Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek,
Nepřítomni: Petr Smejsík - omluven, Ing. Jaroslav Řezáč – omluvil se bez udání důvodu
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 21. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 20. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 25.3.2009
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2009
5. Projednání - závěrečné hospodaření obce za rok 2008
6. Projednání změny č. 1 územního plánu
7. Zápis č. 10 a č. 11 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008 a 16.3.2009
8. Zápis z kontrolního výboru
9. Prodej pozemků
10. Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů
11. Projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO
12. Různé (valná hromada Energetického sdružení, valná hromada sp. RESPONO, informace o
příjmech rozpočtu, projekty inženýrských sítí, žádost TML int. corp. o průjezdu vozidel, nabídka
bohemiaenergy, informace k volbám, informace ke knize o Vážanech a další ...)
13. Informace z obecního úřadu za březen 2009
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
Vzhledem k nepřítomnosti ing. Řezáče starosta navrhl vypuštění bodu 7 a 11
Výsledek hlasování o programu jednání s vypuštěním bodu 7 a 11: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 20. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
25.3.2009
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 Luděk Tůma a pan Karel Škraňka.
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4, proti 0, zdržel se Luděk Tůma.
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 4, proti 0, zdržel se Karel Škraňka.

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka.
4. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2009
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 1/2009. Rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o
42.900,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje RO č. 1/2009 z dubna 2009.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5 proti 0, zdržel se 0.
5. Projednání - závěrečné hospodaření obce za rok 2008
Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2008 podle schváleného rozpočtu ze dne 3.3.2008.
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 6.095.000,--Kč, výdaje byly schváleny 5.497.700,--Kč,
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 597.300,--Kč. V průběhu roku bylo schváleno 8
rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily
příjmy 6.883.000,--Kč a výdaje 6.285.700,--Kč. Rozpočet byl přebytkový.
Přebytek po úhradě splátek bude využit v následujícím roce na další rozvoj obce. Obec obdržela
v průběhu roku neinvestiční dotaci na volby ve výši 30.000,--Kč. Dotace byla vyčerpána v částce 24.720,Kč. Rozdíl 5.280,- Kč bude vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2009. Výdaje obce představují
náklady na provoz čistírny odpadních vod, ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. Během roku byla
schválena neinvestiční dotace ve výši 100.000,--Kč pro Tělovýchovnou jednotu Vážany nad Litavou
(darovací smlouva) na údržbu fotbalového hřiště a energii. Tato dotace nebyla vyčerpána celá, ale jen
částka 65.000,- Kč, která byla vyúčtována během roku 2008 a byla použita v souladu se smlouvou. Dále
obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční dary na různé akce pořádané v obci různými organizacemi.
Obec dosud splácela 2 úvěry u ČS a.s. První úvěr byl na vybudování čistírny odpadních vod a
k 31.12.2008 byl tento úvěr splacen. Druhý byl použit na vybudování podkroví – knihovny nad Obecním
úřadem. Zůstatek k 31.12.2008 činí 440.000,--Kč. Dále obec splácí dotaci od Ministerstva financí na
vybudování čistírny odpadních vod a zůstatek k 31.12.2008 činí 651. 900,--Kč.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vážany nad
Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace, která hospodaří s příspěvkem od obce na provoz.
Příspěvek na rok 2008 činil 210 000,--Kč.
Starosta seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce Vážany nad Litavou
ze dne 1.4.2009
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2008
b) ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2008
c) ZO schvaluje celkový závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Projednání změny č. 1 územního plánu
Starosta obce předložil ZO ke schválení Změnu č. 1 územního plánu obce Vážany nad Litavou, která byla
pořízena na základě žádosti společnosti JUKO petfood, s.r.o. ze dne 21.2.2007. Jedná se o plochu parc. č.
2160 v k.ú. Vážany nad Litavou. Změna spočívá v nahrazení využití rozvojové plochy S3 pro sport a
rekreaci rozvojovou plochou pro lehkou nerušící výrobu a skladování V101.
Změna ÚP č. 1 prošla celým legislativním procesem a závěrečné veřejné projednání bylo dne 31.3.2009.
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Územní plán obce byl vyhlášen Obecně závaznou vyhláškou obce číslo 3/2006. Po schválení změny č. 1
je hlavní výkres – výřez ÚP změněn nahrazením plochy S3 plochou V101. Současně je v příloze č. 1
Obecně závazné vyhlášky v bodě 2.2.4 vypuštěn odstavec č. 7.
Návrh usnesení:
a) ZO schvaluje na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, změnu územního
plánu obce Vážany nad Litavou č. 1 , kterou zpracovalo Studio Region, s.r.o., Ing. arch. Miloslav
Sohr, Zelná 13, Brno.
b) ZO schvaluje vyhlášení změny č. 1 územního plánu obce Vážany nad Litavou obecně závazným
právním předpisem o závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou dle § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
7. Bod vypuštěn
8. Zápis z kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl starosta obce.
Návrh na usnesení:
a) ZO ukládá starostovi obce znovu projednání možnosti odkupu pozemku 1744 a 1745 od manž.
Beranových,
b) ZO ukládá starostovi obce provést jednání s předchozím nájemcem parc. č. 159 o prodloužení
smlouvy nebo nabídnout pozemek jinému zájemci,
c) ZO ukládá výboru životního prostředí do skončení vegetačního období zpracovat návrh opatření
na údržbu zeleně na hřbitově a jeho předložení zastupitelstvu obce k projednání,
d) ZO ukládá starostovi obce požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku parc. č.
2155,
e) předsedovi finančního výboru při provádění finanční kontroly a následném provedení zápisu
postupovat důsledně dle § 119 odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
f) ZO bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 25.3.2009
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Prodej pozemků
9.1. Dne 30.3.2009 požádal Vít Vykoukal o prodej pozemku parc. č. 638/42 a 638/43 v k.ú. Vážany nad
Litavou. ZO návrh na prodej pozemku 638/42 neakceptovalo.
Návrh usnesení
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 638/43 pana Vítu Vykoukalovi za cenu 30,- Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9.2. Dne 24.9.2008 požádal pan Jiří Moškvan o prodej pozemku parc. č. 638/23 o výměře 3966 m2, který
po oddělení pozemku kolem dřevokolny má nyní výměru 3275 m2.
Dne 27.4.2009 požádal Eduard Zelený, Nová Ulice č.p. 283, Šaratice o odkup téhož pozemku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 638/23 panu Moškvanovi za částku 30 Kč/m2 zvýšenou o nájemné
za 2 roky ve výši 5 Kč/m2/rok.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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10. Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů o požádal o zřízení jednotky svoru dobrovolných hasičů.V souvislosti se
zřízením jednotky je třeba jmenovat velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterým by měl být Jan
Brezovský, nar. 25.3.1967, bytem Vážany nad Litavou č.p. 118, a se kterým bude uzavřena dohoda o
členství a dodatek k dohodě o členství v jednotce SDH.
Návrh usnesení:
a) ZO schvaluje zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vážany na Litavou,
b) ZO jmenuje velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů pana Jana Brezovského, nar.
25.3.1967, bytem Vážany nad Litavou č.p. 118,
c) ZO schvaluje dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Vážany nad Litavou
uzavřenou mezi Obcí Vážany nad Litavou a panem Janem Brezovským, nar. 25.3.1967, bytem
Vážany nad Litavou č.p. 118 včetně dodatku k dohodě.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Bod vypuštěn
12. Různé (valná hromada Energetického sdružení, valná hromada sp. RESPONO, informace o
příjmech rozpočtu, projekty inženýrských sítí, žádost TML int. corp.o průjezdu vozidel,
nabídka bohemiaenergy, informace k volbám, informace ke knize o Vážanech a další ...)
12.1. Dne 24.4.2009 se uskutečnila valná hromada Energetického sdružení. Roční příspěvek činí 0,55 Kč
na občana. Zástupce sdružení prosazuje zájmy obcí při jednáních s dodavateli energií a s ministerstvy.
V diskusi, mimo jiné, zpochybnil ekonomický přínos fotovoltaických elektráren pro společnost, mrhání
peněz , které v důsledku zaplatí všichni daňoví poplatníci.
12.2. Dne 21.5.2009 se uskuteční řádná valná hromada akciové společnosti RESPONO, a.s. se sídlem
Vyškov – město. Pokud by se chtěl někdo jiný než starosta obce zúčastnit této valné hromady, je třeba,
aby byl delegován zastupitelstvem obce.
Nebyl navržen jiný zástupce obce
12.3. Za první kvartál letošního roku byly daňové příjmy o 81.811,- Kč nižší jak za stejné období
loňského roku.
12.4. Na jednání na stavebním úřadě MěÚ Slavkov u Brna, v souvislosti s novou výstavbou rodinných
domů v nezasíťovaných lokalitách, vedoucí tohoto úřadu prohlásila, že dle § 88 bude stavební úřad před
vydáním stavebního povolení (ohlášení) požadovat vybudování inženýrských sítí. Je možné však na
základě projektů vydat územní rozhodnutí a stavební povolení na tyto sítě, které si pak stavebník na
základě plánovací smlouvy může vybudovat v rámci své stavby (předáním investorství). Z tohoto důvodu
starosta navrhuje zadání projektů dopravní a technické infrastruktury pro lokality na stavbu rodinných
domů, tedy na Záhumenici, za humny proti drůbežárně a po schválení změny ÚP u hřiště.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí se zadáním projektu technické infrastruktury, jako první v lokalitě u hřiště.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12.5. TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizační složka dne 20.4.2009 podala žádost o
povolení nepravidelného průjezdu 3 vozidel (z pěti přesně specifikovaných vozidel podle registračních
značek) po polní cestě nad vinohrady k motokrosové dráze pouze za sucha. V období nepříznivého počasí
komunikaci nebudou užívat.
Návrh na usnesení:
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ZO souhlasí s průjezdem 3 vozidel po naší účelové komunikaci nad vinohrady k motokrosové dráze (z
pěti přesně specifikovaných vozidel podle registračních značek) v době příznivého počasí, za podmínky
udržování sjízdnosti komunikace i pro osobní vozidla.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12.6. Nabídka Bohemia Energy entity s.r.o. na dodávku elektrické energie a plynu za nejnižší cenu na
českém trhu a to až o 7 %. Vzhledem k tomu, že až 60 % ceny za energie tvoří náklad na její distribuci je
pak výsledná cena nižší o necelá 3 %. Což je zhruba aktivační poplatek za přechod k této společnosti.
ZO nereflektuje na nabídku Bohemia energy entity s..r.o.
12.7. Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Na úřední desce jsou
občané průběžně informování o počtech členů volební komise, zapisovateli, místě a čase konání voleb.
12.8. Starosta obce seznámil přítomné se souhrnnou zprávou o přípravě publikace, kterou zaslal Mgr.
Karel Mlateček, ředitel archivu ve Slavkově a vyjádřením ing. Řezáče, který je pověřen ZO ke koordinaci
postupu vydání knihy. Práce na publikaci, která mapuje historii obce, probíhají podle plánu a měly by být
hotové tak, aby publikace byla hotova v září příštího roku. V letošním roce se počítá s výdaji na
honorářích ve výši asi 15 tis. Kč, v příštím roce s 25 tis. Kč. Náklady na tisk mají činit cca 300 tis. Kč. Je
však možné získat dotaci ve výši 50 %.
12.9. 27.4.2009 proběhlo jednání mezi projektantem mokřadu ve Slavkově, Agrií a.s. a Obcí Vážany nad
Litavou. Předmětem jednání byla možnost uložení ornice z místa stavby mokřadu na pozemky, které
užívá Agria a.s. v lokalitě Rybníky, které jsou zamokřené. Návozem ornice v tl. cca 1 m dojde ke zvýšení
povrchu terénu od hladiny podzemní vody. Zavezen by byl i zamokřený pozemek ve vlastnictví obce,
který v současné době nelze obdělávat. Hlavní rekultivovaná plocha leží na parcele p.č. 1186 – ve
vlastnictví obce Vážany n.Litavou. Tato parcela o ploše 15.923 m2 je v KN vedena jako zamokřená
plocha ( vodní plocha ). Okolní parcely jsou vedeny jako orná půda ve vlastnictví občanů, na kterých dle
uzavřených smluv hospodaří a.s. Agria. Cílem rekultivace je zúrodnit parcelu p.č. 1186 tak, aby mohla
být celá zemědělsky využívána. Zdrojem pro rekultivaci bude ornice získaná při skrývkách na stavbě „
Slavkov – povodňová ochrana města „ v orientačním objemu 18.000 m3. Pro vyrovnaný tvar území se
rekultivace dotkne i sousedních parcel.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s navezením ornice na pozemek parc. č. 1186 v k.ú. Vážany nad Litavou za podmínky
vypracování hydrogeologického posudku, který prokáže, že navezením zeminy nedojde pouze k posunu
mokřadu na okolní pozemky.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12.10. Starosta obce objednal provedení revizní zprávy el. rozvaděče v čekárně na autobusové zastávce.
Dalším krokem by pak byla instalace elektroměru a rozvod elektřiny v čekárně, aby bylo možno využít
čekárnu jako prodejního místa pro případné akce jako rozsvícení vánočního stromku, Silvestr a pod.
V této souvislosti starosta navrhl, aby větší místnosti čekárny byla opatřena novým plastovým oknem a
zamykatelnými dveřmi.
12.11. Dne 24.4.2009 požádal pan Ing. Karel Seifert o zřízení věcného břemene práva průchodu a
průjezdu přes pozemek parc. č. 12 na pozemek parc. č. 26 obě v k.ú. Vážany nad Litavou. Vzhledem
k tomu, že požadavky na zřízení břemene se množí, je třeba zaujmout k této otázce stanovisko a
dohodnout podmínky výše úplaty (podle velikosti plochy, způsobu užívání, paušální částka a pod.).
Návrh usnesení:
Vzhledem k tomu, že na uvedenou parcelu existuje stávající sjezd z místní komunikace, uzavírání
věcného břemene přístupu a příjezdu považuje za bezpředmětné.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12.12. Dne 22.4.2009 ing. Hradil, projektant, zaslal el. poštou situační výkres umístění plánované
výstavby rodinného domu pana Michala Tůmy (po schválení změny ÚP č. 2) s požadavkem na vyjádření
obce o záměru obce v dané lokalitě, smlouvu o užívání polní cesty a souhlas s položením el. přípojky.
ZO nemělo námitek k vydání požadovaných dokumentů.
12.13. 27.4.2009 pan František Maša předložil k vyjádření obce projekt oplocení na parc. č. 470/2 a
vjezdu na obecním pozemku parc. č. 470/1.
ZO nemělo námitek.
12.14. Cenová nabídka projektů obytné zóny - Atelier N°90:
a) Dětské hřiště (jednostupňová dokumentace pro stavební řízení
a projekt skutečného provedení stavby) ……………...........................
b) Posunutí zdi za památníkem a vybudování zákoutí
pro kontejnery …………………………………………………...........
c) Školní hřiště ……………………………………………………….......
d) Úprava náměstíčka a vybudování tržnice
- studie (parková – zahradní úprava nám. + návrh objektu tržnice …..
- dopracování studie do projektu pro územní řízení …….....................
- jednostupňový projekt pro stavební řízení v podrobnosti
pro provedení stavby ……………………..........................................
e) Obytná zóna ( cena PD pro jednu ze tří ulic)
- geodetické zaměření včetně zákresu ing. sítí ………….................
- část stavební včetně rozpočtu ………………………………...........
- dopravní řešení ………………………………………………........

16 660,- Kč
12 730,- Kč
38 080,- Kč
22 600,- Kč
7 140,- Kč
42 700,- Kč
14 280,- Kč
24 990,- Kč
9 520,- Kč

Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s vypracováním projektů:
- skutečné provedení dětského hřiště,
- posunutí zdi za památníkem,
- studie úpravy návsi,
- studie obytné zóny v ulici k ČOV
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12.15. Informace ke škole. Ze 6 prvňáků je do vážanské školy přihlášen 1 žák. Z toho plyne, že rodiče po
obci nepožadují žádnou pomoc či službu a proto odpadá důvod proč odpouštět dětem do 6 let příspěvky
na stočné a poplatek za odvoz komunálního odpadu. Vybrané příspěvky by se mohly použít na školní
pomůcky dětem ve vážanské škole a popřípadě na úhradu zvýšené dotace škole.
ZO uvedenou skutečnost bere jako novou informaci, ke které zaujme stanovisko po předložení dalších
podkladů ekonomiky fungování školy.
12.16. Příští zasedání ZO bude 27.května 2009

13. Informace z obecního úřadu za duben 2009
- každé poslední úterý v měsíci probíhá kontrolní den stavby kanalizace
- 8.4. proběhlo pravidelné setkání starostů okresu Vyškov s představiteli kraje
- 17.4. valná hromada Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví
- 27.4. jednání ve věci uložení ornice v lokalitě Rybníky
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14. Diskuze
Karel Škraňka:
Apeloval na starostu, aby projednal se společností Agria, a.s. koupi budovy soc. zařízení na stř. ve
Vážanech nad Litavou, tak jak bylo uvedeno v zápise z minulého jednání zastupitelstva při neformální
diskuzi.
Starosta upozornil na předpokládaný nemalý propad v příjmech obce a jeho ekonomické důsledky na
hospodaření obce.
Zastupitelé obce navrhly usnesení:
ZO ukládá starostovi obce projednat koupi soc. budovy ve stř. Vážany nad Litavou ve vlastnictví
společnosti Agria, a.s. se sídlem v Nížkovicích s možností úhrady ve splátkách rozložených do 2 - 3 let.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se Hloužek.
Karel Škraňka:
Znovu připomíná požadavek na písemné stanovisko SÚS Vyškov k únosnosti mostu přes potok na silnici
ke Slavkovu.
15. Usnesení
a) ZO bere na vědomí:
- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2008
b) ZO schvaluje:
- RO č. 1/2009 z dubna 2009,
- výsledek hospodaření obce za rok 2008,
- celkový závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou,
- na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a §
84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění změnu územního plánu
obce Vážany nad Litavou č. 1 , kterou zpracovalo Studio Region, s.r.o., Ing. arch. Miloslav
Sohr, Zelná 13, Brno,
- vyhlášení změny č. 1 územního plánu obce Vážany nad Litavou obecně závazným právním
předpisem o závazných částech ÚPO Vážany nad Litavou dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
- zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vážany na Litavou,
- dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Vážany nad Litavou uzavřenou
mezi Obcí Vážany nad Litavou a panem Janem Brezovským, nar. 25.3.1967, bytem Vážany
nad Litavou č.p. 118 včetně dodatku k dohodě
- prodej pozemku parc. č. 638/43 pana Vítu Vykoukalovi za cenu 30,- Kč/m2,
- prodej pozemku parc. č. 638/23 panu Moškvanovi za částku 30 Kč/m2 zvýšenou o nájemné za
2 roky ve výši 5 Kč/m2/rok.
c) ZO souhlasí:
- s průjezdem 3 vozidel po naší účelové komunikaci nad vinohrady k motokrosové dráze (z pěti
přesně specifikovaných vozidel podle registračních značek) v době příznivého počasí, za
podmínky udržování sjízdnosti komunikace i pro osobní vozidla,
- se zadáním projektu technické infrastruktury, jako první v lokalitě u hřiště,
- s navezením ornice na pozemek parc. č. 1186 v k.ú. Vážany nad Litavou za podmínky
vypracování hydrogeologického posudku, který prokáže, že navezením zeminy nedojde
k posunu mokřadu na okolní pozemky,
- s vypracováním projektů:
• skutečné provedení dětského hřiště,
• posunutí zdi za památníkem,
• studie úpravy návsi,
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• studie obytné zóny v ulici k ČOV
d) ZO ukládá:
- opakovaně finančnímu výboru doplnění zápisu č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008
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,
- starostovi obce znovu projednání možnosti odkupu pozemku 1744 a 1745 od manž.
Beranových,
- starostovi obce provést jednání s předchozím nájemcem parc. č. 159 o prodloužení smlouvy
nebo nabídnout pozemek jinému zájemci,
- výboru životního prostředí do skončení vegetačního období zpracovat návrh opatření na
údržbu zeleně na hřbitově a jeho předložení zastupitelstvu obce k projednání,
- starostovi obce požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2155,
- předsedovi finančního výboru při provádění finanční kontroly a následném provedení zápisu
postupovat důsledně dle § 119 odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
- starostovi obce projednat koupi soc. budovy ve stř. Vážany nad Litavou ve vlastnictví
společnosti Agria, a.s. se sídlem v Nížkovicích s možností úhrady ve splátkách rozložených do
2 - 3 let.
e) ZO jmenuje velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů pana Jana Brezovského, nar.
25.3.1967, bytem Vážany nad Litavou č.p. 118.
f) Vzhledem k tomu, že na uvedenou parcelu existuje stávající sjezd z místní komunikace, uzavírání
věcného břemene přístupu a příjezdu považuje za bezpředmětné.
16. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:25 hod. ukončil.

Podpisy oskenovány z originálu
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