
Zápis číslo 20/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.3.2009 

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

Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva obce: 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 19. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 25.2.2009 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Zápis č. 10 a č. 11 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 a 16.3.2009 
5. Prodej pozemků 
6. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO 
7. Různé (elektrické vedení za humny, humanitární sbírka, .... ) 
8. Informace z obecního úřadu za březen 2009 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Závěr 

 
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 19. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

25.2.2009 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 
nejbližší zasedání ZO.  

Námitka nebyla vznesena 

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 Karel Škraňka. 

Výsledek hlasování pro pana Petra Smejsíka:   Pro 5,  proti 0, zdržel se Petr Smejsík. 

Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku:   Pro 5,  proti 0, zdržel se Karel Škraňka. 

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

 
4. Zápis č. 10 a č. 11 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 a 16.3.2009 
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. 
 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek 

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

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Řezáč – omluvil se  
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Zápis č. 11 přečetl starosta obce. 
 
Dle usnesení ZO z jednání ZO 15/2008 dne 24.9.2008 pod bodem 5. písm. b) musí být zápis z finančních 
kontrol proveden důsledně dle § 119 odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů; zápisy provedeny jinou formou nebudou v ZO projednávány. Zápis č. 11 není podepsán 
zaměstnancem, jehož se kontrola týkala. Vyjádření pracovníka či orgánu následuje až následně. 
 
Návrh usnesení: 
- ZO opakovaně 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. 
- ZO ukládá finančnímu výboru doplnění zápisu č. 11 z finanční kontroly ze dne 16.3.2009 v intencích 

§ 119 odst. (4) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

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

 
5. Prodej pozemků 

Dne 13.1.2009 podal žádost o koupi pozemku na stavbu garáže v lokalitě k „JZD“ pan ••••••Ludín, 
Vážany nad Litavou 207. Vzhledem k tomu, že manž. Matyášovi odstoupili od koupě pozemku parc. č. 
638/29 v k.ú. Vážany nad Litavou, jehož prodej jim byl schválen na ZO 14/2008 dne 20.8.2008, je 
pozemek volný a může být panu Ludínovi prodán.  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 638/29 panu •••••• Ludínovi, Vážany nad Litvou č.p. 207, za cenu 
4.500,- Kč. 

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

 
6. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče  
Ing. Jaroslav se opět jednání zastupitelstva nezúčastnil. 

Návrh usnesení: 

ZO odkládá projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 na jednání 
zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč osobně zúčastní. 

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

 
7. Různé (elektrické vedení za humny, humanitární sbírka, .... ) 
 
7.1. Dne 16.3.2009 byla na obecní úřad doručena žádost společnosti E.ON ČR, s.r.o. zastoupená 
společností ELMAX CZ, v.o.s. se sídlem ve Strážnici o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu SB 
– 4608 -018, Vážany nad Litavou vv NN Hložek na pozemku parc. č. 12 a 11/4 v kú. Vážany nad Litavou 
a současně předložila na tento záměr žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu. Jedná se o nadzemní vedení od trafostanice „U kostela“ podél stodol 
k pozemku parc. č. 11/4. Vedení bude zavěšeno na 3 betonových sloupech umístěných za stodolami vždy 
proti hranici mezi pozemky přilehlých stodol, aby nebránily přístupu k budovám. Na podpěrné body bude 
možno umístit veř. osvětlení. 
  
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí se stavbou SB – 4608 -018, Vážany nad Litavou vv NN Hložek na pozemku parc. č. 12 a 
11/4 v kú. Vážany nad Litavou. 
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
spočívající v umístění nového venkovního izolovaného vedení NN včetně podpěrných bodů na pozemku 
parc. č. 12 a 11/4 v kú. Vážany nad Litavou. 
 . 
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se ing. Hložek. 

 
7.2. Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo humanitární sbírku letního a zimního oblečení, 
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky, 
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Pokud některá organizace obce, popřípadě 
jednotliví občané budou tuto sbírku v naší obci ochotni organizovat, obecní úřad jim bude nápomocen.   
 
7.3 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. zaslala dne 16.3.2009 pozvánku na řádnou valnou hromadu. 
Současně s pozvánkou zaslala i formulář plné moci ke zplnomocnění našeho zástupce.  
Pan Škraňka navrhl k zastupování obce starostu, pan Spáčil navrhl k zastupování pana ing. Řezáče. 
 
Návrh na usnesení: 
 
1. ZO deleguje starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 22.5.2009 a 
současně ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 
2. ZO deleguje Ing. Jaroslava Řezáče na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 
22.5.2009 a současně ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 

Výsledek hlasování o usnesení č. 1.: Pro 5, proti 0, zdržel se Hloužek. 

Vzhledem k odsouhlasení návrhu č.1 se o druhém návrhu již nehlasovalo. 

7.4. TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka dne 17.3.2009 podala žádost o 
povolení nepravidelného průjezdu 3 vozidel přes naši obec (ze šesti přesně specifikovaných vozidel podle 
registračních značek), které na stavbu motokrosové dráhy budou dopravovat jen nutný materiál tzn. písky, 
kamenivo, betonové panely, ornici a stavební mechanizaci.  
K bodu se vyjádřili: 
Pan Holub – vznesl dotaz na únosnost mostu ke Slavkovu. 
starosta – dle telefonického sdělení SÚS Vyškov (pan Olejníček) byl na most proveden statický posudek, 
z jehož výsledku vyplynulo, že únosnost mostu je bez omezení. 
Pan Vyroubal – proč jezdí nákladní automobily s celkovým zatížením nad 25 t po mostě přes Litavu? 
Pan Nakládal – proč nebylo zamezeno průjezdu nákladních automobilů přes „JZD“? 
starosta – uzavřením cesty přes „JZD“ by nákladní automobily jezdily přes dědinu, což by ve větší míře 
obtěžovalo občany v této lokalitě. 
Pan Novák – upozornil na značné poničení (zamačkání) stávajících dešťových vpustí. 
starosta – máme písemný závazek společnosti TML INTERNATIONAL CORPORATION, že po 
skončení navážení materiálu budou škody na komunikacích odstraněny. 
Pan Škraňka, pan Spáčil – požadují písemné stanovisko SÚS Vyškov k únosnosti mostu ke Slavkovu. 
Pan Šimoník, pan Nakládal – nesouhlasí s průjezdem požadovaných tří nákladních automobilů přes 
„JZD“. 
Pan Novák, pan Smejsík, pan Hégr – vyjádřili nesouhlas s průjezdem specifikovaných vozidel přes 
dědinu. 
Pan Hložek – vznesl požadavek na předložení plné moci či pověření pana Hrdinku k zastupování 
společnosti TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s nepravidelným průjezdem 3 vozidel přes naši obec (ze šesti přesně specifikovaných vozidel 
podle registračních značek) v době nepříznivého počasí, které na stavbu motokrosové dráhy budou 
dopravovat jen nutný materiál tzn. písky, kamenivo, betonové panely, ornici a stavební mechanizaci. 

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

Následně po hlasování pan Hložek otevřel diskuzi na téma koupě administrativní budovy společnosti 
Agria Nížkovice. Vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla na pořadu jednání, starosta vyhlásil 
přestávku, ve které byla neformálně diskutována všechna pro i proti. Po skončení přestávky starosta 
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oznámil, že zájem či nezájem o koupi budovy bude zařazen jako řádný bod na příští zasedání 
zastupitelstva, kde bude prezentováno i stanovisko společnosti Agria, a.s. k možnosti uhrazení ceny 
budovy ve více splátkách v průběhu 2 – 3 let.   

7.5. Do rozpočtu obce na rok 2009 byla zahrnuta částka 81 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů. SDH 
předložil žádost (návrh) na čerpání této dotace. 45 tis. Kč by bylo použito na pořízení výstroje pro 
zásahové družstvo (35 tis. Kč pro další 2 členy) a soutěžní družstvo (10 tis. Kč - dresy pro 8 členů), 36 tis. 
Kč na provoz (23 tis. oprava techniky a PHM, 2 tis. technická kontrola, 11 tis. Kč na opravu pronajatých 
místností v budově č. 7). 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s čerpáním dotace SDH takto: 
- 45 tis. Kč na pořízení výstroje pro zásahové družstvo (35 tis. Kč pro další 2 členy) a soutěžní družstvo 

(10 tis. Kč - dresy pro 8 členů), 
- 36 tis. Kč na provoz (23 tis. oprava techniky a PHM, 2 tis. technická kontrola, 11 tis. Kč na opravu 

pronajatých místností v budově č. 7). 

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

7.6.28. a 29. května se bude konat v Karlových Varech XI. Sněm Svazu měst a obcí ČR jehož jsme členy. 
Pokud se za naši obec nezúčastní žádný delegát, je možné zplnomocnit zástupce jiné obce, který se sněmu 
zúčastní. Hlavní projednávaná témata: nový zákon o rozpočtovém určení daní, elektronizace veřejné 
správy, separace odpadů, priority činnosti Svazu a další.  

Návrh na usnesení: 

ZO pověřuje starostu k zplnomocnění některého starosty z obcí DSO ŽlaP, jež se sněmu zúčastní, 
k hlasování na XI. sněmu Svazu měst a obcí ČR ve dnech 28. a 29. května 2009. 

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

 
7.7.Věcné břemeno na vedení nn k RD manž. Žampachových. 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového venkovního vedení NN na 
pozemku parc.č. 950/7, 950/8 a 950/12,  v katastrálním území Vážany nad Litavou  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro6, proti 0, zdržel se 0. 

7.8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009. Obecně závaznou vyhláškou 2/2005 byla stanovena povinnost  
poplatníka uhradit poplatek za odvoz SKO do konce března příslušného roku. Vzhledem k tomu, 
společnost RESPONO a.s. od 1.3. daného roku popelnice bez platné známky pro ten který rok již  
nevyváží, starosta předložil návrh OZV č. 1/2009 kde je stanoven termín pro uhrazení poplatku do konce 
měsíce února příslušného roku bez vyměření. 

Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 
2/2005, kterou se stanovil místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 a 1/2007, 
kterými byla Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 změněna a doplněna. 

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

7.9. Vyjádření ke stavbě RD manž. Pišových. 

Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí se stavbou RD manž. Pišových na pozemku parc. č. 458 v k.ú. Vážany nad Litvou dle 
předloženého projektu – dvoupodlažní dům s rovnou střechou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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8. Informace z obecního úřadu za březen 2009 

- 4.3. přepis AVIA furgon na obec   
- 16.3. byla provedena finanční kontrola  
- 18.3. pozemkové úpravy - veřejné jednání ve Slavkově u Brna 
- 19.3. kolaudace mostů a silnice Vážany nad Litavou – Hrušky 
- dokončena kanalizace od Jeřábkového k ČOV  a od stavby RD Závodných k RD Žampachů 
- ve 12. týdnu zahájena kanalizace od Leteckých ke garážím u mlýna 
- 24.3. návštěva televizí na motokrosové dráze 

 
9. Diskuze 
Výbor životního prostředí navrhuje zakoupení stromku k dalšímu vysázení v extravilánu. 
Dotaz  starosty na výbor životního prostředí na postup hospodaření se stromy na hřbitově.  
Starosta navrhl uspořádání soutěže v hraní kuliček a tlučení špačků pro děti i dospělé. Nejvhodnější 
termín v sobotu 18. dubna. 
 
10. Usnesení 
a) ZO bere na vědomí: 

- zápis č. 11 z finančního výboru ze dne 16.3.2009. 
- námitky pana Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a č.16/2008 ze zasedání ZO a námitky 

odkládá jako námitky k zápisu neopodstatnělé. 
b) ZO schvaluje: 

- zápis č. 11 z finančního výboru ze dne 16.3.2009 (s výhradou) 
- prodej pozemku parc. č. 638/29 panu Pavlu Ludínovi, Vážany nad Litvou č.p. 207, za cenu 

4.500,- Kč, 
- Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 

kterou se stanovil místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 a 
1/2007, kterými byla Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 změněna a doplněna. 

c) ZO souhlasí: 
- se stavbou SB – 4608 -018, Vážany nad Litavou vv NN Hložek na pozemku parc. č. 12 a 11/4 

v kú. Vážany nad Litavou, 
- s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

spočívající v umístění nového venkovního izolovaného vedení NN včetně podpěrných bodů na 
pozemku parc. č. 12 a 11/4 v kú. Vážany nad Litavou, 

- s nepravidelným průjezdem 3 vozidel přes naši obec (ze šesti přesně specifikovaných vozidel 
podle registračních značek) v době nepříznivého počasí, které na stavbu motokrosové dráhy 
budou dopravovat jen nutný materiál tzn. písky, kamenivo, betonové panely, ornici a stavební 
mechanizaci. 

- s čerpáním dotace SDH takto: 
• 45 tis. Kč na pořízení výstroje pro zásahové družstvo (35 tis. Kč pro další 2 členy) a 

soutěžní družstvo (10 tis. Kč - dresy pro 8 členů), 
• 36 tis. Kč na provoz (23 tis. Kč oprava techniky a PHM, 2 tis. Kč technická kontrola, 11 tis. 

Kč na opravu pronajatých místností v budově č. 7). 
d) ZO deleguje: 

- starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 22.5.2009 a současně 
ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 

e) ZO pověřuje: 
- starostu k zplnomocnění některého starosty z obcí DSO ŽlaP, jež se sněmu zúčastní, 

k hlasování na XI. sněmu Svazu měst a obcí ČR ve dnech 28. a 29. května 2009. 
f) ZO ukládá: 

- opakovaně 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. 



 6 

- finančnímu výboru doplnění zápisu č. 11 z finanční kontroly ze dne 16.3.2009 v intencích § 119 
odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

g) ZO odkládá:  
- projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 na jednání 

zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč osobně zúčastní.  
 
11. Závěr 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy oskenovány z originálu 


