykoupeny od jednotlivých vlastníků za cenu 40,- Kč/m2.
Celkové náklady:
Prodej:

24.005,- Kč

Výkup:

81.560,- Kč
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Náklady celkem:

57.555,- Kč.

Oznámení o záměru obce prodat pozemek parc. č. 1785 bylo řádně vyvěšeno na úřední desce. K záměru
obce se vyjádřil pan Kusý, Vážany nad Litavou č.p. •••, který podal žádost o prodej tohoto pozemku na
stavbu nízkoenergetického rodinného domu. Vzhledem k tomu, že prodej pozemku parc. č. 1785 je vázán
na směnu pozemků v souvislosti s odkupem pozemků pro polní cestu u hřiště, starosta navrhl žádost pana
Kusého zamítnout a s pozemkem naložit dle výše uvedeného postupu ve prospěch pana Brumly.
Připomínky:
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s odkupem pozemků parc. č. 486/2, 488/2, 490/2, 492/3, 492/4, 494/3, 494/4, 496/2,
498/2, 500/2, 502/2, 504/2, 506/2, 508/2, 510/2, 2073/2 a části pozemku 488/3 za cenu 40,- Kč/m2 a
pozemku parc. č. 490/3 za cenu 200,- Kč/m2.
b) ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 488/3 a části pozemku parc. č. 486/3 po zapsání vlastnictví
těchto pozemků obci na katastrálním úřadě a standardním projednání panu Markovi Hoffmanovi za
částku 35,- Kč/m2.
c) ZO souhlasí se směnou pozemků parc. č. 484/5, 486/2, 486/3, 1783, 1784, 638/28 a částí pozemků
488/2, 488/3 a 1785.
d) ZO souhlasí s prodejem části pozemku 1785 o výměře 405 m2 panu •••••• Brumlovi za částku 40,Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
7. Prodej pozemků pro garáže k „JZD“
Dle geometrického plánu 430-34/2008 bylo z parcely 638/27 odděleno 8 pozemků pro stavbu garáží
v lokalitě k „JZD“. Po dobu 15 dnů visel na úřední desce obce záměr obce na prodej těchto pozemků. Do
dnešního dne bylo na obecní úřad doručeno 8 žádosti o koupi pozemku na garáže v této lokalitě.
Jmenovitě:, •••••• Lelitovský požádal o směnu za část pozemku 488, dále •••••• Matyášovi, ••••••
Oujezdský, •••••• Vykoukal, •••••• Štěpánek, •••••• Synek, •••••• Eliášová a •••••• Divišovi.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 638/29 •••••• Matyášovým, 638/30 •••••• Oujezdskému,
638/31 •••••• Vykoukalovi, 638/32 •••••• Štěpánkovi, 638/33 •••••• Synkovi, 638/34 •••••• Eliášové,
638/35 ••••••• Divišovým za cenu 4.500,- Kč za jednotlivou parcelu.
b) ZO souhlasí se směnou pozemku parc. č. 638/28 za část pozemku parc. č. 488/3 tak, jak bylo
odsouhlaseno v bodě 6. tohoto zápisu.
c) ZO souhlasí, aby smlouvy pro prodej výše uvedených pozemku pro garáže mohly být rozšířeny na
manželské páry v případě souhlasu žadatele.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. Projednání žádostí o nájem a prodej pozemků
a) Dne 20.6.2008 požádala společnost Agria, a.s., Nížkovice, o pronájem pozemků doposud rozoraných
cest, a to pozemek parc. č. 2084, 2106 a část pozemků parc. č. 1451 (3396 m2) a 2142 (3494 m2).
Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce.
Návrh usnesení:
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ZO souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 2084, 2106 a část pozemků parc. č. 1451 (3396 m2) a
2142 (3494 m2) společnosti Agria, a.s., Nížkovice, za cenu 2,25 % z ceny pozemků.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
b) Dne 5.8.2008 byly na obecní úřad doručeny 3 žádosti organizace TML INTERNATIONAL
CORPORATION, organizační složka na odkup pozemků a souhlas se stavbou:
1) Žádost o odkup pozemku parc. č. 1856 a část pozemku parc. č. 1853 na vybudování nové vodní
nádrže na zvýšení kapacity zadržené vody.
2) Žádost o odkup zbývající části pozemku parc. č. 1853. Plocha bude sloužit spolu s dalšími
pozemky vykoupenými od dalších subjektů jako zatravněná louka na rezervní parkování pro
závodníky a diváky. Na pozemku parc. č. 1853 bude provedeno vysázení vhodných dřevin a keřů.
3) Žádost o souhlas se stavbou – vyvýšení polní cesty na pozemku parc. č. 2109 do úrovně nově
budovaného parkoviště s uložením potrubí pro odvodnění výše položených pozemků a se
zpevněním povrchu.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1853 a 1856
se společností TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka. Vlastní prodej
bude uskutečněn po dokončení plánovaných a řádně schválených staveb dle projektů, které
budou předloženy ZO k posouzení.
b) ZO souhlasí se stavbou – vyvýšení polní cesty na pozemku parc. č. 2109 do úrovně nově
budovaného parkoviště s uložením potrubí pro odvodnění výše položených pozemků a se
zpevněním povrchu polní cesty při dodržení standardního stavebního řízení.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se ing. Řezáč.
c) Dne 24.7.2008 podal •••••• Vykoukal žádost o prodej části pozemku parc. č. 638/12 o výměře 108 m2.
Při konzultaci na obecním úřadě bylo panu Vykoukalovi sděleno, že v současné době je pozemek
parc. č. 638/12 v nájmu společnosti Agria, a.s. a tedy jeho prodej může být uskutečněn až po ukončení
nájemní smlouvy nebo po dohodě se společností Agria, a.s. o předčasném ukončení nájemní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva doposud nevypršela a pan Vykoukal nedoložil ani případnou
dohodu se společností Agria, a.s., není možné prodej do této doby uskutečnit.
Návrh usnesení:
ZO odkládá žádost pana •••••• Vykoukala o odkup části pozemku parc. č. 638/12 do doby vyhotovení
oddělujícího geometrického plánu a ukončení nájemní smlouvy tohoto pozemku se společností Agria,
a.s., popřípadě uzavření dohody o vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
d) Dne 18.8.2008 byla doručena na obecní úřad žádost společnosti Agria, a.s., Nížkovice, na odkup
pozemků pod stavbami společnosti ve středisku Vážany nad Litavou ve vlastnictví obce a část
pozemku parc. č. 638/12 s tím, že v současné době je vyhotovován geometrický plán na rozdělení
pozemku parc. č. 638/12. Po jeho dohotovení bude oznámení záměru obce prodat pozemky ve
středisku Agrie ve Vážanech nad Litavou vyvěšeno na úřední desce.
Návrh usnesení:
ZO odkládá žádost společnosti Agria, a.s. na odkup pozemků ve středisku ve Vážanech nad Litavou
do doby vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku 638/12.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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e) Dne 20.8.2008 byla na obecní úřad předložena žádost pana •••••• Dostála na odkup pozemku parc. č.
645 (bývalý kravín) a část pozemku parc. č. 638/12.
Návrh usnesení:
ZO odkládá žádost pana •••••• Dostála na odkup pozemků ve středisku ve Vážanech nad Litavou do
doby vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku 638/12.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
f) Dne 20.8.2008 podal žádost •••••• Hložek o odkoupení pozemku parc. č. 640/4 a 640/3 o celkové
výměře 1109 m2. Žádost je doplněna souhlasem nájemce těchto parcel, tj. společností Agria, a.s.,
Nížkovice.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vyvěšení záměru na prodej pozemků parc. č. 640/4 a 640/3 a dalším standardním
postupem pro prodej pozemků.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se ing. Hložek.

9. Nabídka bezúplatného převodu pozemku
Dne 8.8.2008 nabídli manželé •••••• Babušíkovi, Vážany nad Litavou ••• Obci Vážany nad Litavou
bezúplatně pozemek parc. č. 1904 o výměře 178 m2 v trati Vrchy od Hrušecka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1904 v k.ú Vážany nad Litavou do
vlastnictví obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
10. Charita Hodonín – „Materiální sbírka do vagónu“
Starosta seznámil přítomné s prosbou o pomoc při získávání finančních prostředků na humanitární pomoc
do Rumunska a oznámením pořádání Materiální sbírky do vagónu v termínech 26.8. a 14.10.2008.
Charita Hodonín žádá o pomoc a zapojení se do tohoto projektu zorganizováním sbírky i v našem kostele
a pod.
Návrh usnesení:
a) ZO deklaruje podporu organizátorů sbírky jak finanční, tak i „Materiální sbírky do vagónu“.
b) ZO pověřuje starostu obce k zajištění sbírky do vagónu v termínu 14.10.2008
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
11. KDU – ČSL – plakátovací plocha
Křesťanská a demokratická – Čs. strana lidová požádala o povolení umístění mobilní plakátovací plochy
velikosti 90 x 60 před volbami do zastupitelstva JMK a senátu.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s umístěním mobilní plakátovací plochy před školou ve Vážanech nad Litavou tak,
aby nebyla překážkou v komunikacích. Plakátovací plocha musí být odstraněna přede dnem voleb.
Umístění plakátovací plochy bude bezúplatně.
b) ZO souhlasí s umístěním i případných plakátovacích ploch dalších kandidujících subjektů.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
12. Různé
•

Dne 13.8.2008 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření Obce Vážany nad Litavou se dvěma
nedostatky, a to
- nebyl předložen zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet roku 2007 – napraveno viz bod 5.
- nebyl předložen zastupitelstvu ke schválení rozpočet sociálního fondu a fondu na charitu.
proto starosta předložil ZO ke schválení:
Rozpočet soc. fondu:
Počáteční stav k 1.1.2008
Odvody z mezd – hlavní činnost
Příspěvek na rekreaci, stravování, životní jubilea, sport a kulturu dle směrnice
o sociálním fondu
zůstatek

3.052,56 Kč
35.000,- Kč
30.300,- Kč
7.752,56 Kč

Rozpočet charitativního fondu – 0,5 % z daňových příjmů přicházejících z FÚ
Příjem fondu
Výdaje – příspěvek na ošetřovatelskou službu Charitě Hodonín
Jiné výdaje budou vždy projednány v ZO dle aktuální potřeby

24.300,- Kč
13.000,- Kč

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předloženým rozpočtem sociálního fondu a fondu na charitu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
•

Dne 13.8.2008 byl na obecní úřad doručen souhlas MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního a
územně plánovacího úřadu s provedením ohlášené stavby „terénní úprava sportoviště – III. etapa.

•

Pozemkový fond ČR nabízí k pronajmutí, mimo jiné, pozemky parc. č. 1703, 1704, 1705, 1706 a
2155 což jsou pozemky polních cest. Starosta vyzval ZO ke zvážení, zda by nebylo vhodné požádat o
prodej těchto pozemků do vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k jednáním vedoucím k převedení pozemků parc. č. 1703, 1704, 1705,
1706 a 2155 v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

•

Dne 4.7.2008 oznámil Luboš Kubíček, pekařství, cukrářství ukončení podnikatelské činnosti
k 30.6.2008.

•

Začátkem srpna byla SÚS Jm. kraje, Brno, zaslána na vědomí obecnímu úřadu odpověď na dopis
pana ing. Řezáče. Z odpovědi lze vydedukovat dotaz na opravu chodníků a opravu mostů. Oprava
chodníků není součástí opravy silnice. Z tohoto důvodu uvádí stavba chodníky do původního stavu.
Samozřejmě by nám chodníky rádi předláždili, ale za naše. V rozpočtu obce však pro letošní rok není
počítáno s opravou chodníků v tak velkém rozsahu. Projekt opravy komunikace řeší pouze výměnu
části obrubníků. Že některé stávajíce obrubníky nedrží linii komunikace, tvoří vlny, se ukázalo až po
položení přídlažby, která je ukládána do zaměřených bodů. Je samozřejmě pro obec škoda, že nebyly
položeny všechny nové obrubníky a nové chodníky při jedné stavbě. Bohužel, silnice a chodníky jsou
různých vlastníků., takže dotace na silnici nemůže být čerpána na opravu chodníků.
Nové mosty budou provedeny pouze u Hrušek. Most přes Litavu ve Vážanech je dostatečně únosný a
bude na něm provedena pouze údržba.
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•

Na červencovém zasedání DSO ŽlaP byl projednáván záměr vybudování cyklostezky podél Litavy od
Újezdu do Bučovic. Trasa v k.ú. Vážany nad Litavou je navržena podél levého břehu od ČOV po
most a dále jsou možné dvě varianty: buď pokračování obcí a polní cestou Véšpíhlami do Slavkova k
nádraží, nebo podél pravého břehu Litavy (strany vždy ve směru toku) až po železniční trať
s následným pokračováním k šestisplavu a po koruně hráze k váze bývalého cukrovaru.

•

Iniciativa Společenství EQUAL nabízí zapojení do projektu „S Krakonošem u počítače“. Tento
projekt je zaměřen na problematiku vzdělávání venkovských obyvatel s cílem nabídnout lidem z hůře
dostupných lokalit příležitost ke zvýšení kvalifikace a získání dovedností nezbytných pro
plnohodnotný život v moderní společnosti.
Přihlášení do projektu by znamenalo zajištění internetu ve večerních hodinách a o víkendech. Jeden
počítač by byl asi málo.

•

Pan •••••• Hoffman požádal o souhlas se stavbou kolny a oplocení.

13. Informace obecního úřadu za měsíc červenec - srpen 2008.
-

Dne 9.8.2008 proběhla schůzka s vedoucím střediska Inženýrských staveb k postupu prací na
opravě silnice. Bylo dohodnuto, že do hodů provedenou dodláždění chodníků. Současně bylo
vedoucím střediska sděleno, že v 34. týdnu , tj. v tomto týdnu započne frézování silnice a následně
bude pokládán recyklát zpět na vyfrézovaný podklad s technologií, která neumožňuje 5 dnů
pojezd vozidel. Kdy přesně bude tato linka nasazena nedokázal odpovědět. Požadavek obce ale
byl, aby pokládání recyklátu bylo nejdříve v 35. týdnu, tedy po hodech. Zástupce Inženýrských
staveb Brno však toto nezaručil.

-

Ve středu 13.8.2008 bylo uskutečněno dílčí přezkoumání hospodaření obce – viz výše.

-

14.8.2008 – kontrola z Finančního úřadu na dotaci na školu.

14. Diskuze
Starosta oznámil, že v 35. týdnu bude obecní úřad uzavřen. Ve 35. týdnu bude započato s pokládkou
recyklátu, Po dobu 5 dnů po položení nebude možné na recyklát vjíždět.
Pan Škraňka vznesl dotaz na převod pozemku bývalé drůbežárny zámečku.
Odpověď starosty: O pozemek bylo zažádáno, všechny požadované doklady byly zaslány, čekáme na
výsledek rozhodnutí komise, která o převodu rozhodne. Zaslání žádosti o zapsání budovy zámečku je
odvislé od dokončení geometrického zaměření a doplnění podkladů dalšího subjektu tak, aby úplné
žádosti o zapsání zámečku a sousední stáje mohly být zaslány současně. Souběh žádostí je dohodnut
s katastrálním úřadem, aby byla jasně stanovena hranice mezi sousedními nemovitostmi a nedošlo ke
sporu o tuto hranici.
15. Usnesení
a) ZO bere na vědomí:
-

RO č. 4/2008 ze dne 24.7.2008 a RO 5/2008 ze dne 14.8.2008,

-

ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2007.

b) ZO schvaluje:
-

RO č. 4/2008 ze dne 24.7.2008 a RO 5/2008 ze dne 14.8.2008,

-

výsledek hospodaření obce za rok 2007,
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-

celkový závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrady,

-

bezúplatný převod pozemku parc. č. 1904 v k.ú Vážany nad Litavou do vlastnictví obce.

c) ZO souhlasí:
-

s odkupem pozemků parc. č. 486/2, 488/2, 490/2, 492/3, 492/4, 494/3, 494/4, 496/2, 498/2, 500/2,
502/2, 504/2, 506/2, 508/2, 510/2, 2073/2 a části pozemku 488/3 za cenu 40,- Kč/m2 a pozemku
parc. č. 490/3 za cenu 200,- Kč/m2,

-

s prodejem pozemku parc. č. 488/3 a části pozemku parc. č. 486/3 po zapsání vlastnictví těchto
pozemků obci na katastrálním úřadě a standardním projednání panu Markovi Hoffmanovi za
částku 35,- Kč/m2,

-

se směnou pozemků parc. č. 484/5, 486/2, 486/3, 1783, 1784, 638/28 a částí pozemků 488/2,
488/3 a 1785,

-

s prodejem části pozemku 1785 o výměře 405 m2 panu •••••• Brumlovi za částku 40,- Kč/m2,

-

s prodejem pozemku parc. č. 638/29 •••••• Matyášovým, 638/30 •••••• Oujezdskému, 638/31 ••••••
Vykoukalovi, 638/32 •••••• Štěpánkovi, 638/33 •••••• Synkovi, 638/34 •••••• Eliášové, 638/35
•••••• Divišovým za cenu 4.500,- Kč za jednotlivou parcelu,

-

se směnou pozemku parc. č. 638/28 za část pozemku parc. č. 488/3 tak, jak bylo odsouhlaseno
v bodě 6. tohoto zápisu,

-

aby smlouvy pro prodej výše uvedených pozemku pro garáže mohly být rozšířeny na manželské
páry v případě souhlasu žadatele,

-

s pronájmem pozemků 2084, 2106 a část pozemků parc. č. 1451 (3396 m2) a 2142 (3494 m2)
společnosti Agria, a.s., Nížkovice, za obvyklou cenu nájmů,

-

s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1853 a 1856 se společností
TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka. Vlastní prodej bude uskutečněn
po dokončení plánovaných a řádně schválených staveb dle projektů, které budou předloženy ZO k
posouzení.

-

se stavbou – vyvýšení polní cesty na pozemku parc. č. 2109 do úrovně nově budovaného
parkoviště s uložením potrubí pro odvodnění výše položených pozemků a se zpevněním povrchu
polní cesty při dodržení standardního stavebního řízení,

-

s vyvěšení záměru na prodej pozemků parc. č. 640/4 a 640/3 a dalším standardním postupem pro
prodej pozemků.

-

s předloženým rozpočtem sociálního fondu a fondu na charitu,

-

s umístěním mobilní plakátovací plochy před školou ve Vážanech nad Litavou tak, aby nebyla
překážkou v komunikacích.

d) ZO odkládá:
-

žádost pana Víta Vykoukala o odkup části pozemku parc. č. 638/12 do doby vyhotovení
oddělujícího geometrického plánu a ukončení nájemní smlouvy tohoto pozemku se společností
Agria, a.s., popřípadě uzavření dohody o vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy,

-

žádost společnosti Agria, a.s. na odkup pozemků ve středisku ve Vážanech nad Litavou do doby
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku 638/12,

-

žádost pana •••••• Dostála na odkup pozemků ve středisku ve Vážanech nad Litavou do doby
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku 638/12.
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e) ZO pověřuje:
-

starostu obce k jednáním vedoucím k převedení pozemků parc. č. 1703, 1704, 1705, 1706 a 2155
v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví obce.

-

starostu obce k zajištění sbírky do vagónu v termínu 14.10.2008

f) ZO deklaruje podporu organizátorů sbírky jak finanční, tak i „Materiální sbírky do vagónu“.

16. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:55 hod. ukončil.
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