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Zápis číslo 2/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9. 2. 2015 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 

hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné. 

 

 

Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva obce 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu z 1. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 15. 12. 2014 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

5. Rozpočtové opatření č. 11 z prosince 2014  

6. Rozpočet na r. 2015 - návrh 

7. Inventarizace  

8. Cestovní náhrady na r. 2015 

9. Mateřská škola – provozní a prázdninová doba 

10. Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí 

11. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb 

12. Různé (kulturní akce, hody 2015, zajištění lunaparku, obecní ples, příp. další …)  

13. Diskuse 

14. Usnesení 

15. Závěr 

 

Hlasování o programu 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Námitky člena zastupitelstva obce proti zápisu z 1. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 15. 12. 

2014  

 

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 

 

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

provedl starosta. 

Jako ověřovatele zápisu navrhuji: Jaroslava Řezáče a Annu Pišovou 

Výsledek hlasování pro J. Řezáče: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Řezáč). 

Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Jaroslav Řezáč a paní Anna Pišová. 

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta -  Josef Hloužek 

 členové -  Ludmila Pilátová, Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč, Karel Škraňka,  

 

Nepřítomni: 

 

Petr Smejsík – omluven 
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4. Zprávy předsedů jednotlivých výborů. 

 

Starosta vyzval předsedy výborů k prezentaci: 

L. Pilátová zhodnotila úspěšnou akci „čaj“, konanou v horní hospodě. Informovala o knihovně a akcích pro 

děti, které spolu s paní knihovnicí připravují. 

A. Pišová hovořila o provedené inventarizaci, které se zúčastnila. Dále požádala o schválení toho, aby měl 

kontrolní výbor možnost monitoringu při veřejných zakázkách v obci. 

J. Řezáč přednesl zprávu ze školení o kácení stromů, kterého se zúčastnil. Sdělil, že výbor pro ŽP měl již 

svoji první schůzku stran nastavení detailů svojí činnosti. 

K. Škraňka ve svém slově uvedl, že se zúčastnil inventarizace a setkání se členy finančního výboru plánují 

na termín po 15. 2. 2015. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů 

do obdržené archivační složky. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 11 za prosinec 2014 

 

Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 11 za prosinec 2014 – celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích 

se zvyšuje v prosinci o 79.000,- Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 za prosinec 2014, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i 

výdajích se zvyšuje v prosinci o 79.000,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
6.   Rozpočet na r. 2015 - návrh 

 

Starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2015. 

PŘÍJMY  
 

třída 1. - daňové příjmy 
 

sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) v Kč 

  koeficient velikosti kategorie obce 1,064 
návrh rozpočtu 2015 

1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená část 1 292 000 

1112 daň z příj. fyz. osob od podnikatelů - sdílená část  19 500 

1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba 156 300 

1121 daň z příjmu právnických osob 1 478 400 

1122 dan z příjmu 128 900 

1211 daň z přidané hodnoty - (DPH) 2 968 700 

1340 poplatek za komunální odpad 313 000 

1341 poplatek ze psů 15 400 

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500 
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1351 odvod z výtěžku provozování loterií 1 000 

1355 odvod z loterií 10 000 

1361 správní poplatky 6 000 

1511 daň z nemovitosti 756 100 

  celkem 7 146 800 

třída 4. - přijaté dotace 
 

4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa) 125 900 

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13234) 110 000 

4134 převody z rozpočtových účtů (+ charita) 180 000 

4139 ostatní převody z vlastních fondů 40 000 

  celkem 455 900 

  celkem třída 1. a třída 4 7 602 700 

 
třída 2. - nedaňové příjmy 

 
1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků 13 400 

2119 2343 příjmy z úhrad těžebního průmyslu 80 000 

2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem.  200 

2310 2324 přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku 0 

2310 3122 přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku 30 000 

  2321 2111 odvádění odpadních vod 373 700 

3119 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZŠ 10 000 

3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně 200 

3399 2112 příjmy z prodeje zboží 2 700 

3631 2324 veřejné osvětlení 0 

3632 2111 pohřebnictví 8 500 

3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace 265 300 

3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 

3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 5 200 

3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 184 100 

3639 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 

3639 2321 přijaté neinvestiční dary 0 

3639 3112 příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás. 0 

3725 2111 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 36 100 

3729 2212 sankční platby př. od jiných subjektů 0 

6310 2141 příjmy z úroků 1 100 

  celkem 1 010 500 

   
  PŘÍJMY CELKEM 8 613 200 
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VÝDAJE        
 

   

  
v Kč 

    návrh rozpočtu 2015 

1014 Zemědělství: 8 000 

  Doprava: 335 000 

2212 silnice 150 000 

2219 chodníky 150 000 

2221 dopravní obslužnost 35 000 

  Vodní hospodářství: 1 242 700 

2310 pitná voda 92 700 

2321 kanalizace 1 150 000 

3119 Školství: 580 000 

3314 Činnosti knihovnické: 13 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury: 6 000 

3341 Místní rozhlas: 22 300 

3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků: 130 000 

3419 Tělovýchova a zájmová činnost: 125 000 

3429 Ostatní zájmová činnost: 150 000 

3631 Veřejné osvětlení: 295 000 

3632 Pohřebnictví: 25 000 

3633 Plynofikace: 100 000 

3639 Komunální služba a územní rozvoj: 2 041 700 

  Ochrana životního prostředí: 535 000 

3721 nebezpečný odpad 5 000 

3722 komunální odpad 450 000 

3723 ostatní odpad (kontejnery) 80 000 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: 145000 

4329 Sociální pomoc dětem: 12000 

4356 Denní stacionáře a centra den. služeb 15000 

5212 Ochrana obyvatelstva 5 000 

5512 Požární ochrana - dobrovolná část: 75 000 

6112 Zastupitelstva obcí: 897 000 

  Činnost místní správy: 1 713 900 

6171 vlastní činnost 1 316 500 
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6310 služby peněžních ústavů 11 000 

6320 pojištění budov a zařízení 37 500 

6330 převody vlastním fondům 220 000 

6399 daň z příjmu právnických osob 128 900 

  Všeobecná pokladna: 1 600 

2321 úroky ČOV - ČS, a.s. Prostějov 1 600 

  Finanční vypořádání: 0 

    
 

  VÝDAJE CELKEM 8 473 200 

      

  Třída 8. - financování - saldo: 140 000 

8115 změna stavu krátkodobých prostředků 0 

8124 splácení dlouhodobých půjček 140 000 

 

 

DETAIL NA DOTACE ROZDĚLENÉ V OBCI: 

 

Starosta představil přítomným detail údajů, jak jednotlivé organizace žádaly o dotaci, a jaká část jim byla 

schválena. 

 

Žádosti organizací a spolků o příspěvky z rozpočtu 
obce na rok 2015 požadavek v rozpočtu 

z toho ostatní 
zájmová činnost 

    HZS 97 000 75 000 5 000 

TJ - tělocvična 165 000 80 000 0 

TJ - hřiště 85 000 45 000 0 

Sdružení westernových jezdců 5 000 0 5 000 

Vážanští myslivci 0 0 1 200 

ČSCH (chovatelé) 51 000 0 12 500 

Hody - příspěvek pořadateli (TJ) 15 000 0 15 000 

Hody - kroje 0 0 20 000 

Vážanští rybáři 15 000 0 10 000 

Nohejbal - příspěvek pořadateli (MŽ) 13 000 0 8 000 

ČZS (zahrádkáři) 17 000 0 17 000 

Vážanští farníci a obec 50 000 75 000 0 

Vážanští sleťáci 10 000 0 15 000 

Ostatní sport a kult akce (rezerva) 0 0 41 300 

Celkem 523 000 275 000 108 700 

  
rozpočet:              150 000 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO A CHARITNÍHO FONDU: 

 

Starosta seznámil přítomné s detailem o fondech sociální a charitní. 

 

Stav k 31.12.2014: 

 

Sociální fond   v Kč 

Příjmy:     

Počáteční stav k 1.1.2014   24 005,55 

Příjem 3% ze mzdy   44 529,00 

Úroky   41,74 

      

Příjem celkem:   68 576,29  

      

Výdaje:     

Poplatky   190,00 

Příspěvek dovolená   4 250,00 

Příspěvek kultura   6 900,00 

Stravenky   23 430,00 

      

Výdaje celkem:   34 770,00 

      

Stav účtu k 31.12.2014:   33 806,29 

      

Charita     

Počáteční stav k 1.1.2014   65 777,00 

Příjem 0,05% charita z daň. příjmů   18 888,00 

      

Příjem celkem:   84 665,00  

      

Stav účtu k 31.12.2014:   84 665,00 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet na r. 2015, dle výše uvedených paragrafů a částek, se změnou navýšení paragrafu č.: 

4356 o +100,- Kč na 15.100,- Kč a současně ponížení paragrafu č.: 3639 o -100,- Kč na částku 2.041.600,- 

Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozbor hospodaření sociálního a charitního fondu za r. 2014, dle výše uvedených položek a 

částek.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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7.   Inventarizace 

 

Starosta, uvedl, že podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., byla provedena inventura majetku obce a 

příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. Inventurní komise vykonaly tuto činnost v řádném termínu do 

31.12.2014. 

Paní Hana Urbanová přečetla zprávu o inventuře. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2014, s ohledem na prohlášení 

inventarizační komise, ve složení Anna Pišová, Jaroslav Řezáč a Karel Škraňka a pracovníka hmotně 

odpovědného za inventarizovaný majetek, paní Hany Urbanové, že inventarizace byla provedena v souladu s 

ustanovením zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o 

inventarizaci majetku a závazků a plánem k provedení  inventarizace  schváleného ZO Vážany nad Litavou 

dne 15.12.2014. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
8.  Cestovní náhrady v r. 2015 

 

Starosta přednesl, že je aktualizovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, č. 328/2014 Sb. a je 

nutno schválit výši cestovních náhrad pro r. 2015, ve výši 70,- ; 110,- a 170,- Kč/den. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje výši cestovních náhrad na r. 2015, v těchto hodnotách: 

70,-  Kč (69 Kč až 82 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  

110,-  Kč (104 Kč až 125 Kč), trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,  

170,-  Kč (163 Kč až 195 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

9. Mateřská škola – provozní a prázdninová doba 
 

S odkazem na požadavek člena zastupitelstva byl zařazen tento bod do programu zasedání zastupitelstva 

obce. Cílem je řešit ve prospěch rodičů, majících v MŠ děti: a) změnu běžné provozní doby a b) 

prázdninovou provozní dobu. 

V úvodu bylo dáno slovo paní ředitelce S. Babušíkové, která seznámila přítomné se stávajícím stavem 

provozních dob v MŠ s tím, že současný 9 hodinový (denní) úvazek na dvě učitelky je plně využíván. Dle 

jejího zjištění má málo rodičů zájem o prodloužení provozní doby ráno (1 maminka, od 6.30 hod  - občas), 

poptávka je více po odpoledních hodinách, ale i ta není nikterak markantní (4 maminky, a to do 16.00 hod.). 

Stran provozní doby o prázdninách, je odhad na náklady na dvě učitelky ca 30 tis. Kč a to na prvních 14 dnů 

na začátku prázdnin.  

Mgr. A. Pišová položila dotaz, kolik rodičů bylo osloveno kvůli zjištění zájmu či nezájmu o prodloužení 

provozní doby, když přímo samotní rodiče tuto žádost přes ni iniciovali a tedy ví o větším počtu rodičů, kteří 

zájem mají. Paní S. Babušíková odpověděla, že rodičů na rodičovské a mateřské dovolené se nedotazovala. 

Osloveni byli převážně rodiče, kde maminka není na mateřské či rodičovské dovolené, tj. ti, kteří 

prodloužení doby reálně potřebují.  

Ohlasy z řad přítomných maminek směřovaly zejména na nepoměr pracovní doby, vůči dojíždění do 

zaměstnání, který rozhodně nekoresponduje s provozní dobou školky (v 6.45 hodin dítě nastoupí do školky, 
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cca v 7.15 - 7.30 hod je rodič v práci – běžná pracovní doba je 8,5 hodin, což je cca 15.45 - 16.00 hodin + 

čas na cestu zpět do Vážan).  

Co se týče prázdninového provozu, proběhla diskuze o počtu dní řádné dovolené pedagogických pracovníků 

(řádná dovolená pedagogických pracovníků je 40 dnů, u nepedagogických zaměstnanců školy je kratší) a 

dále bylo poukázáno na to, že v okolních školkách je provoz o prázdninách hrazen z běžného rozpočtu a 

rodiče se na prázdninovém provozu finančně v tak vysoké míře, jakou nastiňuje paní S. Babušíková 

nepodílí, platí pouze běžný měsíční poplatek. Mgr. Pišová sdělila, že letní prázdniny trvají 43 pracovních 

dnů, což nikdo z rodičů nemá k dispozici jakožto řádnou dovolenou v zaměstnání, ani dva rodiče dohromady 

nemají tolik dnů řádné dovolené k dispozici. Dále sdělila, že pokud bude tak vysoký poplatek za 14-denní 

provoz o prázdninách (cca orientačně bylo naznačeno 3-3.500 Kč/dítě), je jisté, že rodiče tam děti nebudou 

chtít dát.  Pokud by byl finanční příspěvek v rozumné míře, jistě v MŠ bude dětí umístěno o prázdninách 

více. 

Stran prázdninové provozní doby a vzhledem k nákladům, na kterých by museli participovat i rodiče dětí, 

které by o prázdninách do školky nechodili, navrhnul starosta, že obec podpoří prázdninový provoz částkou 

10.000,- Kč. 

Závěrem bylo dohodnuto, že koncem dubna tohoto roku, tedy po zápise dětí do mateřské školy, kdy bude 

znám budoucí početní stav dětí ve školce (lze očekávat, že bude vyšší jak stávající stav), bude prověřena 

možnost využít případnou další pedagogickou sílu. Tím by se případně od 1. 9. 2015 mohla prodloužit i 

denní provozní doba ve školce. 

Starosta navrhnul, po této dlouhé debatě, odhlasovat příspěvek na podporu prázdninové provozní doby a 

ostatní přesunout na zasedání ZO, až po zápisu dětí do školky.  

 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o provozní době MŠ ve Vážanech n/Lit. v r. 2015 a požadavek o jejím 

prodloužení ze strany rodičů.  

ZO odkládá bod programu na další zastupitelstvo, po uzavření výsledků zápisu dětí do MŠ.  

ZO ukládá paní ředitelce, aby vypracovala podrobný nákladový rozpočet na prázdninový provoz MŠ. 

ZO schvaluje finanční příspěvek na chod MŠ o letních prázdninách r. 2015, ve výši ½ skutečných nákladů, 

max. však 10.000,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Hloužek). 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
10.  Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí 

 
Starosta vysvětlil problematiku, která řeší přenesení povinnosti obce Vážany nad Litavou na ORP, Slavkov 

u Brna, kdy obec Vážany nad Litavou uzavřením veřejnoprávní smlouvy a zaplacením paušálního poplatku 

ve výši 2.000,- Kč/rok může plně využívat ORP, které bude řešit případné záležitosti soc. – právní ochrany 

dětí. Pro splnění zákonné povinnosti by obec jinak musela vyčlenit a platit na obci osobu, která by 

kvalifikovaně tyto záležitosti řešila. Pracovní úvazek takovéto osoby by rozhodně přesáhnul paušální 

poplatek na ORP. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu sociálně - právní ochrany dětí pro r. 2015, 

s ujednaným paušálním poplatkem 2.000,- Kč/rok. Přičemž ZO bere na vědomí, že podpisem této smlouvy 

má stále ohlašovací povinnost pro případy sociálně - právní ochrany dětí. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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11.  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb 

 
Starosta krátce vysvětlil, že se jedná o uzavření nové, navazující smlouvy, na smlouvu stávající s platností a 

účinností na dobu určitou, uzavřenou s ORP Slavkov u Brna na r. 2014. Nová smlouva za stejných 

podmínek je nastavena na dobu neurčitou. Příspěvek na r. 2015 činí 15.039,- Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb, uzavřenou s ORP 

Slavkov u Brna, na dobu neurčitou a s příspěvkem 15.039,- Kč/pro r. 2015. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

12.  Různé (kulturní akce, hody 2015, zajištění lunaparku, obecní ples, příp. další …) 

 

12.1. Žádost pana Pavla Nového, Trávníky 168, Rajhradice o povolení hostování zábavných atrakcí na 

hodech 2015 

 

Na toto téma se rozpoutala debata, směrující k cíli, mít na hodech zábavné atrakce tak, aby si zejména děti 

mohli hodů do sytosti užít. Stejný názor na tuto věc má zastupitelstvo obce a navrhuje žádost schválit, 

uzavřít s panem Novým smlouvu a podmínit ji i sankcemi, pro případ, jak se stalo v r. 2014, že by pan Nový 

nedodržel smluvní ujednání a s atrakcemi na hody nepřijel. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje uzavření  smlouvy s panem Pavlem Novým, Trávníky 168, Rajhradice, za účelem zajištění 

lunaparku a atrakcí na Bartolomějské hody v termínu od 18.8.2015 do 23.8.2015. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

12.2. Návrh starosty na stěžejní kulturní akce, pořádané obcí (příp. ve spolupráci s místní organizací, 

spolkem nebo sdružením):  

A) dne 28.2.2015: Obecní ples v dolní hospodě;  

B) dne 27.6.2015: Velký dětský den s animačním programem na hřišti;  

C) dne 23.8.2015: Bartolomějské hody – nedělní požehnání a dechová hudba u dolní hospody. 

 

Debata na téma kulturních akcí pořádaných obcí se ponejvíce směrovala na Bartolomějské hody, a to na 

starostův návrh, aby hody proběhly tradičně v režii TJ Vážany nad Litavou (pátek - sobota) a neděli by si 

hody organizačně přebrala obec a zajistila dechovou hudbu k dolní hospodě.  

Tato změna („držet“ hody i v neděli) je dle starosty dána tím, že nedělní den je „prázdný“ a neslavnostní, 

přičemž je třeba přiblížit se i občanům ve vyšším věku, kteří na večerní hodové zábavy nechodí a jistě 

přivítají tuto novou aktivitu hodového nedělního odpoledne s dechovou hudbou. Dalším důvodem je 

obnovení tradice a křesťanských zvyků, kdy u kostela nebo přímo u dolní hospody (dříve „Lidový dům“) 

bude nedělní hodové požehnání a na to na stejném místě naváže i odpolední dění. Hlavním cílem však je 

stmelení občanů obce a zánik rivality – horní/dolní hospoda. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí konání stěžejních akcí, pořádaných obcí v r. 2015. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 
 

12.3. Schválení smlouvy o prodeji pozemku a současně o pronájmu pozemku p.č. 220/1 panu Jiřímu 

Komárkovi, Vážany n/L. č. 171, který cenu, stanovenou odhadcem obce, respektuje a chce schválit prodej i 

nájem a následně oplocení (oba pozemky s oplocením v jeden celek, s podmínkou ve smlouvě o nájmu, že 

pokud bude nájem vypovězen, má za povinnost na své náklady oplocení do 60 dnů od výpovědi odstranit). 
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Na základě upozornění místostarosty J. Hloužka, že pozemek není v tuto chvíli ještě zaměřen, zastupitelstvo 

přistupuje pouze ke schválení prodeje části pozemku. Schválení pronájmu a oplocení je přesunuto na další 

ZZO, s podmínkou, že bude pozemek zaměřen a rozdělen na výše uvedené díly. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji a prodej části pozemku p.č. 220/1 (dle náčrtu, který je přílohou 

zápisu), za cenu stanovenou odhadcem (Ocenění č. 3326-555-2014), ve výši 170,- Kč/ m2 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

12.4. Schválení smlouvy, ve splátkovém režimu, o prodeji pozemku p.č. 88, o rozloze 92 m2, v ceně 

18.930,- Kč, paní Petře Svobodové a Michalu Novému, Vážany č. 140. 

 

Byl sdělen požadavek zájemců o koupi pozemku na splátkový kalendář, který bude ve výši 1.000,- Kč 

měsíčně, což při ceně pozemku čítá 19 měsíčních splátek.  

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji a prodej pozemku p.č. 88 paní Petře Svobodové  a panu Michalu 

Novému, bydl. Vážany n/L. č. 140, a zároveň schvaluje splátkový kalendář ve výši 1.000, Kč/měs.. Další 

podmínkou prodeje pozemku a jeho zápisu v katastru nemovitostí je úplné zaplacení kupní ceny, o čemž 

bude vydáno obcí potvrzení, které se stane nedílnou součástí kupní smlouvy. Teprve poté bude možno dát 

návrh na vklad do katastru nemovitostí.   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

12.5. Dle bodu 4. tohoto zápisu a požadavku předsedkyně kontrolního výboru A. Pišové o možnosti 

monitorovat kontrolním výborem procesy zadávání veřejných zakázek v obci Vážany nad Litavou dává 

starosta hlasovat. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO souhlasí s oprávněním pro Kontrolní výbor, aby monitoroval procesy zadávání veřejných zakázek v obci 

Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo odsouhlaseno. 
 

 

 

 

13. Diskuze 

 

13.1. Podněty do diskuze z poštovní či elektronické korespondence: 

 

Žádné nebyly evidovány. 

 

13.2. Podněty do diskuze z řad přítomných: 

 

1. Pan J. Komárek navrhnul kontakt na společnost, která provádí rekonstrukce veřejného osvětlení (dále i 

jako VO) na obcích s LED technologiemi. Společnost nabízí realizaci, pronájem služby a splátkový režim, 

jak za rekonstrukci, tak i za provoz, a to až na 8 let. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Ano, toto nás jistě zajímá, zejména i vzhledem k překládce VO na trase od školy ke 

kostelu, kde vznikne pro obec vynucená investice, právě na rekonstrukci VO. Dohodlo se, že pan Komárek 

„nakontaktuje“ společnost na starostu obce, za účelem projednání možností rekonstrukce VO. 
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2. Pan J. Holub znovu otevřel téma průjezdu obce velkými nákladními automobily, a to jedoucích jak ve 

vysokých rychlostech, tak rovněž i s vysokou tonáží, kterou toto umožňuje dopravní značka na mostu přes 

Litavu, kde je uvedeno 80 tun pro jedno vozidlo. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Ano, o tomto problému víme a řešili jsme ho následovně.  

a) Na SÚS ve Vyškově debatou o možnosti osazení značek, které rychlost vozidel omezují i pod hranici 

běžně povolené rychlosti v obci. Dále vytvořením přechodu pro chodce před školou, od pomníku k zastávce. 

b) Na PČR ve Slavkově, s cílem, aby policisté začali provádět občasné měření rychlosti vozidel u kostela. 

Na obou aktivitách se již pracuje. Výsledek bude znám do konce března r. 2015. 

c) Povolení průjezdu vozidel o hmotnosti do 80 tun a jeho případné omezení zatím projednáváno nebylo. 

 

3. Pan L. Audy se dotázal, proč se nedělní odpolední zábava neplánuje konat v horní hospodě? 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Jak již bylo předneseno v bodu 12. 2., tohoto zápisu, cílem je vyváženost dění v obci a 

stmelovací efekt. 

Pan E. Novotný reagoval: Pamatuji si, že za mého mládí byla organizace hodů rozdělena tak, že 1. den byly 

v horní hospodě a 2. den se pořádala zábava v dolní hospodě. 

Toto bylo z pléna všeobecně podpořeno. 

 

4. Pan J. Komárek upozornil na stav cesty od pomníku k jeho domu. Ta je zpevňována neustálou navážkou 

sutí a už nyní je nad úrovní zahrádek a základů plotů. Bylo by dobré provést skrývku a cestu zpevnit. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Zastupitelstvo bere na zřetel tuto připomínku, kterou budeme s výhledem tohoto roku 

řešit. 

 

5. Paní Partyková požaduje řešit omezení rychlosti vozidel na úseku od horní hospody k lípě osazením 

zpomalujícími retardéry.  

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Tento požadavek byl již jednou projednáván na SÚS, ale bez úspěchu. Pokusíme se 

informovat o možnostech omezení rychlosti na odboru dopravy na Krajském úřadu. 

 

6. Pan M. Žampach se dotázal, zda už nějak funguje koordinátor, který působí ve sdružení obcí Slavkova. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Zatím nelze řádně vyhodnotit. Sdružení finalizuje výsledky anket a projednává možnosti. 

Obce budou o výsledku informovány do konce května r. 2015. 

 

7. Pan L. Audy se dotázal, proč se musí dělat překládka el. vedení ze vzdušného do země? 

Odpovědní komentář: 

Místostarosta reagoval: Jedná se o modernizaci a pokrok. Společnosti dodávající el. energii a vlastnící 

distribuční sítě bude v budoucnu osazovat el. vedení do země. 

 

8. Podnět z pléna, který kritizoval nadměrné množství spalin z komínů některých občanů, konkretizován na 

dům č. p. 23.  

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Ano, vím o tom a již byly provedeny patřičné kroky tak, aby byl kouř, konkrétně na č.p. 

23, maximálně redukován. 
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14. Usnesení 

 

ZO schvaluje:  

- program zasedání zastupitelstva 

- ověřovatele zápisu Ing. J. Řezáče a Mgr. A. Pišovou 

- rozpočtové opatření č. 11 z prosince 2014  

- rozpočet na r. 2015  

- rozbor hospodaření sociálního a charitního fondu za r. 2014 

- zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2014 

- výši cestovních náhrad na r. 2015 

- finanční příspěvek na provoz MŠ o letních prázdninách r. 2015 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu sociálně - právní ochrany dětí pro r. 2015 s ORP Slavkov 

- uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb s ORP Slavkov 

- uzavření smlouvy o prodeji a prodej části pozemku, parc. č. 220/1, panu Jiřímu Komárkovi 

- uzavření smlouvy o prodeji a prodej pozemku, parc. č. 88, paní Petře Svobodové a panu Michalu Novému 

- uzavření smlouvy s panem Pavlem Novým, Trávníky 168, Rajhradice, za účelem zajištění lunaparku a   

  atrakcí na Bartolomějské hody 

 

ZO bere na vědomí:  

- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů do obdržené 

archivační složky 

- informaci o provozní době MŠ ve Vážanech n/Lit. v r. 2015 a požadavek o jejím prodloužení ze strany 

rodičů 

- konání stěžejních akcí, pořádaných obcí v r. 2015 

 

ZO souhlasí:  

- s oprávněním pro Kontrolní výbor, aby monitoroval procesy zadávání veřejných zakázek v obci Vážany 

nad Litavou 

 

ZO odkládá:  

- záležitost řešení provozní doby MŠ, na dobu po uzavření výsledků zápisu dětí do MŠ v dubnu/2015  

 

ZO ukládá: 

- paní ředitelce MŠ, aby vypracovala podrobný nákladový rozpočet na prázdninový provoz MŠ 

 

 

15.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21.05 hod ukončil. 

 

Podpisy: 

 

Ing. Václav Matyáš     Ing. Jaroslav Řezáč a Mgr. Anna Pišová 

Starosta:                                                   Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 


