
Zápis číslo 18/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 28.1.2009 

 

 
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 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo 
usnášeníschopné. 

Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva obce: 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu ze 17. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 26.11.2008 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Projednání rozpočtového opatření č. 8/2008 
5. Výsledek inventur 
6. Zápis č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 
7. Rozbor hospodaření - informace  
8. Stanovení výše stravného 
9. Koupě nemovitosti, prodej pozemků 
10. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO 
11. Různé (Tříkrálová sbírka, žádosti organizací o dotace, kanalizace II. etapa, projekt obytné zóny, 

projekt revitalizace náměstí a další) 
12. Informace z obecního úřadu za prosinec 2008 a leden 2009 
13. Diskuse 
14. Usnesení 
15. Závěr 

 
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 5, 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.  

V zápise z minulého zasedání v usneseních byla omylem uvedena cena pronájmu obecního pozemku 1,50 
Kč/m². Patří zde cena 1.900 Kč/ha, jak se zastupitelstvo obce usneslo. 

V usnesení z dnešního jednání bude provedena oprava zápisu usnesení z minulého zasedání. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis 
provedl starosta. 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek 

 
členové -  Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák,  Ing. Jiří Hložek, Petr 
Smejsík   

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Řezáč, Luděk Tůma – omluveni  
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Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka. 

Výsledek hlasování pro pana Petra Smejsíka:   Pro 4,  proti 0, zdržel se Petr Smejsík. 

Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku:   Pro 4,  proti 0, zdržel se Karel Škraňka. 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka. 

 
4. Projednání rozpočtového opatření č. 8/2008  

 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 8/2008 ze dne 31.12.2008. Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech 
a výdajích o 226.000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí RO č. 8/2008 ze dne 31.12.2008. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
5. Výsledek inventur 

 

Majetek obce k 31.12.2008                        stav k1.1.2008 Přírůstky Úbytky stav k 31.12.2008 

I. Hmotný majetek                62784706,92 4584755,20 13451832,00 53917630,12 

Budovy,haly,stavby /021/      32498521,20 175566,00   32674087,20 

Samotné movité věci /022/                        581041,90 476155,00   1057196,90 

Finanční investice /069/                         14057997,00     14057997,00 

Pozemky /031/    *)                                        15647146,82 3933034,20 13451832,00 6128349,02 

II. Drobný hmotný majetek /028/ 506711,70 148414,50 3000,00 652126,20 

Obecní úřad           335235,70 

Hala za OÚ                28467,00 

Hasičská zbrojnice                      17152,00 

Kancelář ČOV                                       2699,00 

Knihovna                                                 42689,50 

Lidový dům                  17310,00 

Kadeřnictví                              11769,00 

Sklad obecní               196804,00 

III. Nehmotný majetek  /018/  45977,00     45977,00 

IV.  Materiál   /112/             17538,00 

V. Nedokončené investice 441688,00 46650,00 0,00 488338,00 

a) hmotné /042/                                          184820,00 41650,00   226470,00 

b) nehmotné /041/                              256868,00 5000,00   261868,00 

Celkem 63779083,62 4779819,70 13454832,00 55104071,32 

     

VI. Finanční prostředky       738 202,39 

Pokladní hotovost                                          -       

Stav na účtu u KB/231 10/             675 605,89    

Stav na účtu u ČS /231 18/                           47 882,50    

Stav na účtu Soc.fondu /236/               14 714,00    

Pohledávky k 31.12.2008            341250,00 
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Plyn – záloha                                          199870,00 

Energie-záloha                       128380,00 

MoraviaPress –záloha                          13000,00 

Závazky k 31.12.2008       1096400,00 

Úvěr u ČS,a.s. /951/        440000,00 

Půjčka MF ČR /272/        651900,00 

Záloha              /955/         4500,00 
     
*) Hodnota pozemků se snížila v důsledku oprav na základě pozemkových úprav   

 
Návrh na usnesení: 
 
ZO bere na vědomí výsledek inventarizace k 31.12.2008 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
6. Zápis č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 

 
Zápis z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 nebyl projednáván z důvodu, že na 15. zasedání v bodě 5. 
zastupitelé uložili předsedovi finančního výboru, aby při provádění zápisů z finančních kontrol 
postupoval důsledně dle § 119 odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Zápis  č. 10  v rozporu s uvedenými § není podepsán zaměstnancem a k zápisu není připojeno 
vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala. Ač byl předseda finančního 
výboru při kontrole dne 3.12.2008 vyzván   starostou k sepsání zápisu přímo na místě, aby zápis mohl být 
podepsán a mohlo být zapsáno stanovisko kontrolované osoby, předseda finančního výboru tak neučinil 
při kontrole, ani dodatečně. Z tohoto důvodu starosta navrhl vrácení zápisu č. 10 z finančního výboru 
finančnímu výboru k doplnění.  
 
Návrh usnesení: 
ZO ukládá finančnímu výboru doplnění zápisu č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 v intencích § 
119 odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
7. Rozbor hospodaření - informace  

 
Příjmy za rok 2008  6.882.925,76 Kč 
Výdaje za rok 2008 5.962.429,93 Kč  
Plnění příjmů v  % 100 %  upraveného rozpočtu 
 (112,93 % dle návrhu rozpočtu) 
Plnění výdajů 94,86 %, respektive 108,45 % 
Na účty za rok 2008 připsáno  323.195,83 Kč  
 

Rozbor hospodaření je umístěn na webových stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za rok 2008. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
8. Stanovení výše stravného 
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Výše stravného pro zaměstnance na služební cestě je, dle vyhlášky 451/2008 Sb., kterou se pro účely 
poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, stanoveno na 60,- – 72,- Kč při služební cestě 
v rozmezí 5 – 12 hod., při služební cestě v rozmezí 12 – 18 hod. je výše stravného 92,- – 110,- Kč a při 
služební cestě nad 18 hod. je výše stravného v rozmezí 144,- – 172,- Kč. 

Předsedající podal návrh na stanovení výše stravného následovně: 
při služební cestě  v rozmezí 5 – 12 hod. výše stravného 60,- Kč 
při služební cestě  v rozmezí 12 – 18 hod. výše stravného 100,- Kč 
při služební cestě  delší jak 18 hod. výše stravného 150,- Kč 
Jiný návrh z přítomných členů ZO nebyl přednesen. 

Ing. Jaroslav Řezáč podal písemně připomínku: 

„Snad nehodláte zvyšovat stravné? V době finanční krize je to nehospodárné, nemorální a nezodpovědné. 
Proč by měl daňový poplatník ze svých daní podporovat zvyšování stravného?“ 

Starosta odpověděl: Protože je to ve vyhlášce, která vyšla ve sbírce zákonů a tedy je pro všechny závazná. 
Nebo se snad ing. Řezáč neřídí zákony ČR? Ostatně výše stravného v rozmezí služební cesty 5 – 8 hod. se 
nemění a delší služební cesty s nárokem na stravné nebyly během celého roku vykazovány. 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje výši stravného na služební cestě zaměstnanců následovně: 
při služební cestě  v rozmezí 5 – 12 hod. výše stravného 60,- Kč 
při služební cestě  v rozmezí 12 – 18 hod. výše stravného 100,- Kč 
při služební cestě  18 hod. výše stravného 150,- Kč 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 

9. Koupě nemovitosti, prodej pozemků 
9.1.Agria Nížkovice nabízí k prodeji objekt sociálního zařízení a kanceláří na farmě Vážany nad Litavou. 

Cena dohodou pro naši obec by byla 1.700.000,- Kč. Budova byla dokončena v 70. letech minulého 
století. Přes určité technické závady (v jednom místě zatéká střechou, vlhké zdivo nad podlahou 
suterénu, neprovedena venkovní omítka, netěsnicí okna a pod., tedy závady odpovídající stáří 
budovy) je cena relativně příznivá. Je na zvážení zastupitelstva a občanů, zda by její vlastnictví 
nebylo přínosem pro obec. Suterén by mohl sloužit pro dílnu, sklady a garáž obce, v 1. NP by bylo 
sociální zařízení a šatna pro pracovníky obce, a dále by zde mohly být klubovny pro zájmové kroužky 
dětí, klubovna pro důchodce, popřípadě i klubovny pro společenské organizace obce. Ve II. NP další 
zájmová činnost popř. ubytovací kapacity.  

Připomínky občanů: 
Pan Partyka – poukázal na otázku zadlužení obce na několik let. 
Pan Novotný – budova má hodnotu, cena budovy je příznivá a v případě finanční nouze se vždycky dá 
prodat. 
Pan Škraňka – budova má hodnotu a za nepříliš vekou finanční částku se dá udržovat v relativně dobrém 
technickém stavu. Je třeba jednat s Agrií o možnosti uhrazení kupní ceny ve splátkách, které by byly 
výhodnější, než si brát úvěr u spořitelny. 
Pan Spáčil – je toho názoru, že vývoj cen nemovitostí má vzestupnou tendenci, a proto koupě budovy vidí 
jako výhodnou koupi i s ohledem na velké možnosti využití budovy. 
  

Návrh usnesení: 
a) ZO souhlasí s koupí administrativní budovy ve vlastnictví společnosti Agria, a.s., se sídlem 

v Nížkovicích na pozemku parc. č. 51/1 a 51/2 v k.ú. Vážany nad Litavou  
b) pověřuje starostu k jednáním vedoucím k převedení administrativní budovy ve vlastnictví 

společnosti Agria, a.s., se sídlem v Nížkovicích na pozemku parc. č. 51/1 a 51/2 v k.ú. Vážany 
nad Litavou do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou. 

 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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9.2.Dne 26.1.2008 požádal •••••• Hložek o prodej pozemku parc. č. 638/41 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Žádost obsahuje i souhlas nájemce pozemku společnosti Agria, a.s. se sídlem v Nížkovicích. 

Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce na prodej pozemku parc. č. 638/41 v k.ú. Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9.3.Dne 13.1.2008 byla na obecní úřad doručena katastrálním úřadem potvrzená kupní a darovací 
smlouva mimo jiné i na pozemek parc. č. 488/3. Tento pozemek a pozemek parc. č. 486/3 bude dle 
smlouvy o budoucí kupní a směnné smlouvě převeden na •••••• Hoffmana výměnou za pozemek parc. 
č. 484/3 s doplatkem.  

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s vyvěšením záměru směny a prodeje (doplatku) pozemků parc. č. 486/3 a 488/3 v k.ú. 
Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
10. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO 

Ing. Jaroslav se opět jednání zastupitelstva nezúčastnil. 

Návrh usnesení: 

ZO odkládá projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče na jednání zastupitelstva, kterého se ing. 
Řezáč osobně zúčastní. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
11. Různé (Tříkrálová sbírka, žádosti organizací o dotace, kanalizace II. etapa, projekt obytné 

zóny, projekt revitalizace náměstí a další)  
 
11.1.Dne 10. ledna letošního roku proběhla ve Vážanech nad Litavou Tří králová sbírka. Na charitu 

bylo vybráno celkem 16.131, Kč. ZO obce děkuje touto cestou všem přispívatelům a zvláště pak 
kolednicím paní •••••• Novákové, •••••• Cigánkové, •••••• Audyové, •••••• Partykové, •••••• Novotné, 
•••••• Pasekové, •••••• Hofírkové a •••••• Krčové, které se vybírání darů ujaly.  

 
11.2.Žádosti organizací o dotace: 

o Dne 7.1.2009 byla na obecní úřad doručena žádost Českého zahrádkářského svazu Vážany nad 
Litavou  o příspěvek na rok 2009 z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč. Tento příspěvek má být 
použit na košt slivovice - 10.000,- Kč a na zábavu ke dni matek -10.000,- Kč. 
Připomínka pana Novotného – je finanční krize, musí se šetřit. 

 

V prosinci loňského roku bylo s Českým zahrádkářským svazem Vážany nad Litavou předjednáno 
doplnění dohody o poskytnutí služeb na údržbu zeleně o provádění údržby záhonů před 
památníkem padlých za roční úplatu 1000,- Kč.  

o Dne 16.1.2009 byla na obecní úřad doručena žádost Tělovýchovné jednoty Vážany nad Litavou 
o příspěvek z obecního rozpočtu na: 
- Sportovní a kulturní činnost ve výši 39.000 Kč ( pronájem sportovišť, doprava 15.000 Kč, 

turnaj 4.000 Kč, hody 15.000 Kč, Silvestr 5.000 Kč) 
- provoz a údržba vlastních zařízení (údržba hřiště a okolí 30.000 Kč, na energie 25.000 Kč, 

opravy strojů 5.000 Kč, oprava podlahy v sále a na jevišti 180.000 Kč. 
Návrh pana •••••• Smejsíka – místo koupě administrativní budovy v JZD dát celou částku na 
opravu sokolovny, dokud je ještě co opravovat. 
Pan Novotný – nespojovat opravu sokolny s koupí sociální budovy.  
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o Dne 18. ledna byla na obecní úřad doručena žádost Českého svazu chovatelů Vážany nad 

Litavou , o příspěvek na energie ve výši 3.000 Kč 
o Dne 27.1.2009 byla na obecní úřad doručena žádost Sboru dobrovolných hasičů Vážany nad 

Litavou  o finanční příspěvek na pořízení výstroje v hodnotě 100.000,- Kč, na provoz a údržbu 
techniky v hodnotě 51.000,- Kč, opravu pronajatých místností v hodnotě 30.000,- Kč a vybavení 
zbrojnice za 19.000,- Kč. 
 
Návrh na usnesení: 
a) ZO schvaluje doplnění dohody s Českým zahrádkářským svazem Vážany nad Litavou o 

poskytnutí služeb o údržbu záhonů před památníkem padlých za roční úplatu 1000,- Kč. 
b) ZO odkládá usnesení o poskytnutí dotací organizacím až na základě sestaveného rozpočtu 

obce na rok 2009, ve kterém bude známa celková částka na poskytnutí dotací, které pak 
mohou být rozděleny jednotlivým organizacím. 

c) ZO schvaluje příspěvek Českému zahrádkářskému svazu Vážany nad Litavou na rok 2009 ve 
výši, která bude adekvátní podobným akcím ostatních organizací. (na programu jednání pod 
bodem 11.7.). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11.3.Počátkem měsíce února budou zahájeny práce na akci Vážany nad Litavou – II. etapa kanalizace. Po 
dobu výstavby bude pro skladování štěrků a písku využita autobusová zastávka a prostor vedle 
sokolovny.  Firma TRASKO s.r.o. zahájí stavbu ve druhém únorovém týdnu provedením nového 
řadu kanalizace v úseku RD Hrabovských – RD Žampachových 

 
11.4.Zpracování projektů (studií) 

o Po dokončení kanalizace v ulici k ČOV bude třeba vyřešit opravu komunikace v této ulici. Při 
opravě nutno vzít do úvahy i malé možnosti parkování osobních automobilů. Problém by se 
zjednodušil zařazením ulice jako obytné zóny. Z tohoto důvodu starosta navrhl zadání zpracování 
projektu obytné zóny a po dokončení stavby II. etapy kanalizace a získání dotací její realizaci. Za 
úvahu také stojí  změna celé části obce na obytnou zónu  vpravo od silnice ve směru Slavkov – 
Hrušky, tedy od  Michálkového, Gottwaldového, Lidového domu a garáží u mlýna – 
zjednodušeně „okolí hřiště“ 

 
o Střed obce kolem autobusové zastávky nepůsobí pro návštěvníky naší obce určitě dobrým 

dojmem. Přitom některé úpravy by nemusely být až tak nákladné.  
Možné návrhy: 
- za pomníkem postavit okrasnou zídku, za ní pak přístřešek na kontejnery, zvětšení školního 

dvora využít na malé (malinkaté) školní hřiště (povrch antuka nebo umělá tráva), 
- čekárnu osadit plastovým oknem a plastovými dveřmi, rozvodem elektřiny s využitím pro 

možné společenské akce (loňský advent, Silvestr) popřípadě pro možné setkávání se 
odrostlejších dětí v době nepříznivého počasí, 

- v prostoru od zahrádek RD Pekařské uličky postavení otevřeného přístřešku (střecha valbová 
s pálenou krytinou, pouze zděná stěna od zahrádek – taková malá kolonáda) s využitím pro 
společenské akce, jako ochrana před nepřízní počasí pro zákazníky různých prodejců a 
případně pro pobesedování si matek s dětmi či seniorů, 

- zastávku oddělit od silnice obrubníkem, vyrovnat, osadit dlažbou, lavičkami, veřejným 
osvětlením, vysadit 4 stromy -  malé náměstíčko (předpokladem je však vyřešení  umístění 
„komediantů“). 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje 

a) zadání projektu na úpravu prostranství kolem pomníku padlých, 
b) zadání studie na obytnou zónu v ulici k ČOV, studie velké obytné zóny „okolí hřiště“ a studie 

na úpravu autobusové zastávky 
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
11.5.Dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. uveřejněné ve sbírce zákonu č. 20/2009 byly 

zvýšeny možné odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva. 
Zastupitelé navrhli ponechání odměn ve stávající výši. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

11.6.Pan •••••• Lelitovský projevil zájem o poškozené obrubníky, které dodavatel stavby silnice navezl za 
zahradu obecního úřadu. Tyto obrubníky by použil místo lomového kamene do základů garáže. 

Pan  Sigmund má zájem o celé obrubníky na vytvoření terasy v zahradě své vnučky. Pan •••••• 
Kopřiva má rovněž zájem o celé obrubníky.  

Pan Hégr:  nepoškozené obrubníky hodlá použít SDH na zadláždění dvora za obecním úřadem. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s odebráním poškozených obrubníků bez úplaty.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11.7.Odsouhlasení příspěvků na akce organizací a úřadu. 

Jedná se o následující kulturní a sportovní akce s dotací 1.200,- Kč.  

- ostatky, 
- turnaj v nohejbale, 
- kácení máje, 
- šachový turnaj, 
- turnaj ve stolním tenise, 
- a další akce pořádané ve spolupráci s obcí. 

         Větší akce : 
- prodejní trhy drobného zvířectva 3x 4.000,- Kč, 
- babské hody 4.000,- Kč, 
- kateřinská zábava 4.000,- Kč, 
- myslivecká zábava 4.000,- Kč, 
- košt slivovice 4.000,- Kč 
- zábava ke dni matek 4.000,- Kč 
- dětský den 2.000,- Kč, 
- vánoční besídka (advent) 2.000,- Kč 
- dětský karneval 2.000,- Kč, 
- vinobraní, 2.000,- Kč 
- příspěvek na kroje stárkům  80 % z půjčovného (cca 9.000 Kč) 
- setkání důchodců 5.000,- Kč, 

Pan Spáčil navrhl zvýšení příspěvku na drobné akce ve výši 1500,- Kč - nebylo akceptováno. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje výši příspěvků na kulturní a sportovní akce v roce 2009, tak jak bylo navrženo. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

11.8.Na základě návrhu smlouvy podaného •••••• Kučerou byl po dobu 15 dnů na úřední desce vyvěšen 
záměr obce pronajmout pozemky zatím nerealizovaných polních cest k zemědělskému využití. 
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Předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 1451, 2120, 2134, 2279 v k.ú. Vážany nad Litavou celkové 
výměře 0,9978 ha s nájemným 1996,- Kč ročně. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu zemědělských pozemků parc. č. 1451, 2120, 
2134, 2279 v k.ú. Vážany nad Litavou mezi Obcí Vážany nad Litavou a •••••• Kučerou, Vážany nad 
Litavou č.p. ••• s ročním nájemným 1996,- Kč. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11.9.Dne 26.1.2009 požádal •••••• Smejsík obec o vyjádření k budoucí stavbě RD na místě RD č.p. 34. 
Nový RD hodlá vystavět cca 15 m od silnice. 

 
Návrh na usnesení 
ZO souhlasí s výstavbou RD na místě po odstraněném RD č.p. 34 ve vzdálenosti průčelí RD cca 15 
m od okraje přilehlé krajské silnice. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se pan Petr Smejsík. 

11.10. Příští (19/2009) zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 25.2.2009. 

 
12. Informace z obecního úřadu za prosinec 2008 a leden 2009 

- ZŠ a MŠ ve spolupráci s OÚ uspořádala rozsvěcení vánočního stromu a zahájení adventu, na 
závěr byl spuštěn ohňostroj sponzorovaný společnosti JUKO petfood s.r.o.,   

- byla podepsána smlouva s dodavatelem II. etapy kanalizace, 
- uzavřena smlouva na dotaci ve výši 6,1 mil. Kč na kanalizaci, 
- OÚ ve spolupráci s SDH uspořádal na autobusové zastávce ukončení roku s půlnočním 

ohňostrojem pořízeným ze sponzorských darů, 
- 7. ledna byla na OÚ nainstalována nová ústředna obecního rozhlasu, 
- zástupci obce se zúčastnili výročních schůzí hasičů a chovatelů, 
- firma TRASKO s.r.o. naváží stěrky a písky na stavbu II. etapa kanalizace na autobusovou 

zastávku a do „JZD“. 
 

13. Diskuze 
 
Zvážení setrvání Ing. Jaroslava Řezáče v ZO (vzhledem k jeho velké pracovní vytíženosti a tím neúčasti 
na zasedáních ZO; naposledy v 8/08). 
Pan Smejsík otevřel diskuzi ohledně stavby motokrosové dráhy.  
Starosta vyhlásil přestávku v jednání. 
Po přestávce vyjádřil pan •••••• Smejsík stanovisko přítomných občanů, na kterém se dohodli během 
přestávky: 
Požadujeme, aby starosta obce na jednání svolaném stavebním úřadem na 6.2.2009 ohledně motokrosové 
dráhy důsledně prosadil, aby doprava materiálu na motokrosovou dráhu nebyla realizována přes obec 
Vážany nad Litavou včetně odjezdu prázdných nákladních automobilů.  
 

14. Usnesení 
 

a) ZO bere na vědomí: 
- výsledek inventarizace k 31.12.2008, 
- RO č. 8/2008 ze dne 31.12.2008, 
- rozbor hospodaření obce za rok 2008. 

b) ZO schvaluje: 
- výši stravného na služební cestě zaměstnanců následovně: 
- při služební cestě  v rozmezí 5 – 12 hod. výše stravného 60,- Kč 
- při služební cestě  v rozmezí 12 – 18 hod. výše stravného 100,- Kč 
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- při služební cestě  18 hod. výše stravného 150,- Kč, 
- doplnění dohody s Českým zahrádkářským svazem Vážany nad Litavou o poskytnutí služeb o 

údržbu záhonů před památníkem padlých za roční úplatu 1000,- Kč, 
- příspěvek Českému zahrádkářskému svazu Vážany nad Litavou na rok 2009 ve výši, která bude 

adekvátní podobným akcím ostatních organizací. (na programu jednání pod bodem 11.7.), 
- zadání projektu na úpravu prostranství kolem pomníku padlých, 
- zadání studie na obytnou zónu v ulici k ČOV, studie velké obytné zóny „okolí hřiště“ a studie 

na úpravu autobusové zastávky, 
- výši příspěvků na kulturní a sportovní akce v roce 2009 tak jak bylo navrženo. 

c) ZO souhlasí: 
- ZO souhlasí s koupí administrativní budovy ve vlastnictví společnosti Agria, a.s., se sídlem 

v Nížkovicích na pozemku parc. č. 51/1 a 51/2 v k.ú. Vážany nad Litavou, 
- vyvěšením záměru obce na prodej pozemku parc. č. 638/41 v k.ú. Vážany nad Litavou, 
- s vyvěšením záměru směny a prodeje (doplatku) pozemků parc. č. 486/3 a 488/3 v k.ú. Vážany 

nad Litavou, 
- s odebráním poškozených obrubníků bez úplaty, 
- s využitím nepoškozených obrubníků SDH pro zadláždění dvora za obecním úřadem, 
- s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu zemědělských pozemků parc. č. 1451, 2120, 2134, 2279 

v k.ú. Vážany nad Litavou mezi Obcí Vážany nad Litavou a •••••• Kučerou, Vážany nad 
Litavou č.p. ••• s ročním nájemným 1996,- Kč, 

- s výstavbou RD na místě po odstraněném RD č.p. 34 ve vzdálenosti průčelí RD cca 15 m od 
okraje přilehlé krajské silnice. 

d) ZO ukládá finančnímu výboru doplnění zápisu č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 
v intencích § 119 odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

e) pověřuje starostu k jednáním vedoucím k převedení administrativní budovy ve vlastnictví 
společnosti Agria, a.s., se sídlem v Nížkovicích na pozemku parc. č. 51/1 a 51/2 v k.ú. Vážany nad 
Litavou do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou.. 

f) ZO odkládá  
- projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče na jednání zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč 

osobně zúčastní,  
- usnesení o poskytnutí dotací organizacím až na základě sestaveného rozpočtu obce na rok 2009, 

ve kterém bude známa celková částka na poskytnutí dotací, které pak mohou být rozděleny 
jednotlivým organizacím. 

g) Zastupitelé navrhli ponechání odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši. 
h) Oprava usnesení ze 17/2008: 

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. 102, 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. 

 
16. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:45 hod. ukončil. 

 


