Zápis číslo 17/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 26.11.2008
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka – od 18:40
hod.,
Nepřítomni: – omluven Ing. Jaroslav Řezáč, Petr Smejsík
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že jsou přítomni 4 členi Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu ze 16. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 29.10.2008
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2008
5. Prodej, směna, nájem pozemků
6. Stanovení priorit pozemkových úprav
7. Zpráva výboru pro kulturu, školství a zájmovou činnost
8. Žádost Sboru dobrovolných hasičů o převod vozidla
9. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 ZO
10. Různé (Mikulášská besídka, poplatky Respono, pozvánky na webových stránkách obce, zajištění
dotace na hřiště s umělým povrchem a další)
11. Informace z obecního úřadu za listopad 2008
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 16. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
29.10.2008
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne
nejbližší zasedání ZO.
Ing. Řezáč zaslal písemně námitku k vysvětlení záměru pana Hrdinky na 16. zasedání ZO obce cit. – je
hezké, že pan Hrdinka podal vysvětlení 5 členům zastupitelstva a několika přítomných občanů, ale ostatní
občané mají právo vědět co pan Hrdinka vysvětloval a obsah vysvětlení zapsat do zápisu z jednání ZO.
ZO souhlasí s právem občanů na informace, nicméně považuje námitku pana ing. Řezáče za
neopodstatněnou. Vysvětlení pana Hrdinky bylo k předloženému projektu a to bez nahlížení do projektu
zjednodušeně zapsat nemá význam. Jinak projekt je k nahlédnutí na obecním úřadě a starosta na případné
dotazy k projektu rád každému odpoví.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis
provedl starosta.
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Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pan Luděk Tůma a pan Ing. Jiří Hložek.
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Výsledek hlasování pro pana ing. Hložka: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma a pan Ing. Jiří Hložek.
4. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2008
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 7/2008 ze dne 24.11.2008. Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech
a výdajích o 416.200,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje RO č. 7/2008 ze dne 24.11.2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
(V 18:40 se dostavil zastupitel pan Karel Škraňka)
5. Prodej, směna, nájem pozemků
•

Po dobu 15 dnů byl vyvěšen záměr obce směnit pozemky parc. č. 536/5 ve vlastnictví manž.
Smetanových za pozemky p.č. 1013/1 a 1013/2 ve vlastnictví obce za současného zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 1014 ve prospěch obce v souvislosti s výstavbou kanalizace a směnu
pozemků parc. č. 2139 a 2140 ve vlastnictví manž. Smetanových za část pozemku parc. č. 538/5 ve
vlastnictví obce.
Písemná připomínka pan Ing. Jaroslava Řezáče:
-

pokud obec bude provádět směnu, prodej pozemku p. Smetanovi, o čemž nepochybuji, je zapotřebí
dodržet stanovené metry čtvereční plochy tj. směna či prodej celkem 400 m2 (p.SmetanaxObec).

-

kolem cesty na ČOV dodržet alespoň 1 m pás prostoru (meze), který zůstane ve vlastnictví Obce,
aby mohla voda odtékat a mohla zde být umístěna např. značka.

Vyjádření starosty:
Směna řeší pozemky různého druhu a tedy hodnoty. Součástí směny je i stanovení věcného břemene
pro stavbu a následnou údržbu kanalizace ve prospěch obce. Vzhledem k dlouhotrvajícímu sporu o
pozemky pro příjezd k ČOV byla navržena smírčí cesta směny pozemků se stanovením věcného
břemene ve prospěch obce bez ohledu na to, pro koho je směna finančně výhodnější.
Na internetu, na stránkách katastrálního úřadu, si lze zobrazit katastrální mapu a přímo v ní si odměřit
šířku parcely, na které je umístěna cesta k ČOV. Je dostatečně široká.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí se směnou pozemku parc. č. 536/5 ve vlastnictví manž. Smetanových za pozemky
p.č. 1013/1 a 1013/2 ve vlastnictví obce za současného zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 1014 ve prospěch obce v souvislosti s výstavbou kanalizace
b) ZO souhlasí se směnou pozemků parc. č. 2139 a 2140 ve vlastnictví manž. Smetanových za
pozemek parc. č. 538/12 (oddělen z pozemku parc. č. 538/5) ve vlastnictví obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se Škraňka.
•

Po dobu 15 dnů byl na úřední desce obce vyvěšen záměr obce pronajmout pozemek parc. č. 1747
v k.ú. Vážany nad Litavou. K záměru byly doručeny na obecní úřad žádosti •••••• Hložka, Špitálská
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č.p. •••, Slavkov u Brna, o nájem 6.588 m2, •••••• Matyáše , Vážany nad Litavou č.p. •••, o nájem
2.300 m2, •••••• Žoužely, Vážany nad Litavou č.p. •••, o nájem 1500 m2 a •••••• Dostála, Vážany nad
Litavou č.p. •••, o nájem 1600 m2 s využitím k zemědělské činnosti.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s pronájmem částí pozemku parc. č. 1747 v k.ú. Vážany nad Litavou k zemědělské
činnosti o rozloze 6.588 m2 pro nájemce •••••• Hložka, Špitálská č.p. •••, Slavkov u Brna, o rozloze
2.300 m2 pro nájemce •••••• Matyáše, Vážany nad Litavou č.p. •••, o rozloze 1.500 m2 pro nájemce
•••••• Žouželu, Vážany nad Litavou č.p. ••• a o rozloze 1.600 m2 pro nájemce •••••• Dostála, Vážany
nad Litavou č.p. •••, za cenu 1900 Kč za 1 ha.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Stanovení priorit pozemkových úprav
Projekt pozemkových úprav řeší Na základě doporučení schváleného projektu pozemkových úprav.
Na str. 39 je navržen harmonogram PÚ. (ÚSES – systém ekologické stability)
Návrhy ZO:
1) 1. etapa asfaltové cesty nad vinohrady včetně odvodnění,
2) protierozní opatření „u lípy“ včetně odvodňovacího příkopu,
3) asfaltová cesta od Flajzarového k mostku přes Vážanský potok včetně ozelenění,
4) polní cesta na trati Dolní,
5) 2. etapa asfaltové cesty nad vinohrady, asfaltová cesta od vinohradů k poldru č. 2, biocentrum Na
stráních
Návrh usnesení:
a) ZO schvaluje výše uvedené pořadí důležitosti pozemkových úprav.
b) ZO pověřuje starostu obce k zaslání žádosti na Pozemkový úřad ve Vyškově o provedení PÚ dle
schváleného pořadí důležitosti společných zařízení.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. Zpráva výboru pro kulturu, školství a zájmovou činnost
Zprávu výboru přednesl předseda výboru pan Luděk Tůma.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu výboru pro kulturu školství a zájmovou činnost ze dne 22.11.2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se Tůma.
8. Žádost Sboru dobrovolných hasičů o převod vozidla
Dne 12.11.2008 požádal Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou o převod vozidla AVIA 21
Furgon SPZ 2B0 9178 na Obec Vážany nad Litavou s tím, že současně bude provedena smlouva o
zápůjčce vozidla sboru. To vše za účelem zařazení vozidla do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou
z pojištění odpovědnosti.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod vozidla AVIA 21 Furgon SPZ 2B0 9178 do svého vlastnictví a současně
toto vozidlo bude zapůjčeno Sboru dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 ZO
ZO odkládá projednání námitek ing. Řezáče na jednání zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč zúčastní.
10. Různé (Mikulášská besídka, poplatky Respono, pozvánky na webových stránkách obce, zajištění
dotace na hřiště s umělým povrchem a další
• Dne 4.12.2008 uspořádá Obecní úřad za pomoci ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou „Zahájení adventu“
s vystoupením dětí. Akce se uskuteční na autobusové zastávce. Na závěr akce bude ohňostroj, který
zajistila společnost JUKO petfood, s.r.o.
• Dle zákona číslo 185/2001 Sb. přílohy č. 6 se od 1. ledna zvyšuje poplatek za uložení odpadu na
skládce komunálního odpadu. Společnost RESPONO, a.s. zákonné zvýšení poplatku zakalkulovala do
cen za svoz a uložení SKO. Pro občany Vážan nad Litavou však cena za odvoz komunálního odpadu
zůstává stejná. Rozdíl bude uhrazen z rozpočtu obce na rok 2009.
• Pozvánky na různé akce doručené na obecní úřad v elektronické podobě budou zveřejňovány na
webových stránkách obce v rubrice KULTURA A JINÉ AKCE / pozvánky na kulturní a sportovní
akce.
• Na možnosti zajištění dotace na hřiště s umělým povrchem měl být dotázán předseda finančního
výboru ing. Řezáč. Vzhledem k jeho nepřítomnosti budou možnosti získání dotace projednány na
zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastní ing. Řezáč osobně.
• Rozpočtové provizorium
Podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, obce hospodaří podle schváleného rozpočtu. Pokud obec nebude mít vypracovaný a
schválený rozpočet na příští rok, pak je povinna se řídit podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb.,
pravidly rozpočtového provizoria. Starosta předložil ZO ke schválení postup při čerpání rozpočtu a to
ve výši 1/12 skutečných daňových a nedaňových příjmů obce v roce 2008. Výdaje budou krýt běžné
výdaje obce a závazky z dříve uzavřených smluv. Rozpočtové provizorium bude trvat do doby než
bude schválen rozpočet na rok 2009.
Námitky zastupitelů obce nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009.
Hlasování o usnesení:
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
•

Nařízení inventarizace majetku k 31.12.2008
Podle zákona o účetnictví číslo 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starosta obce nařizuje
provést inventarizaci majetku k 31.12.2008. Nařízení se týká rovněž příspěvkové organizace ZŠ
Vážany nad Litavou. Složení inventarizační komise: předseda inventarizační komise bude předseda
kontrolního výboru Karel Škraňka, členové: zastupitelé Pavel Říhák, Luděk Tůma, ve skladě se
inventarizace zúčastní p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou inventarizační komise ředitel
ZŠ p. Mgr. Kypr, členové: p. Babušíková, p. Paseková.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31.12.2008 a složení inventarizačních komisí.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
•

Projednání pověření starosty k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci
Aby mohl být upraven rozpočet v závěru roku 2008 na paragrafech i položkách dle výše skutečných
příjmů a výdajů obce, tedy v době, kdy nebude možné svolat již veřejné zasedání zastupitelstva obce,
požádal starosta obce o pověření k vykonávání rozpočtových opatření bez předchozího schválení
zastupitelstvem obce.
Námitky zastupitelů obce nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO zmocňuje starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2008 na
paragrafech a položkách.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavby „Vážany nad Litavou – II. etapa
kanalizace“
Do soutěže na dodavatele stavby „Vážany nad Litavou – II. etapa kanalizace“ se na základě výzvy
přihlásilo pět firem. Dne 24.11.2008 proběhlo hodnocení nabídek a jako dodavatele stavby hodnotící
komise vybrala firmu TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov.
Návrh na usnesení:
a) ZO schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, jako dodavatele stavby „Vážany nad
Litavou – II. etapa kanalizace“ firmu TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov.
b) ZO schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavby „Vážany nad Litavou
– II. etapa kanalizace“
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•

Schválení půjčky na kanalizaci
Dne 18.9.2008 nám byla Zastupitelstvem Jihomoravského kraje schválena dotace na stavbu „Vážany
nad Litavou – II. etapa kanalizace“ ve výši 6.100 tis. Kč. Dotace nesmí přesáhnout 70 % celkových
uznatelných výdajů akce. Z vlastních zdrojů bude uhrazeno 2.700 tis. Kč. Vzhledem k nemožnosti
uhradit tuto částku z rozpočtu běžného roku, byla požádána Česká spořitelna o úvěr ve výši 2.500 tis.
Kč. Starost předložil zastupitelstvu návrh smlouvy ke schválení.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 289766479 ve znění návrhu České spořitelny, a.s., Praha,
ve výši 2.500 tis. Kč
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•
•

•

•••••• Lelitovský požádal obec o poskytnutí 30 zahradních obrubníků (délky 50 cm) na úpravu
chodníku před svým rodinným domem.
Dne 24.11.2008 se dostavil na obecní úřad pan Sedláček, zástupce developérské společnosti, a
projevil nezávazný zájem o koupi pozemku parc. č. 1747 v k.ú. Vážany nad Litavou („vedle
drůbežárny“), kde by mohla developérská společnost uskutečnit výstavbu rodinných domů včetně
výstavby příjezdné komunikace a inženýrských sítí. Dávám ZO k posouzení možnost prodeje tohoto
pozemku a za jakých podmínek.
Dne 24.1.2008 byla na obecní úřad doručena žádost pana •••••• Záhorce, Vážany nad Litavou č.p. •••
o povolení úpravy chodníku (respektive zrušení chodníku a rozšíření vozovky) na parkování os.
automobilu.
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•

Vzhledem k plánované rekonstrukci kanalizace v příštím roce a předpokládané následné opravě
silnice v této ulici, starosta doporučil odložení projednávání žádosti na dobu po dokončení opravy
kanalizace a řešení případných parkovacích míst současně s eventuální možností řešit celou ulici jako
obytnou zónu.
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (DSO ŽlaP) zaslal návrh rozpočtu svazku na rok
2009. Celkové příjmy a výdaje jsou navrženy ve výši 346.300,- Kč. Příspěvek obcí je plánován ve
výši 10,- Kč na občana. Příspěvek Obce Vážany nad Litavou by tak činil při počtu 648 obyvatel k 1.1.
2007 (dle statistického úřadu) 6.480,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s příspěvkem pro DSO ŽlaP na rok 2009 ve výši 6.480,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•

•
•

Na základě jednání mezi Obcí Vážany nad Litavou, společností Agrie, a.s. Nížkovice a ••••••
Kučerou, posledně jmenovaný doručil na obecní úřad smlouvu o nájmu zemědělských pozemků
(doposud nevytýčených polních cest) ve vlastnictví obce, které zemědělsky obdělává. Po zveřejnění
na úřední desce obce bude smlouva projednána v ZO.
Příští zastupitelstvo obce bude 28. ledna 2008.
TJ Vážany nad Litavou žádá ZO o schválení umístění obecního znaku na svých webových stránkách
společně s uveřejněním Obce Vážany nad Litavou jako podporovatele činnosti TJ.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s umístěním obecního znaku u zveřejněného názvu Obce Vážany nad Litavou, jako
podporovatele činnosti TJ.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

•

Na základě stížností občanů na informování místním rozhlasem pouze v dopoledních a brzkých
odpoledních hodinách bylo navrženo zakoupení nové ústředny místního rozhlasu, kde bude možné,
mimo jiné, naprogramovat čas vysílání zpráv.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se zakoupením nové ústředny místního rozhlasu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11. Informace z obecního úřadu za listopad 2008
30.10. – místní šetření na motokrose
3.11. – schůzka na krajském úřadě ve věci dotace na kanalizaci
11.11. – projednávání změny ÚP č. 1 s dotčenými orgány státní správy
14.11. – kontrola na OSSZ ve Vyškově
18.11. – jednání ohledně PÚ Slavkov u Brna
24.11. – otevírání obálek s nabídkami dodavatelů stavby kanalizace
-

doručení dopisu Charity Hodonín – tradiční tříkrálová sbírka

-

v tomto měsíci se připravuje vydání Hlásku. Do konce měsíce lze podávat příspěvky a to buď na
obecní úřad nebo redaktorce paní Ludmile Pilátové (e-mail: vazhlasek@seznam.cz)

12. Diskuze
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Paní •••••• Rézlová:
Poukázala na časté závady veřejného osvětlení, nedostatečnou údržbu trávníků (málo časté sekání), na
zasychání stromů proti hale firmy JUKO petfood a nevhodnost umístění zpomalovacích „ostrůvku“ na
nově opravené komunikaci.
Starosta:
Veřejné osvětlení je průběžně opravováno, bohužel jeho celkový stav není uspokojivý. Postupně se mění
světla tak, jak u nich dochází ke skončení životnosti.
Tráva se seče několikrát do roka dle možností techniky a pracovníků obce. Dle pasportu zelených ploch je
plocha k sečení 111.428 m2. Z toho je nasmlouváno 41.921 m2 k sečení organizacemi a zbytek 69.507 m2
vlastními pracovníky.
Stromy u silnice k Hruškám byly zalévány pracovníky obce, ale přesto jeden strom (už i dosazovaný) je
ve špatném stavu. Dle dodavatele je možná příčina v nevhodnosti podloží. V této lokalitě byla provedena
navážka na dřívějších vodních zařízeních.
Ostrůvky byly provedeny na podkladě podmínek stanovených dopravním inspektorátem policie při
povolovacím řízení. Dopravní inspektorát trval na jejich provedení. Dle názoru většiny řidičů
k bezpečnosti provozu nepřispěly, ba naopak.
Paní Novotná:
Doporučuje zveřejnit informaci v Hlásku k postupu prací na motokrosové dráze a k postupu státních
orgánů při kontrole dodržování podmínek výstavby dráhy.
13. Usnesení
a) ZO bere na vědomí:
-

zprávu výboru pro kulturu školství a zájmovou činnost ze dne .... .

-

nařízení inventarizace majetku k 31.12.2008 a složení inventarizačních komisí.

b) ZO schvaluje.
-

RO č. 7/2008 ze dne 24.11.2008,

-

výše uvedené pořadí důležitosti pozemkových úprav,

-

bezúplatný převod vozidla AVIA 21 Furgon SPZ 2B0 9178 do svého vlastnictví a současně toto
vozidlo bude zapůjčeno Sboru dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou

-

rozpočtové provizorium na rok 2009,

-

na základě doporučení hodnotící komise, jako dodavatele stavby „Vážany nad Litavou – II. etapa
kanalizace“ firmu TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov,

-

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavby „Vážany nad Litavou – II. etapa
kanalizace“

-

uzavření Smlouvy o úvěru č. 289766479 ve znění návrhu České spořitelny, a.s., Praha, ve výši
2.500 tis. Kč

c) ZO souhlasí:
-

se směnou pozemku parc. č. 536/5 ve vlastnictví manž. Smetanových za pozemky p.č. 1013/1 a
1013/2 ve vlastnictví obce za současného zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1014 ve
prospěch obce v souvislosti s výstavbou kanalizace

-

se směnou pozemků parc. č. 2139 a 2140 ve vlastnictví manž. Smetanových za pozemek parc. č.
538/12 (oddělen z pozemku parc. č. 538/5) ve vlastnictví obce.
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-

s pronájmem částí pozemku parc. č. 1747 v k.ú. Vážany nad Litavou k zemědělské činnosti o
rozloze 6.588 m2 pro nájemce •••••• Hložka, Špitálská č.p. •••, Slavkov u Brna, o rozloze 2.300 m2
pro nájemce •••••• Matyáše, Vážany nad Litavou č.p. •••, o rozloze 1.500 m2 pro nájemce ••••••
Žouželu, Vážany nad Litavou č.p. •••, a o rozloze 1.600 m2 pro nájemce •••••• Dostála, Vážany
nad Litavou č.p. •••, za cenu 1,50 Kč za 1 a,

-

s příspěvkem pro DSO ŽlaP na rok 2009 ve výši 6.480,- Kč,

-

s umístěním obecního znaku u zveřejněného názvu Obce Vážany nad Litavou, jako podporovatele
činnosti TJ,

-

se zakoupením nové ústředny místního rozhlasu.

d) ZO pověřuje starostu obce k zaslání žádosti na Pozemkový úřad ve Vyškově o provedení PÚ dle
schváleného pořadí důležitosti společných zařízení.
e) ZO zmocňuje starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2008 na
paragrafech a položkách.

14. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:10 hod. ukončil.
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