Zápis číslo 18/2021 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
17. 2. 2021
Přítomni:

starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Ing. Jaroslav Řezáč
členové - Mgr. Anna Pišová, Ludmila Pilátová DiS., Karel Škraňka, Petr Smejsík, David
Halamka

Nepřítomni:
Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva obce
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu z posledního zasedání ZO Vážany n/Lit.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření
5. Návrh rozpočtu obce Vážany n/Lit. na r. 2021, dotace spolkům v obci
6. Rozpočet sociálního fondu obce Vážany n/Lit.
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vážany n/Lit. na roky 2022 až 2025
8. Inventarizace za r. 2020 (zprávy komisí)
9. Smluvní dokumentace
10. Žádosti občanů a institucí
11. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
12. Zpráva předsedkyně komise, určené k inventuře v MŠ na znehodnocené potraviny
13. Zdroje pro lepší hospodaření obce v r. 2021 a dalších letech
14. Nový zákon o odpadech
15. Zřízení komise pro iniciaci a řešení procesů souvisejících se skládkou v katastru obce Vážany n/Lit.
pro období roků 2021 - 2022
16. Interní směrnice k VZMR
17. Různé
18. Diskuze
19. Usnesení
20. Závěr
Starosta navrhl změnu v programu, a to bod č. 9 – „Smluvní dokumentace“ z důvodu, že k němu nebylo co
projednávat, předělat na – „Rozdělení hospodářského výsledku MŠ“.
Hlasování o programu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 17. 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. Námitky nebyly vzneseny.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Provedení zápisu zajistil starosta obce společně s pí. Soňou Žampachovou.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi: Mgr. Anna Pišová a pan Karel Škraňka
Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová).
Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Anna Pišová a pan Karel Škraňka.
4. Rozpočtové opatření
Paní Hana Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 8. ze dne 28. 12. 2020
1

Návrh na usnesení:
4. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 ze dne 28. 12. 2020, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
5. Návrh rozpočtu obce Vážany n/Lit. na r. 2021 vč. žádostí o dotace místních spolků
Starosta oznámil, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a dotázal se na případné připomínky,
přičemž hned uvedl změnu, projednanou na PZZO, a to navýšení sumy pro obnovu a budování chodníku o
100 tis. Kč (paragraf č. 2219, položka č. 6121), pro vyrovnání rozpočtu navýšení v příjmech stejnou částku
na položce 8115 (třída 8 - financování a saldo) a dále změnu z důvodu překlepu v paragrafu 4356, položka
5321se navyšuje částka 17. 700,- Kč na 17.800,- Kč. Vyrovnání rozpočtu bude ve výši 100,- Kč řešeno opět
navýšením na položce 8115 (třída 8 - financování a saldo).

NÁVRH - ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
Vážany nad Litavou

PŘÍJMY

1. strana ze 4

třída 1. - daňové příjmy
(sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.)

v Kč
rozpočet 2021

koeficient velikosti kategorie obce 1,064

1111 daň z příj. fyz. osob placená plátci - sdílená část
1112 daň z příj. fyz. osob placená poplatníky

2 030 700
33 300

1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba

200 700

1121 daň z příjmu právnických osob

1 668 000

1211 daň z přidané hodnoty (DPH)

4 140 000

1340 poplatek za komunální odpad

394 800

1341 poplatek ze psů

15 000

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství

3 000

1344 poplatek ze vstupného

0

1356 příjem úhrady z dobývacího prostoru

126 000

1361 správní poplatky

4 000

1381 daň z hazardních her

56 900

1382 zrušený odvod z loterií

0

1511 daň z nemovitosti

888 000

Celkem

9 560 400
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třída 4. - přijaté dotace

4111 neinv. přijaté transfery ze VPSP SR (ÚZ)

0

4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)

198 600

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13013, nástr. 104, zdr. 1)

7 900

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13013, nástr. 104, zdr. 5)

37 100

Celkem

243 600

celkem třída 1. a třída 4.

9 804 000

PŘÍJMY - pokračování
třída 2. - nedaňové příjmy

2. strana ze 4

v Kč
rozpočet 2021

1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků

42 100

2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem.

400

2321 2111 odvádění odpadních vod

649 700

3111 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova MŠ

100

3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně

1 500

3421 2111 využití volného času dětí a mládeže

20 000

3632 2111 pohřebnictví

7 900

3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků

274 500

8 100

3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí

374 100

3639 2324 přijaté nekap. příspěvky a náhrady

0

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků

150 000

3725 2324 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

98 500

6310 2141 příjmy z úroků

1 000

6330 4134 převody z rozpočtových účtů

400 100

6330 4139 ostatní převody z vlastních fondů

65 000

celkem

2 093 000

PŘÍJMY CELKEM

11 897 000
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NÁVRH - ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
Vážany nad Litavou

VÝDAJE

3. strana ze 4

v Kč
rozpočet 2021
1014

Zemědělství:

10 000

Doprava:
2212

silnice

2219

chodníky

2292

dopravní obslužnost

336 000
0
300 000
36 000

Vodní hospodářství:

760 000

2321

kanalizace

760 000

3111

Školství:

3314

Činnosti knihovnické:

3319

Ostatní záležitosti kultury:

3341

Místní rozhlas:

3399

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

180 000

3419

Tělovýchova a zájmová činnost:

300 000

3421

Víceúčelové hřiště:

3429

Finanční dary spolkům

100 000

3631

Veřejné osvětlení:

260 000

3632

Pohřebnictví:

15 000

3635

Územní plánování:

50 000

3639

Komunální služba a územní rozvoj:

1 497 000
33 000
8 500
38 000

65 000

3 331 000

Ochrana životního prostředí:

750 000

3721

nebezpečný odpad

3722

komunální odpad

520 000

3723

ostatní odpad (kontejnery)

220 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

120 000

4329

Sociální pomoc dětem:

16 500

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb:

17 700

10 000
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VÝDAJE - pokračování

4. strana ze 4

v Kč
rozpočet 2021
5213

Ochrana obyvatelstva:

50 000

5512

Požární ochrana - dobrovolná část:

40 000

6112

Zastupitelstva obcí:

1 378 900

6171

Činnost místní správy:

2 849 600

6310

Služby peněžních ústavů:

10 000

6320

Pojištění budov a zařízení:

55 800

6330

Převody vlastním fondům:

465 100

6402

Finanční vypořádání:

9 800

VÝDAJE CELKEM

12 746 900

Třída 8. - financování - saldo:
8115

změna stavu krátkodobých prostředků

8124

splácení dlouhodobých půjček

849 900
1 250 000
400 100

Návrh na usnesení:
5. ZO schvaluje návrh rozpočtu na r. 2021, dle výše uvedených paragrafů a částek, s těmito změnami: Ve
výdajích v paragrafu 2219, položka 6121 se navyšuje původní částka 300.000,- Kč o částku 100.000,- Kč na
částku 400.000,- Kč. V příjmech stejnou částku, tj. 100.000,- Kč navýšení na položce 8115 (třída 8 financování a saldo). Dále z důvodu překlepu v paragrafu 4356, položka 5321se navyšuje částka 17.700,- Kč
na 17.800,- Kč. Vyrovnání rozpočtu bude ve výši 100,- Kč řešeno opět navýšením na položce 8115 (třída 8 financování a saldo). Současně je schváleno poskytnutí dotací spolkům, takto: TJ Vážany n/L. - 100 tis. Kč,
ŘKF - 25 tis. Kč, SDH - 20 tis. Kč. Případné další fin. příspěvky na činnost spolků budou poskytovány
formou darů. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 se po schválení na ZZO stává rozpočtem obce na rok 2021.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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6. Rozpočet sociálního fondu obce Vážany n/Lit.
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2021
Tvorba
Odvody z mezd – hlavní činnost
Celkem tvorba
Čerpání
příspěvek na rekreaci
příspěvek na stravování
příspěvek na sport a kulturu
poplatky
Celkem čerpání

65.000,- Kč
65.000,- Kč
4.500,- Kč
51.300,- Kč
9.000,- Kč
200,- Kč
65.000,- Kč

Návrh na usnesení:
6. ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu na r. 2021.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vážany n/Lit. na rok 2022 až 2025

1.

Střednědobý výhled Obce Vážany nad Litavou - NÁVRH
PŘÍJMY (v tis. Kč)

2021

2022

2023

2024

2025

2 030

2 071

2 112

2 154

2 197

33

34

34

35

36

200

204

208

212

216

daň z příjmu právnických osob

1 668

1 701

1 735

1 770

1 805

daň z přidané hodnoty (DPH)

4 140

4 223

4 307

4 393

4 481

poplatek za komunální odpad

394

402

410

418

426

15

15

16

16

16

poplatek za užívání veřejného
prostranství

3

3

3

3

3

poplatek ze vstupného

0

20

20

20

20

126

126

130

135

138

4

4

4

4

4

56

57

58

59

61

0

0

0

0

0

888

1 100

1 100

1 100

1 100

0

0

0

0

0

9 557

9 960

10 139

10 321

10 505

Daňové příjmy
daň z příj. fyz. osob - závislá
činnost
daň z příj. fyz. osob - poplatníci
daň z příjmu fyzických osob

poplatek ze psů

úhrady z dobývacích prostor
správní poplatky
daň z hazardních her
zrušený odvod z loterií
daň z nemovitosti
přijaté dotace
DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
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2.

Nedaňové příjmy
příjmy z pronájmů pozemků

42

42

42

42

42

příjmy z pronájmu ost. nem.

1

1

1

1

1

649

700

700

700

700

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

21

21

22

7

7

7

7

8

274

274

274

275

275

8

8

8

8

9

příjmy z pronájmu nemovitostí

374

381

389

397

405

příjmy z prodeje pozemků

150

0

0

0

0

příjmy z poskytovaných služeb a
výrobků

98

100

102

104

106

příjmy z rezerv. příkonu

50

50

50

50

50

1

1

1

1

1

400

408

416

424

433

65

65

70

70

70

2 141

2 060

2 084

2 104

2 123

11 698

12 020

12 222

12 425

12 628

odvádění odpadních vod
příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí - budova MŠ
příjmy z poplatku v obecní
knihovně
využití volného času dětí a
mládeže (OH)
pohřebnictví
příjmy z pronájmu nemovitostí plynofikace
příjmy z pronájmu pozemků

příjmy z úroků
převody z rozpočtových účtů
ostatní převody z vlastních fondů
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

PŘÍJMY CELKEM
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3.

VÝDAJE (v tis. Kč)

2021

2022

2023

2024

2025

10

10

10

11

11

Doprava

336

700

750

700

750

Vodní hospodářství

760

775

791

807

823

1 497

1527

1557

1589

1620

33

34

34

35

36

8

8

8

8

9

38

39

40

40

41

Záležitosti kultury, církví a sděl.
prostředků

180

184

187

191

195

Tělovýchova a zájmová činnost

300

306

312

318

325

65

66

68

69

70

Finanční dary spolkům

100

102

104

106

108

Veřejné osvětlení

260

200

204

208

212

15

15

16

16

16

3 331

3398

3466

3535

3606

750

765

780

796

812

50

100

102

104

106

120

122

125

127

130

Sociální pomoc dětem

16

16

17

17

17

Denní stacionáře a centra den.
služeb

17

17

18

18

18

7 886

8 385

8 588

8 695

8 905

Zemědělství

Školství
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Místní rozhlas

Víceúčelové hřiště

Pohřebnictví
Komunální služba a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Územní plánování
Péče o vzhled obce a veřejnou
zeleň

SUMA VÝDAJŮ
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4.

VÝDAJE (v tis. Kč)

2021

2022

2023

2024

2025

Ochrana obyvatelstva

50

50

50

50

50

Požární ochrana - dobrovolná část

40

41

0

0

0

1 378

1406

1434

1462

1492

0

0

0

0

0

2 849

2906

2964

3023

3084

Služby peněžních ústavů

10

10

10

11

11

Pojištění budov a zařízení

55

56

56

56

56

Převody vlastním fondům

465

100

100

100

100

9

9

9

10

10

4 856

4 578

4 624

4 712

4 802

12 742

12 963

13 212

13 407

13 707

1 250

1 200

1 200

1 200

1200

Splácení dlouhodobých půjček

400

450

450

500

500

FINANCOVÁNÍ CELKEM

850

750

750

700

700

Zastupitelstva obcí
Volby
Činnost místní správy

Finanční vypořádání
SUMA VÝDAJŮ

VÝDAJE CELKEM

FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých
prostředků
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Návrh na usnesení:
7. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy
tento bude vyvěšen na úřední desce do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Inventarizace za r. 2020
Podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., byla provedena inventarizace majetku obce Vážany n/Lit.
Inventarizační komise vykonaly tuto činnost v řádném termínu k 31. 12. 2020.
Mgr. Anna Pišová přečetla zprávu o inventarizaci majetku obce.
Návrh na usnesení:
8. ZO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12. 2020,
s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, pan Karel Škraňka a Ing.
Jaroslav Řezáč, spolu s pracovníkem hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou
Urbanovou a panem Petrem Hégrem odpovědným pracovníkem za sklad, že inventarizace byla provedena v
souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a plánem, k provedení inventarizace, schváleného na zasedání ZO Vážany nad Litavou
dne 2. 12. 2020.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
9. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Paní Soňa Žampachová přečetla žádost ředitelky MŠ paní Radky Němcové o rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2020.
Návrh na usnesení:
9. ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vážany nad Litavou. Dokument se stává nedílnou
součástí tohoto zápisu ZZO.
Dávám hlasovat o usnesení, kdo je pro – proti – zdržel se:
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Žádosti občanů a institucí
10.1 Dle textace kupních smluv z období prodeje pozemků (9/2017), je novým majitelům pozemků
v lokalitě „Za hřbitovem“ zřízeno předkupní právo, jako právo věcné ve prospěch oprávněné strany, kterou
je Obec Vážany nad Litavou. Toto předkupní právo je možné zrušit Dohodou o zrušení předkupního práva
jako práva věcného po provedené kolaudaci, tedy splněním podmínky dle čl. IV uvedené kupní smlouvy.
Na OÚ byla doručena žádost od paní V. D. na zrušení předkupního práva na pozemku parc. č. 1033/14 a
současně i pozemku parc. č. 1033/45 vzhledem ke splnění výše uvedených podmínek. Dále bylo třeba
schválit zrušení předkupního práva u pozemků, které vznikly rozdělením pozemků po kolaudačním
rozhodnutí zápisem do katastru nemovitostí, a to bohužel před vyjmutím předkupního práva, které bylo
následně automaticky převedeno na nově vzniklý pozemek (pozemky parc. č. 1033/37 (manželé F.), parc. č.
1033/43 (M. S.), parc. č. 1033/31 (Z. Z.) a parc. č. 1033/44 (T.J., L. K.).
Návrh na usnesení:
10.1a) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/14 a parc. č. 1033/45.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Návrh na usnesení:
10.1b) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/37.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
10.1c) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/43.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
10.1d) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/31.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
10.1e) ZO schvaluje podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/44.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10.2 Na základě záměru obce ze dne 15. 12. 2020 na prodej pozemků určených k výstavbě garáží parc. č.
2040, 2041, 2042, 2031 a 2032 byly na OÚ doručeny žádosti: Dne 16. 12. 2020 žádost paní H. na odkup
pozemků parc. č. 2040, 2041 a 2042, s příslibem vysázení 5 nových stromů, jako náhradu za planou třešeň
rostoucí na výše uvedených pozemcích. Dne 21. 12. 2020 žádost pana K. na jeden z prodávaných pozemků
s fin. nabídkou za odkup pozemku ve výši 30.000,- Kč. Dne 31. 12. 2020 se na záměr odkupu jednoho z
pozemků přihlásil pan F. s nabídkou ceny 1.350,- Kč za m².
Dále se na odkup pozemku parc. č. 2032 přihlásila paní G. bez cenové nabídky a na odkup pozemku parc. č.
2031 se přihlásil pan B., taktéž bez uvedení cenové nabídky.
Starosta prohlásil, že nabídnuté částky dvou potenciálních kupců ve výši cca 30 tis. Kč představují jasný
signál, kam se cena pozemku na garáž po zhruba 3 letech, kdy se prodávaly pozemky na garáže ve stejné
lokalitě, dostala.
Rozvinula se rušná debata na určení ceny za pozemky, přičemž zejména zastupitel obce, pan D. Halamka
radikálně nesouhlasil s prodejem pozemků za tak vysokou cenu, která zájemce údajně znevýhodňuje.
Starosta uvedl, že nejvyšší cena určuje poptávku, ale přesto jednal s odhadcem, který doporučil vycházet z
ceny prodeje pozemků na výstavbu RD a tuto cenu zohlednit na pozemky pro garáže koeficientem 0,6.
Následně, po další debatě, starosta navrhl částku 17.000,- Kč za pozemek, přičemž vycházel z daného
koeficientu a z reálné ceny stavebních pozemků, které se před třemi roky v obci prodávaly za 1.350,- Kč/m².
Návrh na usnesení:
10.2 ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 2040, 2041, 2042, 2031 a 2032 na výstavbu garáží, všem za
jednotnou cenu pozemku, ve výši 17.000,- Kč, níže uvedeným zájemcům:
pozemek parc. č. 2040 paní H.,
pozemek parc. č. 2041 panu K.
pozemek parc. č. 2042 panu F.
pozemek parc. č. 2031 panu B.
pozemek parc. č. 2032 paní G.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (D. Halamka, P. Smejsík)
Usnesení bylo schváleno.
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10.3. Žádost pana D. N. o pronájem části pozemku parc. č. 638/6 o výměře 1 225 m², pozemek by byl
využíván jako jízdárna pro koně.
Návrh na usnesení:
10.3 ZO bere na vědomí vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 638/6.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
11. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
L. Pilátová:
Bez komentáře.
A. Pišová:
Bez komentáře.
K. Škraňka:
Bez komentáře.
P. Smejsík:
Bez komentáře k činnosti výboru, pouze vznesl připomínku na nedostatečnou pohotovost pracovníků obce
při řešení ledovky v obci. Dle jeho názoru nebyla pohotovost dostačující.
Starosta uvedl, že pracovníci pohotovost drží a např. v neděli 7. 2. 2021, kdy pokryla celou obec ledovka,
tak bylo (od 7.00 hod. do 14.00 hod.) prováděno solení a posyp pískem. Následné dny, a to každý den, byl
prováděn posyp chodníků a MK a v době sněžení byly odmetány chodníky a vytvářeny odmetené pásy pro
pěší na MK, kde chodníky nejsou. Pískem byl prováděn posyp proto, že inertním posypem bychom se
dostali při následném úklidu chodníků mechanickým kartáčem do problému možného poškození
zaparkovaných aut podél chodníků. Bohužel při dvou aktivních pracovnících (2 další v pracovní
neschopnosti) nebyly zásahy tak rychlé, jak si někteří občané představují. Bylo řešeno několik požadavků
občanů na posyp nebo na dublovaný posyp v určitých lokalitách obce, ale vše bylo následně zajištěno.
D. Halamka:
Bez komentáře.
Tento bod programu zůstává vzhledem k nepředložení zpráv o činnostech jednotlivých výborů bez usnesení.
12. Zpráva předsedy komise, určené k inventuře v MŠ na znehodnocené potraviny
Paní Ludmila Pilátová, Dis., přednesla zprávu, která se stává nedílnou součástí zápisu.
Návrh na usnesení:
12. ZO bere na vědomí zprávu předsedy komise, určené k inventuře v MŠ na znehodnocené potraviny, která
se stává nedílnou součástí zápisu.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
13. Zdroje pro lepší hospodaření obce v r. 2021 a dalších letech
Starosta představil přítomným svoje návrhy na zlepšení finančních toků do obecní pokladny:
- případné zvýšení nájmů o 10% nájemníkům na polním mlatě a na ocelokolně, od r. 2022,
- navýšení koeficientu na daň z nemovitosti, v souvislosti s nově vydanou OZV, od r. 2022,
- případné zvýšení poplatku za nakládání s odpady, v souvislosti s nově vydanou OZV, od r. 2022,
- zavedení příspěvku na provoz ČOV, pro majitele nebytově využívaných budov, ze kterých vtéká dešťová
voda okapními svody přímo nebo nepřímo do kanalizace obce. V obci už jeden subjekt mnoho let platí
příspěvek na provoz ČOV z výše uvedených důvodů, takže nastavení plateb dalším vlastníkům je zákonitě
na místě.
Obec na provoz ČOV při současných poplatcích, vybraných od občanů za stočné, doplácí řádově 50 - 100
tis. Kč/ročně (podle srážkové úrovně).
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Návrh na usnesení:
13.1 ZO bere na vědomí aktivitu obce při hledání zdrojů pro navýšení příjmů v oblastech:
- případné zvýšení nájmů o 10%, nájemníkům na polním mlatě a na ocelokolně, od r. 2022,
- navýšení koeficientu na daň z nemovitosti, v souvislosti s nově vydanou OZV, od r. 2022,
- případné zvýšení poplatku za nakládání s odpady, v souvislosti s nově vydanou OZV, od r. 2022.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
Návrh na usnesení:
13.2 ZO schvaluje zavedení příspěvku na provoz ČOV pro majitele nebytově užívaných budov s plochou
větší než 100 m2, a to ve výši 11,63 Kč/m²/rok. Na platbu příspěvku na provoz ČOV bude mezi obcí a
majitelem dotyčné nemovitosti uzavřena smlouva.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (D. Halamka, P. Smejsík)
Usnesení bylo schváleno.
14. Nový zákon o odpadech
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Mimo jiné povinnosti je jednou ze
stěžejních, že do konce roku 2021 musí naše obec vytvořit novou OZV o nakládání s odpady.
Starosta vybral ze zákona tři důležité aspekty, které ovlivní naše další nakládání s odpady a společný přístup
občanů k této věci.
1. Poplatky za likvidaci odpadu:
Zákon přináší změnu o posunutí konce skládkování využitelného odpadu o dalších šest let, tedy z roku 2024
na rok 2030. Postupně se budou však navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč/t
vzroste částka postupně v roce 2029 a dále až na 1 850 Kč/t.
2. Třídění odpadů:
Podíl na třídění využitelných odpadů je dán dalším ustanovením zákona.

3. Nový zákon klade důraz na třídění odpadu a obsahuje několik mechanismů, jak ho podpořit a také
postihovat. Případné sankce za netřídění mohou dosahovat výše desítek tisíc Kč.
Shrnutí:
a. Do roku 2027 musí obce zajistit, aby tříděný využitelný odpad tvořil 65% z celkového objemu
komunálního odpadu. Nyní je to zhruba na celostátním průměru 40%.
b. Tříděním odpadů v obcích zajistit snížení hmotnosti navezeného SKO na skládky. Produkce odpadů
je dána limitem max. 200 kg/občana/tento rok. Průměr limitu z obcí na vyškovsku je 175
kg/občana/rok 2020. Obec Vážany n/L. má průměr 195 kg/občana/rok 2020. Za tento limit bude
obec Vážany n/L. platit letos ještě 500,- Kč/t. Při překročení limitu už 800 Kč/t. Od příštího roku
bude pravděpodobně stejná snížená platba 500,- Kč/t, ale při překročení limitu už 900,- Kč/t a
poplatek bude rok od roku neúprosně vzrůstat až na 1 850,- Kč/t Současně s tím bude klesat i limit
kg/občana/rok.
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c. Obce vydají nové OZV, ve kterých specifikují veškeré parametry a procesy odpadového režimu (tj.
cena, úložiště, sběrná místa, limity a další).
Na PZZO zastupitelé obce jednali o rozšíření sběrných míst v obci a o změnách, které bude třeba již v tomto
roce realizovat.
Starosta, z pozice místopředsedy DR, jako zástupce DSO ŽlaP ve společnosti Respono, a.s., spolupracuje
s vedením společnosti Respono, a.s. (naše obec je akcionářem), na hladkém průběhu přechodových procesů
při změnových podmínkách při likvidaci a svozu odpadů.
Návrh na usnesení:
14. ZO bere na vědomí podané informace k novému zákonu o odpadech a akceptuje skutečnost o potřebě
provedení změny obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, a to
nejpozději do konce r. 2021.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
15. Zřízení komise pro iniciaci a řešení procesů souvisejících se skládkou v katastru obce Vážany
n/Lit. pro období roků 2021 – 2022
Starosta obce Vážany nad Litavou ustanovuje a zřizuje dle § 102, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích komisi pod názvem „Skládka v katastru obce Vážany n/Lit. pro období roků 2021 – 2022“. Komise
bude fungovat jako poradní a iniciativní orgán při řešení dané problematiky. Předsedou komise jmenuje:
pana Davida Halamku (zastupitele obce a předsedu výboru pro ŽP). Místopředsedou komise jmenuje: pana
Petra Smejsíka (zastupitele obce a předsedu výboru pro bezpečnost a pořádek). Člena komise jmenuje: pana
Karla Škraňku (zastupitele obce a předsedu finančního výboru). Počet členů komise: 3
Účel a cíl zřízené komise: Posílení pozice obce zejména z důvodů společenské a právní jistoty, při určování
a ovlivňování dalšího vývoje na nelegální skládce v katastru obce Vážany nad Litavou, a to zejména aktivní
činností jednotlivých členů komise a jejich osobní účastí na jednáních o dané problematice, a to jak s úřady,
tak i s dalšími subjekty a zainteresovanými osobami.
Návrh na usnesení:
15. ZO bere na vědomí ustanovení a zřízení komise s pracovním názvem „Skládka v katastru obce Vážany
n/Lit. pro období roků 2021 – 2022“.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
16. Interní směrnice k VZMR
Mgr. Anna Pišová přednesla návrh změny interní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, a to bod č. 4 (kategorie veřejných zakázek) přičemž do kategorie č. I by spadaly zakázky do
99.999,- Kč a do kategorie č. II. zakázky od 100.000,- Kč do 599.999,- Kč. Dále v bodě č. 5. citace:
Zadávání zakázky schvaluje starosta, popř. místostarosta a dává vždy na vědomí zastupitelstvu obce a
v bodě č. 6 doplnění citace: Seznam obeslaných dodavatelů připravují společně starosta obce se zastupiteli
obce a zadání zakázky připravují společně starosta obce se zastupiteli obce. Bod 7.1 doplnění: Seznam
obeslaných dodavatelů připravují společně starosta obce se zastupiteli obce. Bod 7.3: Zadavatel ustanoví
komisi, která musí mít nejméně 4 členy.
Starosta obce podal protinávrh na zrušení interní směrnice, která není povinná a v mnoha obcích je již
zrušena.
Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu.
Návrh na usnesení:
16. ZO schvaluje zrušení interní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 2, proti 0, zdržel se 5 (A. Pišová, L. Pilátová, P. Smejsík, D. Halamka,
K. Škraňka)
Usnesení nebylo schváleno.
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Následně bylo hlasováno o návrhu Mgr. Anny Pišové.
Návrh na usnesení:
16. ZO schvaluje aktualizaci interní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
a to bod č. 4 (kategorie veřejných zakázek) přičemž do kategorie č. I by spadaly zakázky do 99.999,- Kč a
do kategorie č. II. zakázky od 100.000,- Kč do 599.999,- Kč a dále v bodě č. 5. citace: Zadávání zakázky
schvaluje starosta, popř. místostarosta a dává vždy na vědomí zastupitelstvu obce a v bodě č. 6 doplnění
citace: Seznam obeslaných dodavatelů připravují společně starosta obce se zastupiteli obce a zadání zakázky
připravují společně starosta obce se zastupiteli obce. Bod 7.1 doplnění: Seznam obeslaných dodavatelů
připravují společně starosta obce se zastupiteli obce. Bod 7.3: Zadavatel ustanoví komisi, která musí mít
nejméně 4 členy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 3 (L. Pilátová, V. Matyáš, J. Řezáč)
Usnesení bylo schváleno.
17. Různé
17. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Dne 15. 1. 2021 nám byla písemně doručena žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Starosta požádal o zvážení, zda se k této kampani připojit či nikoliv.
Návrh na usnesení:
17. ZO schvaluje připojení naší obce dne 10. 3. 2021 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 0, proti 5, zdržel se 2 (L. Pilátová, P. Smejsík)
Usnesení nebylo schváleno.
18. Diskuze
Starosta informoval přítomné:
- O podání žádosti na získání dotace z JMK na veřejné osvětlení, která by řešila zhruba 1/3 světelných
bodů v obci, a to od mlýna ke kostelu, k ČOV a uličku u Šubrtového. Celková cena I. etapy
rekonstrukce VO by činila ca 0,5 mio. Kč (z toho ½ z JMK). Termín podání žádosti o dotaci – 26. 2.
2021.
- O možnosti dotace od společnosti ČEZ na výsadbu stromů, kdy byl pan D. Halamka pověřen na
PZZO, dne 10. 2. 2021, provedením výpočtu potřeby stromů a nahlášení na OÚ ve vytipované
oblasti vhodné pro výsadbu, kterou se jeví jako nejvhodnější cesta na Kobeřice. Termín podání
žádosti o dotaci – 26. 2. 2021.
- Předložil podnět ředitelky ZUŠ Slavkov u Brna, kdy v případě nezájmu dětí z naší obce o hudební
nauku bude pobočka ZUŠ v naší obci nevratně zrušena. Jelikož o této záležitosti bylo jednáno už na
PZZO, tak Mgr. Anna Pišová mezitím provedla prostřednictvím FB zjištění u rodičů dětí o zájmu o
tuto výuku v obci. Výsledkem je zatím předběžný zájem zhruba 5 dětí o navštěvování hudební
nauky. Obec vydá k tématu další podrobnosti vystavením na webu obce.
- Informoval přítomné o novém knihovním řádu, kdy součástí řádu je mj. i zvýšení ročního poplatku, a
to ve výši 100,- Kč pro dospělého a 50,- Kč pro dítě.
- Zmínil nový systém zveřejňování hospodaření obce na webových stránkách, tzv. rozklikávacím
rozpočtem, a to v pololetním režimu.
- Stanovil termín jednání ZO o požadavcích bratrů H., iniciovaný Ing. R. H., na den 24. 2. 2021, na
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Vážany n/Lit., s účastí ZO a bratři H.
D. Halamka:
- Dotázal se, zda bude obec hledat novou ředitelku MŠ?
Starosta reagoval otázkou, proč by se tak mělo stát? Po odpovědi pana D. Halamky, že paní ředitelka
odchází na mateřskou dovolenou, sdělil, že zástup za MD je plně v kompetenci ředitelky MŠ.
Výběrové řízení se konat nebude.
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N. Hložková:
- Oznámila, že u jejich RD už nějakou dobu nesvítí lampa VO. Starosta odpověděl, že zajistí opravu,
ale záležitosti tohoto typu mohou být hlášeny na OÚ průběžně a ne čekat až na ZZO.
19. Usnesení
ZO schvaluje:
(5.) návrh rozpočtu na r. 2021, dle výše uvedených paragrafů a částek, s těmito změnami: Ve výdajích v
paragrafu 2219, položka 6121 se navyšuje původní částka 300.000,- Kč o částku 100.000,- Kč na částku
400.000,- Kč. V příjmech stejnou částku, tj. 100.000,- Kč navýšení na položce 8115 (třída 8 - financování a
saldo). Dále z důvodu překlepu v paragrafu 4356, položka 5321se navyšuje částka 17.700,- Kč na 17.800,Kč. Vyrovnání rozpočtu bude ve výši 100,- Kč řešeno opět navýšením na položce 8115 (třída 8 financování a saldo). Současně je schváleno poskytnutí dotací spolkům, takto: TJ Vážany n/L. - 100 tis. Kč,
ŘKF - 25 tis. Kč, SDH - 20 tis. Kč. Případné další fin. příspěvky na činnost spolků budou poskytovány
formou darů. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 se po schválení na ZZO stává rozpočtem obce na rok 2021.
(6.) rozpočet sociálního fondu na r. 2021.
(7.) střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy tento bude
vyvěšen na úřední desce do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.
(9.) rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vážany nad Litavou. Dokument se stává nedílnou součástí
tohoto zápisu ZZO.
(10.1a) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/14 a parc. č.
1033/45.
(10.1b) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/37.
(10.1c) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/43.
(10.1d) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/31.
(10.1e) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 1033/44.
(10.2) prodej pozemků parc. č. 2040, 2041, 2042, 2031 a 2032 na výstavbu garáží, všem za jednotnou cenu
pozemku, ve výši 17.000,- Kč, níže uvedeným zájemcům:
pozemek parc. č. 2040 paní H.
pozemek parc. č. 2041 panu K.
pozemek parc. č. 2042 panu F.
pozemek parc. č. 2031 panu B.
pozemek parc. č. 2032 paní G.
(13.2) zavedení příspěvku na provoz ČOV pro majitele nebytově užívaných budov s plochou větší, než 100
m2, a to ve výši 11,63 Kč/m²/rok. Na platbu příspěvku na provoz ČOV bude mezi obcí a majitelem dotyčné
nemovitosti uzavřena smlouva.
(16.) aktualizaci interní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
a to bod č. 4 (kategorie veřejných zakázek) přičemž do kategorie č. I by spadaly zakázky do 99.999,- Kč a
do kategorie č. II. zakázky od 100.000,- Kč do 599.999,- Kč a dále v bodě č. 5. citace: Zadávání zakázky
schvaluje starosta, popř. místostarosta a dává vždy na vědomí zastupitelstvu obce a v bodě č. 6 doplnění
citace: Seznam obeslaných dodavatelů připravují společně starosta obce se zastupiteli obce a zadání zakázky
připravují společně starosta obce se zastupiteli obce. Bod 7.1 doplnění: Seznam obeslaných dodavatelů
připravují společně starosta obce se zastupiteli obce. Bod 7.3: Zadavatel ustanoví komisi, která musí mít
nejméně 4 členy.
ZO bere na vědomí:
(4.) rozpočtové opatření č. 8 ze dne 28. 12. 2020, které se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO.
(8.) zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12. 2020, s ohledem na
prohlášení inventarizační komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, pan Karel Škraňka a Ing. Jaroslav Řezáč,
spolu s pracovníkem hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou Urbanovou a panem
Petrem Hégrem odpovědným pracovníkem za sklad, že inventarizace byla provedena v souladu s
ustanovením zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků a plánem, k provedení inventarizace, schváleného na zasedání ZO Vážany nad Litavou dne 2. 12.
2020.
(10.3) vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 638/6.
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(12.) zprávu předsedy komise, určené k inventuře v MŠ na znehodnocené potraviny, která se stává nedílnou
součástí zápisu.
(13.1) aktivitu obce při hledání zdrojů pro navýšení příjmů v oblastech:
- případné zvýšení nájmů o 10%, nájemníkům na polním mlatě a na ocelokolně, od r. 2022,
- navýšení koeficientu na daň z nemovitosti, v souvislosti s nově vydanou OZV, od r. 2022,
- případné zvýšení poplatku za nakládání s odpady, v souvislosti s nově vydanou OZV, od r. 2022.
(14.) podané informace k novému zákonu o odpadech a akceptuje skutečnost o potřebě provedení změny
obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, a to nejpozději do konce
r. 2021.
(15.) ustanovení a zřízení komise s pracovním názvem „Skládka v katastru obce Vážany n/Lit. pro období
roků 2021 – 2022“.
ZO neschvaluje:
(16.) zrušení interní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
(17.) připojení naší obce dne 10. 3. 2021 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
20. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 21.00 hod. ukončil.

Podpisy:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:
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