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Zápis číslo 20/2017 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne  

11. 10. 2017 

 
Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hod. 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 

usnášeníschopné. Omluvil J. Hloužka, který avizoval malé zpoždění, do 10 minut. 

 

Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva obce 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu z 19. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 20. 9. 2017  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Rozpočtové opatření 

5. Záměr obce o pronájmu nemovitosti  

6. Smluvní dokumentace - dodatek, nájem, archeologická činnost  

7. Různé  

8. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů  

9. Diskuze  

10. Usnesení  

11. Závěr 

 

Hlasování o programu 

Výsledek hlasování: 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  

20. 9. 2017 

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 navrhnul starosta: Mgr. Annu Pišovou a Karla Škraňku. 

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

Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 5, proti 0 zdržel se 1 (K. Škraňka). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Anna Pišová a Karel Škraňka. 

 

V 18.35 hod. se dostavil J. Hloužek. 

 

 

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš 

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

Petr Smejsík, Josef Hloužek 

 

Nepřítomni: 
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4. Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30. 9. 2017  

 
Starosta požádal, aby paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 8 ze dne 29. 9. 2017. 

Celkový rozpočet obce se v srpnu v příjmech a ve výdajích zvyšuje o 6.345.200,- Kč. Rozdíl v kontrolním 

odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ze dne 29. 9. 2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje o 

6.345.200,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč.   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Záměr obce o pronájmu nemovitosti  

 

5.1 Na základě předloženého požadavku nájemníka KS na dolní hospodě, který by rád co nejrychleji nájem 

ukončil, navrhnul starosta ukončení nájmu nebytových prostor, domu č. 90 na parcele číslo 480 (Lidový 

dům) dohodou k datu 12. 10. 2017. 

 

Návrh na usnesení: 

5.1 ZO schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor, domu č. 90 na parcele číslo 480 (Lidový dům) s 

panem KS, dohodou k datu 12. 10. 2017. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.2 Na základě žádosti pana KS o ukončení nájmu, vydala obec záměr dne 25. 9. 2017 o pronájmu 

nemovitosti, tj. domu č. p. 90 (Lidový dům) na pozemku parc. č. 480, výměra k pronájmu 950 m². V době 

konání zasedání zastupitelstva obce evidovala obec jednoho zájemce, a to pana PH. Cena pronájmu činí dle 

stávající smlouvy 7.000,- Kč/měs. a podmínky nájmu zůstávají rovněž stejné. 

 

Návrh na usnesení: 

5.2 ZO schvaluje pronájem nemovitosti, a to domu číslo popisné 90 (Lidový dům) na parc. č. 480, výměra 

k pronájmu 950 m², panu PH za cenu 7.000,- Kč měsíčně a stejných podmínek, jak bylo doposud, od 12. 10. 

2017. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (L. Pilátová, K. Škraňka) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Smluvní dokumentace: Dodatek, kupní smlouva, nájem, archeologická činnost, kupní sml. 

 

6.1 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/21 o celkové výměře 816 m² za celkovou cenu 1.101.600,- Kč 

(slovy: jeden milion sto jeden tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, 

Vážany nad Litavou 125 a KS, bytem Holubice. Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 

1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem 

Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím 

Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

6.1 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/21 o celkové výměře 816 m² za celkovou cenu 

1.101.600,- Kč (slovy: jeden milion sto jeden tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, 

IČ: 00368725 a KS, bytem Holubice. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
6.2 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/13 o celkové výměře 680 m² za celkovou cenu 918.000,- Kč (slovy: 

devět set osmnáct tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 
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125 a VČ, bytem Komořany. Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 1033/1 v katastrálním 

území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem Tomancem, číslo 

plánu 592-47/2017, ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

6.2 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/13 o celkové výměře 680 m² za celkovou cenu 

918.000,- Kč (slovy: devět set osmnáct tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a 

VČ, bytem Komořany. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.3 Kupní smlouva na pozemek č. 1033/11 o celkové výměře 646 m² za celkovou cenu 872.100,- Kč (slovy: 

osm set sedmdesát dva tisíc jedno sto korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, 

Vážany nad Litavou 125 a KK, bytem Holubice. Jedná se o pozemek, který vnikl rozdělením pozemku č. 

1033/1 v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu vyhotoveném Radimem 

Tomancem, číslo plánu 592-47/2017, ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím 

Blahynkou. 

 

Návrh na usnesení: 

6.3 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 1033/11 o celkové výměře 646 m² za celkovou cenu 

872.100,- Kč (slovy: osm set sedmdesát dva tisíc jedno sto korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, 

IČ: 00368725 a KK, bytem Holubice. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 1033/8 o celkové výměře 

615 m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a VZ, bytem Vážany nad 

Litavou a PM, bytem Brno. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro úhradu kupní ceny dle č. 2 

odst. 3, a to tak, že budoucí kupující uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 730.250,- Kč převodem, a to 

nejpozději do 30. 11. 2017 na účet advokátní úschovy. 

 

Návrh na usnesení: 

6.4 ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 1033/8 o 

celkové výměře 615 m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a VZ, 

bytem Vážany nad Litavou a PM, bytem Brno. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro úhradu 

kupní ceny dle č. 2 odst. 3, a to tak, že budoucí kupující uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 730.250,- 

Kč převodem, a to nejpozději do 30. 11. 2017 na účet advokátní úschovy. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.5 Při výkopových pracích na obnově propustku v katastru obce Vážany nad Litavou byly nalezeny 

archeologické artefakty. Na základě této skutečnosti byl nález nahlášen na Muzeum Vyškovska. Následně 

byla Muzeem Vyškovska předložena Obci Vážany n/Lit. Smlouva o provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Předmětem této smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu 

zhotovitelem při stavbě s názvem „Obnova propustku“ v katastru Vážany nad Litavou.  

 

Návrh na usnesení: 

6.5 ZO bere na vědomí smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi Muzeem 

Vyškovska, příspěvkovou organizací, náměstí Čsl. Armády 475/2, Vyškov a Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 

00368725, Vážany nad Litavou 125. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 
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6.6 Na základě nálezů, které na místě stavby archeoložka objevila, uložilo Muzeum Vyškovska naší obci 

povinnost pozastavení stavebních prací na obnově propustku, z důvodu provedení záchranného 

archeologického výzkumu. 

 

Návrh na usnesení: 

6.6 ZO bere na vědomí pozastavení stavebních prací na stavbě „Obnova propustku“ v katastru Vážany nad 

Litavou, z důvodu provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7 proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 
7. Různé 

 

7.1 Na základě usnesení č. 10.3, 19. ZZO ze dne 20. 9. 2017, kdy byl starosta pověřen zjistit postoj ostatních 

obcí k žádosti o finanční podporu Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna ze dne 8. 9. 

2017, bylo zjištěno, že se okolní obce k výše uvedené žádosti staví pozitivně, a každá z obcí zašle jistý 

finanční obnos, a to od 10.000,- Kč (např. Hrušky) až do 30.000,- Kč (např. Slavkov u Brna). Starosta 

vyzval zastupitele, aby žádost podpořili. Starosta navrhnul částku 10.000,- Kč. Paní Mgr. Anna Pišová 

podala protinávrh na částku 5.000,- Kč a dále paní Ludmila Pilátová podala protinávrh na částku 2.000,- Kč. 

 

Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu paní Ludmily Pilátové. 

 

Návrh na usnesení: 

7.1 ZO schvaluje finanční podporu pro Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna v celkové 

výši 2.000,- Kč 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 2, proti 5 (A. Pišová, J. Řezáč, J. Hloužek, V. Matyáš, K. Škraňka), 

zdržel se 0 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Poté bylo hlasováno o protinávrhu paní Mgr. Anny Pišové. 

 

Návrh na usnesení: 

7.1 ZO schvaluje finanční podporu pro Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna v celkové 

výši 5.000,- Kč 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 3, proti 3 (J. Hloužek, V. Matyáš, L. Pilátová), zdržel se 1 (P. Smejsík) 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Potom následovalo hlasování o návrhu starosty. 

 

Návrh na usnesení: 

7.1 ZO schvaluje finanční podporu pro Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna v celkové 

výši 10.000,- Kč 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 2, proti 4 (A. Pišová, J. Řezáč, L. Pilátová, K. Škraňka), zdržel se 1 (P. 

Smejsík) 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

Starosta v 19:45 hod přerušil zasedání zastupitelstva obce za účelem dohadovacího řízení. 

 

Starosta v 19:50 hod obnovil zasedání zastupitelstva obce. 
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Návrh na usnesení: 

7.1 ZO schvaluje finanční podporu pro Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna v celkové 

výši 5.000,- Kč 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 2 (V. Matyáš, L. Pilátová), zdržel se 1 (J. Hloužek) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.2 Starosta informoval přítomné o postupu ve věci stavebního povolení na zasíťování pozemků určených 

k výstavbě rodinných domů, kdy bude třeba vysoutěžit dodavatele stavebních prací IS (inženýrských sítí). 

Dále starosta uvedl, že dle vnitřní směrnice Obce Vážany n/lit., číslo 1/2015, článek 3 – Veřejné zakázky 

malého rozsahu, zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisi v počtu min. 5 členů, která otevírá a 

posuzuje nabídky a následně zastupitelstvu obce předkládá nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění ke 

schválení. Starosta navrhnul členy výběrové komise ke schválení. 

 
Návrh na usnesení: 

7.2.1 ZO schvaluje předsedu výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 

v lokalitě za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Mgr. Annu Pišovou (zastupitel obce). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2.2 ZO schvaluje člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě 

za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Ing. Jaroslava Řezáče (zastupitel obce). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Řezáč) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2.3 ZO schvaluje člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě 

za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Ludmilu Pilátovou, DiS. (zastupitel obce). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0 zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2.4 ZO schvaluje člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě 

za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Jakuba Luňáka. (zástupce spol. Modrý projekt). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2.5 ZO schvaluje člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě 

za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Hanu Štěpničkovou. (zástupce spol. Modrý projekt). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2.6 ZO schvaluje náhradníka - člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 

1033/25 v lokalitě za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Petra Smejsíka (zastupitel obce). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2.7 ZO schvaluje náhradníka - člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 

1033/25 v lokalitě za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Ing. Jakuba Buchtu (zástupce spol. Modrý 

projekt). 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

7.3 MěÚ Slavkovu Brna zaslal na obec Vážany n/Lit. již dříve avizovanou novou Veřejnoprávní smlouvu.  

Na základě smlouvy se stává Městský úřad Slavkov u Brna místně příslušným správním orgánem v řízení 

pro správní obvod obce. Za každý jednotlivý přestupek zapsaný Městským úřadem Slavkov u Brna bude 

naše obec povinna uhradit částku 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Starosta předložil smlouvu 

ke schválení a uvedl, že Rada Města Slavkova u Brna ji již schválila v bodě 22, na 97 její řádné schůzi, 

konané dne 18. 9. 2017. 

  

Návrh na usnesení: 

7.3 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi Obcí Vážany 

nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Městem Slavkov u Brna, IČ: 00292311, se sídlem 

Palackého nám. 65. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0 zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
7.4 Dne 20. 9. 2017 byla Ing. D. Hradilem na OÚ Vážany n/Lit. doručena nabídka směny pozemku, 

adresovaná místostarostovi, ve které je navržena směna pozemku o rozloze cca 375 m², a to části pozemku 

parc. č. 1746 (vlastník pan Hradil) za část pozemku parc. č. 1747 (vlastník Obec Vážany n/Lit.), vč. 

přiložená dokumentace. Starosta podotknul, že pozemek je státním pozemkovým úřadem předán obci a je 

určen k bytové výstavbě. Každým rokem přichází z pozemkového úřadu dotaz na prověření využití 

pozemku k danému účelu. V případě směny postupuje obec riziko případné povinnosti vrácení pozemku na 

SPÚ a to nehledě na neefektivnost požadované směny pozemků, jelikož se jedná výrazně o cenově odlišné 

typy pozemků. 

 
Návrh na usnesení: 

7.4 ZO schvaluje nabídku směny pozemku Ing. D. Hradila o výměře 375 m², a to části jeho pozemku parc. č. 

1746 za část pozemku parc. č. 1747 ve vlastnictví obce Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 0, proti 6, zdržel se 1 (J. Hloužek) 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

7.5 Žádost pana Josefa Hloužka, o možnosti vybudování sjezdu z příjezdové cesty nad Vinohrady 

k pozemku parc. č. 1495. 

 

Návrh na usnesení: 

7.5 ZO schvaluje žádost pana J. Hloužka, na vybudování sjezdu z příjezdové cesty na pozemek manželů 

Hloužkových parc. č. 1495. Sjezd na pozemek vybuduje J. Hloužek na vlastní náklady. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0 zdržel se 1 (J. Hloužek) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

 
L. Pilátová seznámila přítomné s průběhem akce „Výšlap na Pálavu“, která vnikla ve spolupráci se Sleťáky.  

Dále oznámila začátek již tradičního „Tvoření“ pro děti a dospělé dne 12. 10. 2017, informovala přítomné o 

probíhajících úterních počítačových kurzech gramotnosti. 

Přednesla podrobnosti o chystané výstavě výrobků z „Tvoření“ (koncem r. 2017), pohovořila o plánovaném 

zájezdu do termálních lázní v maďarském Mosonmagyaróváru a představila zbrusu novou akci „Miniburza“, 

která se bude konat v některém z podzimních víkendů. 

Komentář starosty: Je na místě vyslovit velké poděkování paní L. Pilátové, za její dosavadní nasazení 

v pozici předsedkyně výboru pro KŠ a práci, kterou pro občany obce odvádí. 

 

Petr Smejsík informoval přítomné o vyslovených stížnostech Ing. J. Hložka ohledně překážení aut, traktorů 

a vozíku na jeho pozemku, těsně sousedícím s budovou sociálky. Dále mu vadí umístění svodu okapové 
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roury z budovy sociálky, kdy při dešti vytéká srážková voda částečně na jeho pozemek. Požaduje odstranění 

výše uvedeného.  

Komentář starosty: Obecní pracovníci provedou úklid na pozemku, před garáží sociálky a následně budou 

respektovat požadavky Ing. J. Hložka, aby na jeho pozemku nebyl nepořádek. Rovněž se zaměří na možnost 

změny odtoku srážkové vody do jiného směru. 
 
Návrh na usnesení: 

8. ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 
9. Diskuze 

 

Starosta poděkoval panu K. Schořovi, za jeho práci na dolní hospodě a za nadstandardně poskytované 

zázemí obci při mnoha různých kulturních, společenských a obecní rámec přesahujících akcích.  

 

L. Pilátová poděkovala panu K. Schořovi za spolupráci při organizaci kulturních akcí v obci a výborné 

vedení obecní hospody, dále poděkovala všem organizátorům velmi povedené „Cykloakce ŽlaP 2017“. 

 

K. Škraňka přednesl stížnost na parkování osobních aut, částečně stojících na chodníku, před domem manž. 

Matyášových, s dotazem, proč se takto děje, jelikož zúžením průchodu po chodníku nemohla jím náhodně 

viděna maminka s kočárkem projet a musela osobní auto objet po silnici. 

Komentář starosty: Důvodem, proč zde osobní auta občas stojí částečně na chodníku, je ponechání 

dostatečně širokého prostoru na silnici pro projíždějící rozměrné zemědělské stroje, které zde často jezdí, a 

když na protější straně silnice postaví někdo jiný další osobní auto, tak je průjezd zúžen nebezpečně natolik, 

že zemědělské stroje by neprojely nebo by mohly způsobit škodu na cizím majetku. Osobní auta stávají na 

chodníku skutečně jen občas, jelikož jsou pravidelně parkována v garážích. Stížnost bude tlumočena rovněž 

paní M. Matyášové. 

 

Starosta informoval přítomné o aktuálním dění na obci a na skládce. Dále informoval o jednání na SPÚ ve 

Vyškově, kdy se do konce roku 2017 počítá s vypracováním projektu na obnovu některých polních cest a 

větrolamů v katastru obce, dle pozemkových úprav. 

 

Starosta navrhnul, aby obec nechala vyrobit nějaké propagační materiály, které budou reprezentovat obec při 

různých společenských událostech, zejména těch, které přesahují rámec obecního dění. 

Zastupitelé souhlasili. 

 

10. Usnesení 

ZO schvaluje: 

(4.) rozpočtové opatření č. 8 ze dne 29. 9. 2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje o 6.345.200,- Kč. 

Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč.  

(5.1) ukončení nájmu nebytových prostor, domu č. 90 na parcele číslo 480 (Lidový dům) s panem KS, 

dohodou k datu 12. 10. 2017. 

(5.2) pronájem nemovitosti, a to domu číslo popisné 90 (Lidový dům) na parc. č. 480, výměra k pronájmu 

950 m², panu PH za cenu 7.000,- Kč měsíčně a stejných podmínek, jak bylo doposud, od 12. 10. 2017. 

(6.1) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/21 o celkové výměře 816 m² za celkovou cenu 1.101.600,- Kč 

(slovy: jeden milion sto jeden tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a 

KS, bytem Holubice. 

(6.2) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/13 o celkové výměře 680 m² za celkovou cenu 918.000,- Kč 

(slovy: devět set osmnáct tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a VČ, bytem 

Komořany. 

(6.3) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/11 o celkové výměře 646 m² za celkovou cenu 872.100,- Kč 

(slovy: osm set sedmdesát dva tisíc jedno sto korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 

a KK, bytem Holubice. 
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(6.4) dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 1033/8 o celkové výměře 

615 m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a VZ, bytem Vážany nad 

Litavou a PM, bytem Brno. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro úhradu kupní ceny dle č. 2 

odst. 3, a to tak, že budoucí kupující uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 730.250,- Kč převodem, a to 

nejpozději do 30. 11. 2017 na účet advokátní úschovy. 

(7.1) finanční podporu pro Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna v celkové výši 5.000,- 

Kč 

(7.2.1) předsedu výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za 

hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Mgr. Annu Pišovou (zastupitel obce). 

(7.2.2) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za 

hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Ing. Jaroslava Řezáče (zastupitel obce). 

(7.2.3) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za 

hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Ludmilu Pilátovou, DiS. (zastupitel obce). 

(7.2.4) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za 

hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Jakuba Luňáka. (zástupce spol. Modrý projekt). 

(7.2.5) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za 

hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Hanu Štěpničkovou. (zástupce spol. Modrý projekt). 

(7.2.6) náhradníka - člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě 

za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Petra Smejsíka (zastupitel obce). 

(7.2.7) náhradníka - člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě 

za hřbitovem v obci Vážany nad Litavou, Ing. Jakuba Buchtu (zástupce spol. Modrý projekt). 

(7.3) Veřejnoprávní smlouvu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi Obcí Vážany nad Litavou, 

IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Městem Slavkov u Brna, IČ: 00292311, se sídlem Palackého nám. 

65. 

(7.5) žádost pana J. Hloužka, na vybudování sjezdu z příjezdové cesty na pozemek manželů Hloužkových 

parc. č. 1495. Sjezd na pozemek vybuduje J. Hloužek na vlastní náklady. 

ZO bere na vědomí:  

(6.5) smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi Muzeem Vyškovska, příspěvkovou 

organizací, náměstí Čsl. Armády 475/2, Vyškov a Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad 

Litavou 125. 

(6.6) pozastavení stavebních prací na stavbě „Obnova propustku“ v katastru Vážany nad Litavou, z důvodu 

provedení záchranného archeologického výzkumu. 

8. jednotlivé zprávy předsedů výborů.  

ZO neschvaluje: 

(7.4) nabídku směny pozemku Ing. D. Hradila o výměře 375 m², a to části jeho pozemku parc. č. 1746 za 

část pozemku parc. č. 1747 ve vlastnictví obce Vážany nad Litavou. 

 
11.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:30 hod. ukončil. 

 

Podpisy: 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 


