Zápis číslo 19/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.2.2009
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík,
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Řezáč – omluvil se, Karel škraňka – omluven
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu ze 18. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 28.1.2009
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2009
5. Žádosti o dotace organizací a
6. Zápis č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008
7. Koupě nemovitosti, prodej a směna pozemků
8. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO
9. Územní působnost OS MAS Za humnama
10. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
11. Různé (zamítnutí bezúplatného převodu pozemku drůbežárny, výsledek sledování jakosti
odpadních vod, zpráva o bezpečnostní situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2008, napojení
budovy ČSZ na kanalizaci, autorský dozor a stavební dozor na kanalizaci, datové schránky,
CzechPOINT, veřejná služba, informace z jednání stavebního úřadu k motokrosové dráze a další)
12. Informace z obecního úřadu za únor 2009
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Oprava pozvánky:
Bod 4. návrhu rozpočtu – na rok 2009 a projednání bodu 4 a 5 společně,
bod 5. místo spojky a : , automobilové závodnice a III. ročník westernových závodů.
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 18. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
28.1.2009
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 byl nepřítomný Luděk Tůma omylem uveden i v kolonce přítomných.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis
provedl starosta.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pan Petr Smejsík a pan Luděk Tůma.

Výsledek hlasování pro pana Petra Smejsíka: Pro 4, proti 0, zdržel se Petr Smejsík.
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4, proti 0, zdržel se Luděk Tůma.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Petr Smejsík a pan Luděk Tůma.
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2009
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2009. Rozpočet na rok 2009 je koncipován
jako vyrovnaný. Příjmy jsou navrženy podle skutečnosti loňského roku a to ve výši 6.731 tis. Kč + dotace
na kanalizaci ve výši 6.100 tis. Kč. Výdaje jsou ve výši 6.294 tis. Kč + dotace 6.100 tis. Kč na kanalizaci.
Splácení úvěrů činí v letošním roce 437 tis. Kč. (Úroky na letošní rok jsou z předešlých úvěrů ve výši 24
tis. Kč.) K 31.12.2008 činil dluh obce 1.092 tis. Kč (ČOV a nástavba OÚ).
Návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu:
rozpočtu sociálního a charitativního fondu
sociální fond:

příjmy

výdaje

29.000 Kč

27.300 Kč

z toho: kultura a sport

6.600 Kč

příspěvek na dovolenou

4.500 Kč

příspěvek na stravenky

15.000 Kč

bankovní poplatky

1.200 Kč

charitativní fond:

26.000 Kč

z toho: charita Hodonín

13.400 Kč
13.000 Kč

pohlednice velikonoce, Vánoce - Polid

400 Kč

K rozpočtu obce se písemně vyjádřil ing. Řezáč:
odhad daňových příjmů: – 15 %,
provoz ČOV vyšší o 8 -9 %
v rozpočtu chybí výdaje na knihu - 3399 5169,
požadavek na specifikování výdajů TJ , neschvaluje tak vysokou dotaci
požadavek na přesnou specifikaci dotace SDH, neschvaluje tak vysokou dotaci – neinvestiční transfery
5512 5229
neschvaluje nákup sociální budovy společnosti Agria, a.s., na farmě ve Vážanech,
upozorňuje na chybějící položku úroků půjčky na kanalizaci
velké plýtvání s PHM – požaduje provést rozbor nakládání PHM – specifikace
chybí návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009
Dne 20.2.2009 nám byl poskytnuta dotace ve výši 6.100.000 Kč, teprve nyní bude zahrnuta do rozpočtu
na tento rok. Úrok pro letošní rok z půjčky na kanalizaci činí 74.200 Kč a bude rovněž zahrnut do
rozpočtu.
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Připomínky zastupitelů a občanů k upravenému návrhu rozpočtu obce na rok 2009:
Znovu zvážení koupě administrativní budovy Agrie. Starosta navrhl odložení eventuálního uzavření
kupní smlouvy na konec roku 2009, až bude známo plnění rozpočtu obce v příjmech za rok 2009. (Se
společností Agria, a.s. bylo předjednáno zaplacení 600 tis. Kč při podpisu smlouvy, 500 tis. Kč do konce
roku 2009 a 600 tis. z rozpočtu roku 2010). Zastupitele byli pro odložení koupě.
Návrhy na úpravu rozpočtu:
Příjmy:
Dotace na kanalizaci 6.100 tis. Kč
Výdaje:
Vodní hospodářství povýšit o 7.125,8 tis. Kč (6.100 tis. Kč dotace, 1025,8 tis. vlastní zdroje).
TJ povýšení dotace o 10 tis. na 67 tis. Kč.
Ostatní zájmová činnost povýšení o 9 tis. Kč.
Požární ochrana – ostatní neinvestiční transfery celkem 81 tis. Kč.
Činnost místní správy – snížení o stavby – 1.100 tis. Kč.
Všeobecná pokladna - navýšení o úroky úvěru na kanalizaci – 74,2 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje upravený rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2009.
Hlasování o usnesení:
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Žádosti o dotace organizací, automobilové závodnice a III. ročník westernových závodů
•

ZO ČSCH požádala o příspěvek ve výši 3.000,- Kč na energie.

•

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.

•

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.

•

•••••• Divišová požádala o dotaci na startovné ve výši 4 tis. Kč

•

•••••• Uhlíř požádal o nespecifikovaný příspěvek na III. ročník westernových závodů

Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek 3.000,- Kč na energie pro ZO ČSCH.
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ZO schvaluje TJ příspěvek 87.000,- Kč na provoz a údržbu hřiště, energie, činnost, 180 tis. Kč na opravu
sokolovny TJ
ZO schvaluje příspěvek 81.000,- Kč SDH – před uzavřením smlouvy bude se SDH upřesněna konkrétní
výše příspěvku na jednotlivé položky – z výše uvedených.
ZO schvaluje příspěvek 4 tis. Kč na startovné •••••• Divišové
ZO schvaluje příspěvek 5 tis. Kč na III. ročník westernových závodů (Vážanská flaška) - •••••• Uhlířovi
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Zápis č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008
Vzhledem k tomu, že zápis z č. 10 z finanční kontroly nebyl doposud doplněn dle usnesení zastupitelstva
obce, zastupitelstvo obce jeho projednání odkládá do splnění usnesení.
7. Koupě nemovitosti, prodej a směna pozemků
7.1.Po dobu 15 dnů byl vyvěšen záměr obce prodat pozemek parc. č. 638/41, o který požádal ••••••
Hložek. Zjištěná cena dle znaleckého posudku ze dne 4.2.2009 je 10,11 Kč/m2. Cena obvyklá byla
stanovena podle znaleckého posudku na 30 Kč/m2.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 638/41 v k.ú. Vážany nad Litavou •••••• Hložkovi za cenu
30,- Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se Ing. Jiří Hložek.
7.2.•••••• Vykoukal požádal o prodej pozemku parc. č. 638/44, který byl oddělen z pozemku parc. č.
638/23. Záměr prodeje pozemku parc. č. 638/23 byl vyvěšen na úřední desce od 2.2. do 18.2. Zjištěná
cena dle znaleckého posudku ze dne 4.2.2009 je 10,11 Kč/m2. Cena obvyklá byla stanovena na 30
Kč/m2.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 638/44 v k.ú. Vážany nad Litavou panu •••••• Vykoukalovi
za cenu 30,- Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7.3.Po dobu 15 dnů byl vyvěšen záměr obce prodat pozemky parc. č. 486/3 a 488/3. Směna pozemků za
pozemek parc. č. 484/3 s doplatkem bude uskutečněna na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s panem •••••• Hoffmanem uzavřené za účelem získání pozemku pro budoucí polní cestu .
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se směnou pozemku 484/3 ve vlastnictví pana Hoffmana za stejně velký díl z pozemku
parc. č. 486/3 a prodejem zbytku pozemku parc. č. 486/3 a celým pozemkem parc. č. 488/3 v k.ú.
Vážany nad Litavou panu •••••• Hoffmanovi za cenu 35,- Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO
Ing. Jaroslav Řezáč se opět jednání zastupitelstva nezúčastnil.
Návrh usnesení:
ZO odkládá projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO na jednání
zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč osobně zúčastní.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Územní působnost OS MAS Za humnama
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V závěru měsíce října 2008 byla podána a zaregistrována na státním zemědělském intervenčním
fondu (CP SZIF) v Praze naše Žádost o realizaci Strategického plánu Leader - SPL. Schválenou žádost
spolu s přílohami, SPL i šesti fichemi (oblastmi podporovaných aktivit) předala z pověření statutárních
zástupců manažerka MAS Mgr. Drahomíra Šťastná. Během 42 kalendářních dnů byla tato žádost
zkontrolována a poté předána hodnotící komisi, která vybere 32 MAS ze zhruba 100 přihlášených k
realizaci jejich SPL. Výsledky výběru budou podle pracovníků SZIF známy počátkem měsíce března
2009. Pokud v této velké konkurenci uspějeme a bude náš SPL vybrán k realizaci bude mít MAS zhruba
jeden měsíc na doplnění potřebných dokladů – zejména souhlasů všech jednotlivých obcí, které jsou
v působnosti MAS - s územní působností MAS na jejich katastrálním území a prohlášení zastupitelů, že
se seznámili se Strategickým plánem Leader.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí se začleněním katastrálního území obce Vážany nad Litavou do územní působnosti
MAS Za humnama.
b) ZO bere na vědomí Strategický plán Leader.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Ředitel ZŠ a MŠ po konzultaci s hlavní účetní p. Jašíčkovou navrhl rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ ve výši 46.310,65 Kč takto:
-

do fondu odměn 30 tis. Kč
do rezervního fondu 16.310,65 Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 46.310,65 Kč
takto:
-

do fondu odměn 30.000 Kč,
do rezervního fondu 16.310,65 Kč.

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Různé (zamítnutí bezúplatného převodu pozemku drůbežárny, výsledek sledování jakosti
odpadních vod, zpráva o bezpečnostní situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2008, napojení
budovy ČZS na kanalizaci, autorský dozor a stavební dozor na kanalizaci, datové schránky,
CzechPoint, veřejná služba, informace z jednání stavebního úřadu k motokrosové dráze a další)
11.1.Dne 2.2.2009 byl na obecní úřad doručen dopis, ve kterém nám sděluje Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, že naše žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1746 (drůbežárna) byla
Komisí pro nakládání s majetkem zamítnuta. Tento pozemek bude realizován formou výběrového řízení.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení nám bude zasláno k uveřejnění na úřední desce.
11.2. Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem sledování jakosti odpadních vod, jak ho předložila
INSTA Ivanovice (ČOV vyčistila 26 797 m3 odpadních vod) – bezproblémové čištění.
11.3. Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci přednesl pan Petr Smejsík.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce 2008.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.4. ČZS Vážany nad Litavou požádal obec o možnost napojení budovy ČZS na kanalizaci obce v rámci
rekonstrukce kanalizační sítě.
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Návrh usnesení:
ZO souhlasí s napojením budovy ČZS na obecní kanalizaci. Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení
či jiné opatření stavebního úřadu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.5.Od 1.7.2009 bude povinností každé obce mít datové schránky. Tyto schránky budou sloužit pro
elektronickou korespondenci mezi úřady, právnickými osobami a zájemce z řad fyzických osob, kteří si
datovou schránku pořídí. Obecní úřad rovněž hodlá zavést službu pro občany CzechPOINT. Tj.
nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. CzechPOINT, neboli
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,
kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech
a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Zavedením CzechPOINTu bude moci obecní úřad
vydávat ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku
trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72), výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání
ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH, CzechPOINT E-SHOP - výpisy poštou a služba se bude dále rozšiřovat.
Prostřednictvím firmy AutoCont je požádáno o dotaci ve výši 93 tis. s 15 % účastí obce. Pracoviště bude
zařízeno min. počítačem, dvěma monitory, skenerem, kopírkou, tiskárnou, čtečkou karet a dalším
drobným zařízením.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období
2007 – 2013 na typový projekt - CzechPOINT – Kontaktní místo. V rámci tohoto programu zastupitelstvo
obce schvaluje přijetí dotace na CzechPOINT ve výši 93 927,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.6.Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické
služby možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné
nouze. Veřejnou službu může zřizovat obec. Pokud obec veřejnou službu bude organizovat, lze na
základě písemné smlouvy mezi obcí a osobou v hmotné nouzi zabezpečovat pomoc v záležitostech, které
jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů.
Systém pomoci v hmotné nouzi vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta,
která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Aby nebyla krácena pomoc v hmotné nouzi, musí osoba
v hmotné nouzi odpracovat min. 20 hod. měsíčně bezplatně pro poskytovatele veřejné služby.
11.7.Výbor životního prostředí sepsal stížnost na zavážení lokality Žleb, kde majitel pozemků zaváží
bývalý biokoridor. Pod petici proti zavážení žlebu a proti výstavbě motokrosové dráhy, kterou bývalé
zastupitelstvo zahrnulo do územního plánu obce, se podepsala většina občanů obce. Stížnost byla dána na
vědomí OÚ a dále bude dána na vědomí České inspekci životního prostředí, hejtmanovi Jm. kraje, hnutí
Duha, hnutí Děti země, veřejnoprávní televizi, komerční televizi.
11.8.Na poradě starostů byla projednávána možnost, aby na základě smlouvy Městská policie Slavkov u
Brna zřízená městem Slavkov u Brna mohla vykonávat na území obce Vážany nad Litavou úkoly obecní
policie stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštním
zákonem, v tomto rozsahu:
a) přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) podílení se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) podílení se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) podílení se na prevenci kriminality v obci,
g) provádění dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
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h) odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna na
území obce Vážany nad Litavou s Městem Slavkov u Brna.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.9.Zadání změny č. II územního plánu obce Vážany nad Litavou bylo doplněno o stanoviska dotčených
orgánů státní správy – všechna stanoviska byla souhlasná.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Zadání změny č. II územního plánu obce Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.10.Pozemkový úřad nám oznámil, že pro letošní 2009 je schopen zajistit zpracování projektové
dokumentace a vydání příslušného stavebního povolení na cestu C7 – cesta nad vinohrady. Vlastní
realizaci předpokládají nejdříve v roce 2010.
11.11.Mandátní smlouva na inženýrskou činnost – stavební dozor investora a smlouva na autorský dozor
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením smluv na stavební dozor investora se společností HANDL, s.r.o. a autorský
dozor bude vykonávat •••••• Hráček z vodohospodářského ateliéru, s.r.o. Brno.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.12. Příští zasedání zastupitelstva obce (20/2009) se uskuteční 25.3.2009.
12. Informace z obecního úřadu za únor 2009
- 29.1. jednání u starosty Slavkova ve věci problému dopravy materiálu na motokrosovou dráhu,
- 5.2. kontrola archivní a spisové služby obecního úřadu – bez podstatných nedostatků
- 5.2. jednání na Povodí Moravy ohledně záplavového území v místě nově navržené výstavby
rodinných domů vedle hřiště – výsledek jednání: plocha není v záplavovém území,
- 6.2. jednání stavebního úřadu v Nížkovicích ohledně plnění požadovaných dokladů – termín do
konce února, v opačném případě stavební úřad přikročí k zastavení stavby,
- 13.2 jednání starostů Slavkovska – hlavní bod: datové schránky,
- v 7. týdnu byly zahájeny práce na kanalizaci – nový řad u ČOV, další etapa bude kanalizace k RD
Žampachových,
- 25.2. schůzka s projektantem na studie obytných zón, úpravy autobusové zastávky a projektu
úpravy za pomníkem.
13. Diskuze
Čí jsou vraky aut u garáží u mlýna?
14. Usnesení
a) ZO bere na vědomí:
- Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce 2008
- Strategický plán Leader
b) ZO schvaluje:
- příspěvky:
o příspěvek 3.000,- Kč na energie pro ZO ČSCH,
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o příspěvek 87.000,- Kč na provoz a údržbu hřiště, energie, činnost, 180 tis. Kč na opravu
sokolovny TJ,
o příspěvek 81.000,- Kč SDH – před uzavřením smlouvy bude se SDH upřesněna konkrétní
výše příspěvku na jednotlivé položky – viz výše,
o příspěvek 4 tis. Kč na startovné Alexandře Divišové,
o příspěvek 5 tis. Kč na III. ročník westernových závodů (Vážanská flaška) - •••••• Uhlířovi
-

rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 46.310,65 Kč takto:
o do fondu odměn 30.000 Kč,

o do rezervního fondu 16.310,65 Kč Kč,
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období
2007 – 2013 na typový projekt - CzechPOINT – Kontaktní místo. V rámci tohoto programu
zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na CzechPOINT ve výši 93 927,- Kč,
- Zadání změny č. II územního plánu obce Vážany nad Litavou.
c) ZO souhlasí:
- s prodejem pozemku parc. č. 638/41 v k.ú. Vážany nad Litavou •••••• Hložkovi za cenu 30,Kč/m2,
- s prodejem pozemku parc. č. 638/44 v k.ú. Vážany nad Litavou panu •••••• Vykoukalovi za
cenu 30,- Kč/m2,
- se směnou pozemku 484/3 ve vlastnictví pana Hoffmana za stejně velký díl z pozemku parc. č.
486/3 a prodejem zbytku pozemku parc. č. 486/3 a celým pozemkem parc. č. 488/3 v k.ú.
Vážany nad Litavou panu •••••• Hoffmanovi za cenu 35,- Kč/m2,
- se začleněním katastrálního území obce Vážany nad Litavou do územní působnosti MAS Za
humnama,
- s napojením budovy ČZS na obecní kanalizaci. Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení či
jiné opatření stavebního úřadu,
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna na území
obce Vážany nad Litavou s Městem Slavkov u Brna,
- s uzavřením smluv na stavební dozor investora se společností HANDL, s.r.o. a autorský dozor
bude vykonávat •••••• Hráček z vodohospodářského ateliéru, s.r.o. Brno
d) ZO odkládá:
- projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO na jednání
zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč osobně zúčastní.
-

16. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21.15 hod. ukončil.
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