Zápis číslo 15/2020 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
16. 9. 2020
Přítomni:

starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Ing. Jaroslav Řezáč

Nepřítomni:

členové - Ludmila Pilátová DiS., Mgr. Anna Pišová, Petr Smejsík, David Halamka
Karel Škraňka - omluven

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
usnášeníschopné.
Sdělil přítomným, že z jednání je pořizován zvukový záznam.
Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva obce
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu z 14. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 12. 8. 2020
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtová opatření
5. Navýšení pokladního zůstatku
6. Závěrečný účet DSO
7. Odměna místostarosty
8. Výběrové řízení
9. Smluvní dokumentace
10. Žádosti občanů a institucí
11. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
12. Různé
13. Diskuze
14. Usnesení
15. Závěr
Hlasování o programu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisům z 14. zasedání ZO Vážany nad Litavou
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne
nejbližší zasedání ZO.
Byly vzneseny námitky.
Námitky vznesla Mgr. Anna Pišová, která žádá změnu některých citací bodu číslo 7 v zápisu ze 14. ZZO.
N1: Text v odst. 3 (str. 3) se mění takto: …Na slova starosty reagovala Mgr. Anna Pišová, která namítla, že
starosta výroky uvedené v její mailové komunikace zkreslil.
N2: Text v odst. 3 (str. 3) se mění do přímé řeči takto: Starosta: „…tady máte ten svůj mail…“. Mgr. A.
Pišová: „Já ho s dovolením přečtu nahlas…“. Mgr. A. Pišové přečetla mail dle svého rozhodnutí, starostou
jí byl vytištěný text jejího mailu pouze zapůjčen.
N3: Text v odst. 3 (str. 4) se mění takto: …ke schůzce nedošlo z důvodu, že starosta neměl časový prostor.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o oprávněnosti námitek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (V. Matyáš)
Námitka byla schválena.
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3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zápis provedl starosta společně s paní S. Žampachovou.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi: Mgr. Anna Pišová a pan David Halamka.
Výsledek hlasování pro D. Halamku: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (D. Halamka).
Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan David Halamka a Mgr. Anna Pišová.
4. Rozpočtové opatření
Paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 3. ze dne 26. 6. 2020
Návrh na usnesení:
4.1 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ze dne 26. 6. 2020, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo vzato na vědomí.
Paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 4. ze dne 15. 8. 2020
Návrh na usnesení:
4.2 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ze dne 15. 8. 2020, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo vzato na vědomí.
5. Navýšení pokladního zůstatku
Z důvodu uzavření pokladny na KB, a.s. ve Slavkově u Brna je třeba hotovost na výplaty vybírat přímo
v bankomatu, který je omezen limitem, proto musí být výběr proveden dopředně a může nastat, že
v pokladně částka přesáhne současný schválený limit pokladny. Navýšení pokladního limitu ze stávajících
70.000,- Kč na 100.000,- Kč řeší tuto záležitost.
Návrh na usnesení:
5. ZO schvaluje navýšení pokladního limitu ze stávajících 70.000,- Kč na 100.000,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Závěrečný účet DSO
Starosta vyzval přítomné zastupitele k vyjádření se k závěrečnému účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok
2019, který byl zveřejněn na úřední desce od 12. 6. 2020.
Návrh na usnesení:
6. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo vzato na vědomí.
7. Odměna místostarosty
Dne 26. 9. 2018 na 28. ZZO byla schválena odměna ve výši 3.000,- Kč panu Ing. Jaroslavu Řezáčovi za
členství v kontrolním výboru. Na základě auditu, který vyžaduje, aby odměna členům zastupitelstva byla
schválena v samostatném bodu programu tedy podle § 76 odst. 4, 55 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
musel pan Ing. Řezáč odměnu vrátit, proto byla odměna zpětně zařazena jako samostatný bod tohoto
zasedání zastupitelstva obce.
Návrh na usnesení:
7. ZO schvaluje výplatu odměny za členství v kontrolním výboru v roce 2018 panu Ing. Jaroslavu Řezáčovi
ve výši 3.000,- Kč.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Řezáč)
Usnesení bylo schváleno.
8. Výběrové řízení
Na základě schválených kroků v investiční strategii obce byly podány dvě poptávky, a to:
Poptávka 1. na PD na MŠ a poptávka 2. vyhotovení studie na zámeček.
Byly poptány tři společnosti.
V termínu, který byl stanoven do 16. 9. 2020, do 12 hodin, podali nabídku všichni tři uchazeči:
1) Stavos Brno, a. s.
2) Projekt 315, s. r. o.
3) Petit atelier, s. r. o.
Jednotlivé nabídky byly hodnoceny podle kritéria „nejnižší nabídková cena“. Výběrová komise ve složení
místostarosta Ing. J. Řezáč, L. Pilátová, DiS. a Mgr. Anna Pišová vybrala dle parametrů zakázky takto:
1. Dodavatele na projektovou dokumentaci na MŠ za cenu 536.000,- bez DPH firmu Petit atelier, s. r. o.
2. Dodavatele studie zámečku za cenu 213.000,- bez DPH firmu Petit atelier, s. r. o.
Návrh na usnesení:
8.1 ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele Petit atelier, s. r. o. na zakázku projektové
dokumentace na MŠ za cenu 536.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
8.2 ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele Petit atelier, s. r. o. na zakázku studie zámečku za
cenu 213.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
9. Smluvní dokumentace
9.1 V srpnu 2020 byla na OÚ Vážany n/Lit. doručena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci
dotačního programu: „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území
JMK v roce 2020“ ve výši 49.470,- Kč. Vlastní zdroje na realizaci projektu budou činit 32.980,- Kč.
Návrh na usnesení:
9.1 ZO schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí dotace č. JMK066145/20/ORR, ve výši 49.470,- Kč, z
rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následnou péči o
zeleň na území JMK v roce 2020.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
9.2 Obec Vážany n/Lit. obdržela Smlouvu o bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to
pozemků parc. č. 1852, 1854/2, 1854/3 a 1855 v k. ú. Vážany nad Litavou. Jedná se o pozemky nelegální
skládky SVS Delta Racing Team, z.s.
Návrh na usnesení:
9.2 ZO schvaluje podpis Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
UZSVM/BVY/2302/2020-BVYM.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Žádosti občanů a institucí
10.1 Naše obec má zájem i nadále spolupracovat s MAS Slavkovské bojiště. Jelikož však skončilo období
sjednané na spolupráci, je třeba si další období na spolupráci znovu odsouhlasit.
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Návrh na usnesení:
10.1 ZO schvaluje zařazení správního území obce Vážany nad Litavou do územní působnosti integrované
strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10.2 Dle textace kupních smluv z období prodeje pozemků (9/2017) novým majitelům pozemků v lokalitě
Za hřbitovem, je zřízeno předkupní právo jako právo věcné v prospěch oprávněné strany, tedy obce Vážany
nad Litavou. Toto předkupní právo je možné zrušit Dohodou o zrušení předkupního práva jako práva
věcného po kolaudaci, tedy splnění podmínky dle č. IV uvedené kupní smlouvy.
Obec obdržela žádosti od manž. F., Bc. M. M., paní K. K., pana V. Č. a Ing. K. S. na zrušení předkupního
práva vzhledem ke splnění výše uvedených podmínek.
Z pléna vzešla od pana R. R. výtka na počínání zastupitelstva obce, které dle jeho názoru nepostupuje
vstřícně mladým lidem, kteří v obci chtějí stavět a umožňuje prodejní transakce v převodu již postavených a
zkolaudovaných domů. Zdůraznil, že se smlouva měla postavit tak, aby majitelé nově postavených domů
tyto nemohli obchodovat nejméně po dobu 10 let od kolaudace, stejně tak, jak dle p. R. R. učinila sousední
obec Hrušky.
Reakce od zastupitelů (povětšinou od starosty a Mgr. Pišové) byla taková, že obec postupuje podle
ustanovení smluvní dokumentace a jiná ujednání nelze nyní po 3 letech od prodeje pozemků do smluv
vkládat. Starosta ještě zdůraznil, že „vážanský model“ prodeje stavebních pozemků převzala obec Hrušky a i
smluvní ujednání jí vytvářela naše AK š&b, stejně jak bylo při prodeji pozemků v naší obci.
Návrh na usnesení:
10.2
a) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/18 s
manž. F.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
b) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/16
s Bc. M. M..
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 3, proti 0, zdržel se (V. Matyáš, P. Smejsík, D. Halamka)
Usnesení nebylo schváleno.
c) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/11
s paní K. K.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
d) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/13
s panem V. Č.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
e) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/21
s paní Ing. K. S.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Po hlasování se dotázala z pléna přítomná paní J. P., zda nechtějí opakovat hlasování usnesení, které nebylo
schváleno a jaký měli zastupitelé, kteří hlasovali „zdržením se“ u žádosti Bc. M. M. důvod, když všem
ostatním žadatelům dohodu o zrušení břemene schválili.
Starosta reagoval, že zdržení hlasování je v jeho případě z důvodu střetu zájmů, jelikož jde o rodinného
příslušníka. P. Smejsík odpověděl, že se jedná z jeho strany o vyjádření jeho vůle a nemusí nikomu nic
zdůvodňovat.
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10.3 TJ Vážany nad Litavou podala žádost o příspěvek na modernizaci topení v sokolovně ve výši 250 tis.
Kč.
Návrh na usnesení:
10.3 ZO schvaluje poskytnutí daru TJ Vážany nad Litavou ve výši 250 tis. Kč na výměnu topných těles
v sokolovně, za podmínek obdobných, jak bylo u opravy podlahy sokolovny, tentokrát s konkrétním
zaměřením na reciprocitní akt, kdy pozemek pod sokolovnou bude návrhem na vklad na KÚ blokován pro
Obec Vážany n/Lit.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10.4 FC Vážany nad Litavou podal žádost o příspěvek na činnost spolku na r. 2020 ve výši 50 tis. Kč a o
výraznější finanční podporu mládežnického sportu a na údržbu fotbalového hřiště na r. 2021.
Návrh na usnesení:
10.4.a ZO schvaluje dotační příspěvek FC Vážany nad Litavou na činnost v r. 2020 ve výši 50 tis. Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Přítomný pan M. T. odůvodnil žádost a předložil výčet finančních nákladů na klubovou činnost, který je
bezmála 600 tis. Kč/rok.
Starosta navrhl na r. 2021 na podporu FC Vážany nad Litavou příspěvek ve výši 150.000,- Kč.
Mgr. Anna Pišová podala protinávrh, ve kterém navrhla příspěvek na činnost FC Vážany nad Litavou na rok
2021 ve výši 200.000,- Kč.
Bylo hlasováno o protinávrhu paní Mgr. Anny Pišové.
Návrh na usnesení:
10.4.b ZO schvaluje dotační příspěvek FC Vážany nad Litavou na činnost v r. 2021 ve výši 200 tis. Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (V. Matyáš)
Usnesení bylo schváleno.
10.5 MŠ Vážany nad Litavou požádala o podporu při sanaci finančních ztrát, vzniklých při hospodaření
kuchyně MŠ v období mimořádných opatření v ČR, od března do května 2020. Přítomná paní ředitelka MŠ
Radka Němcová přednesla svoji žádost s vysvětlením vzniklé situace, kdy finanční ztráty vznikly z důvodu
expirace spotřeby potravin, které byly na skladě v době uzavření MŠ v době koronaviru.
Po diskusi jak zastupitelů obce, tak občanů z pléna navrhl starosta odložení řešení případné sanace ztráty až
do chvíle, dokud nebude předložen inventurní soupis prošlých potravin a provedena analýza příčin,
s návrhem řešení situace a nápravných opatření.
ZO odkládá projednání finanční podpory pro MŠ Vážany nad Litavou do předložení inventurní soupisky
prošlých potravin, analýzy příčin, vyřešení situace a návrhu nápravných opatření.
Výsledek hlasování o odložení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bylo odloženo.
11. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
L. Pilátová - Výbor pro kulturu a školství:
V termínu 20. – 24. 7. se konal přívesnický tábor. O průběhu této akce byli občané seznámeni již na
webových stránkách obce.
Navýšení prázdninové otevírací doby v knihovně a upozornění na avizovanou akci Hrátky s pamětí, která se
koná dne 22. 9. 2020 od 17:00 hodin.
Ostatní besedy budou realizovány dle aktuálních podmínek.
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A. Pišová - informovala o termínu zasedání kontrolního výboru, který je stanoven na 25. 9. v 17:00 hodin.
P. Smejsík - Výbor pro bezpečnost a pořádek: Sdělil zastupitelům, že jako předseda výboru pro bezpečnost a
pořádek nemá žádné kompetence upozorňovat či vyzývat občany k nápravě přestupků. Je pouze schopen
tyto přestupky monitorovat a předávat je k řešení starostovi obce. Starosta ho vyzývá k řešení úkolů, na
které z důvodu jejich rozsáhlosti nemá možnost kompetentně reagovat, navíc na takovou činnost nemá čas.
Starosta obce na to reagoval, že výbor je tříčlenný a tudíž se do činnosti výboru mohou zapojit i ostatní dva
členové. Dále navrhl, aby mu podněty k řešení byly výborem předávány, ale zejména požádal P. Smejsíka,
aby předložil zastupitelstvu obce návrh stran dalšího fungování výboru a aby popsal i činnosti, kterými se
může výbor podle něj zabývat.
D. Halamka - Výbor pro životní prostředí: Informoval přítomné o činnosti výboru životního prostředí, kdy
řešil celkem tři podněty a to:
1. Žádost pana A. na pokácení 2 ks stromů, jejichž rozměry nestanovovaly nutnost písemného povolení.
Kladně vyhověno.
2. Žádost paní Ř., které bylo také kladně odpovězeno, neboť strom nacházející se před jejím RD je ve
špatném stavu. Strom by bylo ale možné použít jako strom vánoční, proto bude osloven odborník k jeho
posouzení, zda přečká do vánočního období.
3. Zaorání polní cesty pod horním poldrem firmou Rostěnice a.s.,
Starosta sdělil, že jednal s agronomem společnosti a byla mu přislíbena obnova polní cesty.
Do polní cesty ale ještě zasahuje hnojiště, jehož majitel je údajně M. S., který by měl být výborem osloven a
požádán o shrnutí hnojiště pro uvolnění polní cesty.
Návrh na usnesení:
11. ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence
případů a výsledků kontrol v osobní archivační složce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo vzato na vědomí.
12. Různé
12.1 Skládka
S odkazem na schválení převodu pozemku po SVS DRT, z.s. od ÚZSVM je na zváženou, zda nezkusit přes
naši AK jednat o možnosti zakoupení zbytku pozemku od Bike Park, z.s., aby obec vlastnila celou plochu
skládky a mohla bez omezujících faktorů zahájit budování krajinné zeleně a obnovu poničené části přírody.
Návrh na usnesení:
12.1 ZO schvaluje, aby AK š&b zahájila jednání o možném odkupu pozemku parc. č. 1854/1.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
12.2 Investiční strategie obce na rok 2021
Starosta navázal na letos schválenou investiční strategii (IS), kdy navrhl zaměřit se prioritně na budovu MŠ,
dále sekundárně na budovu sociálky, přičemž u těchto dvou objektů je třeba schválit následné kroky, které
IS určuje:
Návrh na usnesení:
12.2 ZO schvaluje pokračování realizace investiční strategie obce Vážany n/Lit. v r. 2021, s přesahem do r.
2022 následovně:
A. MŠ: Rozpočet (DPS). Dotace, energetický posudek, průkaz. Veřejná soutěž dodavatelů. Realizace a
dozor (stavební a autorský).
B. Sociálka: Projekt pro provádění stavby, rozpočet (DPS). Dále se bude postupovat s ohledem na vyřešení
omezujících parametrů.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6 proti 0, zdržel se 0
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Usnesení bylo schváleno.
12.3 Investiční strategie obce a objekt sociálky
Starosta navázal na projednávané kroky IS, kdy seznámil přítomné s finanční zátěží obce, jakou by
představovala přestavba sociálky dle požadavků Ing. J. H., který požaduje, aby si obec vytvořila v 1. NP
budovy jiný přístup, než který vede přes jeho pozemek parc. č. 50/1, těsně sousedící s budovou sociálky.
Odborný odhad nákladů na vybudování nového vstupu do budovy z její boční strany od projektanta,
v současnosti pracujícího na projektu sociálky, činí částku přes 1 mio. Kč s DPH.
Starosta podal návrh na usnesení ve smyslu dalšího jednání s majitelem sousedního pozemku pro zajištění
vstupu do budovy sociálky, za použití všech možných dostupných společenských a právních prostředků,
protože investování veřejných prostředků v tak vysokém finančním objemu do úprav, které nejsou pro obec
prioritou, není smysluplné.
Ludmila Pilátová podala protinávrh, ve kterém navrhla výstavbu garáží a dílenského zabezpečení pro
pracovní skupinu v jiném prostoru ve vlastnictví obce.
Bylo hlasováno o protinávrhu paní Ludmily Pilátové.
Návrh na usnesení:
12.3 ZO schvaluje výstavbu garáži a dílenského zabezpečení pro pracovní skupinu v jiném prostoru ve
vlastnictví obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 1 (V. Matyáš), zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Diskuse
Starosta informoval přítomné, že probíhají opravy na budově MŠ. Byly ubourány nepotřebné komíny, které
byly v dezolátním a okolí ohrožujícím stavu. Dále je plánováno zpevnění pozemků u kontejnerových hnízd
na bio odpady, a to hlavně na horním konci obce u lípy. Obec plánuje nákup dalších kontejnerů na bioodpad.
Budou realizovány opravy chodníků od RD manželů H. po RD M., kde je chodník v nejhorším stavu v celé
obci.
Starosta zhodnotil akci Bartolomějské hody 2020, které se letos velmi vydařily. Upozornil přítomné na
možnost, podívat se na krásné video z této akce, které je umístněné na webu naší obce.
Starosta pozval všechny přítomné na blížící se vyhodnocení cykloakce a oslavu 25. výročí založení DSO
ŽlaP, která se bude konat v Hruškách dne 28. 9. 2020. Naše obec se bude prezentovat na stánku vařením
soutěžního guláše, degustací výrobků z farmy rodiny J., dále budeme točit pivo a budou zde k poslechu a
zpěvu vyhrávat harmoniky.
Dále starosta sdělil, že dělení pozemku 53/3 je snad již u konce, geometrický plán je vyhotoven a je
odsouhlasen Ing. J. H.
Starosta nastínil možnost vybudování pumptrackové dráhy v bývalém areálu JZD, kdy v říjnu 2020 bude
odvezena zemina, uskladněná z výstavby za hřbitovem, přičemž část zeminy bude využita právě k
vybudování dráhy. Ke zpevnění příjezdové cesty bude využit asfaltový obrus a dráha bude následně osázena
okrasnými stromy.
Starosta informoval přítomné o konání soudu ve Vyškově dne 7. 10. 2020, kde se bude jednat o odstranění
nelegální skládky na pozemku obce, odškodnění za způsobenou škodu, přičemž budou předvolání svědci
z řad občanů Vážan n/Lit.
Pan B. vznesl dotaz, kde se dozví o aktuálních aktivitách obce v oblasti investic, údržby a oprav. Navrhl,
aby byli občané více informováni o činnosti a údržbě na obci např. na webu obce.
Starosta přislíbil do budoucna zveřejňování těchto informací na webu obce.
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Mgr. A. Pišová vznesla dotaz ohledně dotazníků MŠ, kde bylo uveřejněno vyhodnocení.
Starosta sdělil, že vyhodnocení ankety je dle informace od ředitelky MŠ umístěno na webových stránkách
MŠ.
L. Pilátová se dotázala na vyhodnocení dotazníků od DSO, které před nedávnem naši občany vyplňovali.
Starosta odpověděl, že vyplněné dotazníky byly předány DSO, jejich výsledek bude prezentován od DSO
ŽlaP v době, kdy se bude vytvářet plán rozvoje obce na další roky.
P. Smejsík vznesl dotaz, zda cena za provedení zpevnění nájezdu u garáží činila původně odhadovaných
20.000,- Kč. Starosta odpověděl, že tomu tak bylo.
Pan M. G. vznesl dotaz na zastupitele obce, zda mají něco proti zpevnění plochy v lokalitě za humny kvůli
stavbě rodinného domu, který plánuje vybudovat.
Zastupitelé možnost stavby RD nevyloučili, nicméně požádali pana G., aby si zjistil potřebné informace od
stavebního úřadu a předložil konkrétní požadavek na dalším ZZO.
14. Usnesení
ZO schvaluje:
(5.) navýšení pokladního limitu ze stávajících 70.000,- Kč na 100.000,- Kč.
(7.) výplatu odměny za členství v kontrolním výboru v roce 2018 panu Ing. Jaroslavu Řezáčovi ve výši
3.000,- Kč.
(8.1) na základě výběrového řízení dodavatele Petit atelier, s. r. o. na zakázku projektové dokumentace na
MŠ za cenu 536.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(8.2) na základě výběrového řízení dodavatele Petit atelier, s. r. o. na zakázku studie zámečku za cenu
213.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(9.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace č. JMK066145/20/ORR, ve výši 49.470,- Kč, z rozpočtu
Jihomoravského kraje na podporu boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následnou péči o zeleň na
území JMK v roce 2020.
(9.2) podpis Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
UZSVM/BVY/2302/2020-BVYM.
(10.1) zařazení správního území obce Vážany nad Litavou do územní působnosti integrované strategie MAS
Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.
(10.2a) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/18 s manž.
F.
(10.2c) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/11 s paní K.
K.
(10.2d) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/13 s panem
V. Č.
(10.2e) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/21 s paní
Ing. K. S.
(10.3) poskytnutí daru TJ Vážany nad Litavou ve výši 250 tis. Kč na výměnu topných těles v sokolovně, za
podmínek obdobných, jak bylo u opravy podlahy sokolovny, tentokrát s konkrétním zaměřením na
reciprocitní akt, kdy pozemek pod sokolovnou bude návrhem na vklad na KÚ blokován pro Obec Vážany
n/Lit.
(10.4a) dotační příspěvek FC Vážany nad Litavou na činnost v r. 2020 ve výši 50 tis. Kč.
(10.4b) dotační příspěvek FC Vážany nad Litavou na činnost v r. 2021 ve výši 200 tis. Kč.
(12.1) aby AK š&b zahájila jednání o možném odkupu pozemku parc. č. 1854/1.
(12.2) pokračování realizace investiční strategie obce Vážany n/Lit. v r. 2021, s přesahem do r. 2022
následovně:
A. MŠ: Rozpočet (DPS). Dotace, energetický posudek, průkaz. Veřejná soutěž dodavatelů. Realizace a
dozor (stavební a autorský).
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B. Sociálka: Projekt pro provádění stavby, rozpočet (DPS). Dále se bude postupovat s ohledem na vyřešení
omezujících parametrů.
(12.3) výstavbu garáži a dílenského zabezpečení pro pracovní skupinu v jiném prostoru ve vlastnictví obce.
ZO bere na vědomí:
(4.1) rozpočtové opatření č. 3 ze dne 26. 6. 2020, které se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO.
(4.2) rozpočtové opatření č. 4 ze dne 15. 8. 2020, které se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO.
(6.) závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019.
(11.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů a výsledků
kontrol v osobní archivační složce.
ZO neschvaluje:
(10.2b) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/16 s Bc. M.
M.
15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20:40 hod. ukončil.
Podpisy:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:
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