Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013
Přítomni:

starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík
členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková, Ing. Jaroslav
Řezáč,
Nepřítomni: Ing. Eva Dudová - omluvena
1. Zahájení
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 21. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 16.1.2013
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zprávy předsedů výborů
5. Seznámení s rozborem hospodaření za rok 2012
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2013
8. Vyjádření k projektu úpravy Litavy
9. Různé (pronájem pozemku, pracovníci na VPP, vyjádření ke stavbám, věcná břemena, letecké
snímky a další ...)
10. Diskuse
11. Usnesení
12. 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 21. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze
dne16.2.2013.
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne
nejbližší zasedání ZO.
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 Pavel Nezhyba a pan Pavel Říhák.
Výsledek hlasování pro pana Pavla Nezhybu: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Nezhyba).
Výsledek hlasování pro pana Pavla Říháka: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Říhák).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pánové Pavel Nezhyba a Pavel Říhák.
4. Zprávy předsedů výborů
Předseda výboru pro školství, kulturu a zájmovou činnost pan Pavel Nezhyba přednesl výroční zprávu
výboru.
Pan Petr Smejsík přednesl zprávu o bezpečnostní situaci obce za rok 2012.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu výboru pro školství, kulturu a zájmovou činnost a zprávu o bezpečnostní
situaci obce za rok 2012.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
1

5. Seznámení s rozborem hospodaření za rok 2012
Účetní závěrka za rok 2012
Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2012 podle schváleného rozpočtu ze dne 22.2.2012.
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 6.704.200,-Kč, výdaje byly schváleny 6.164.200,-Kč, v rozpočtu
byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 640.000,-Kč. V průběhu roku bylo schváleno 10 rozpočtových
opatření, které řešily financování během roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily příjmy
7.905.300,-Kč a výdaje 7.365.300,-Kč.
Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční dotaci na volby do krajských zastupitelstev ve výši
23.000,-Kč. Dotace byla vyčerpána v částce 18.832,- Kč. Částka 4.168,- Kč byla vrácena v rámci
finančního vypořádání 10.1.2013. Dále obdržela dotaci na volby prezidenta ČR, která činila 1.000,-Kč.
Tato dotace nebyla čerpána a bude v rámci finančního vypořádání vrácena zpět.
Výdaje obce představují náklady na provoz čistírny odpadních vod, svoz komunálního odpadu,
ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. Během roku dostala organizace TJ Vážany nad Litavou
neinvestiční dotaci ve výši 124.000,- Kč na údržbu fotbalového hřiště, energii, hody, projekt víceúčelové
hřiště. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále Sbor dobrovolných hasičů obdržel neinvestiční
dotaci ve výši 40.000,-Kč na provoz. Tato dotace byla vyčerpána v celé výši. Dále JSDH obdržela
neinvestiční dotaci od kraje ve výši 3.120,-Kč a byla vyčerpána v celkové výši. Dále poskytla
neinvestiční dotaci společnosti rybáři Vážany nad Litavou v celkové výši 10.000,- Kč, mysliveckému
sdružení v celkové výši 30.000,- Kč, cvičení rodičů s dětmi neinvestiční dotaci na nářadí v celkové částce
19.999,- Kč. Tyto dotace byly vyúčtovány během roku 2012. Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu
finanční dary na různé akce pořádané v obci různými organizacemi v celkové výši 80.520,- Kč. Obec
splácí úvěr od ČS a.s. na vybudování II. etapy kanalizace a zůstatek k 31.12.2012 činí 1.420.000,- Kč.
Dále obec zaplatila v roce 2012 na koupi zemědělské budovy v lednu splátku 150.000,- Kč a v prosinci 4.
splátku ve výši 200.000,- Kč (100.000,- Kč se posouvá do roku 2013). Zůstatek k 31.12.2012 činí
100.000,- Kč.
Obec je členem spolku DSO Ždánický les a Politaví, v roce 2012 zaplatila členský příspěvek ve
výši 6.640,- Kč a dále je členem SMO ČR, kde v roce 2012 zaplatila členský příspěvek 3.425,80 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 2012 činil 417.958,- Kč. Tento příspěvek byl vyčerpán v plné výši.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a
dobrovolných svazků obcí Fin 2 – 12 M je k nahlédnutí na obecním úřadě. Tabulka rozboru hospodaření
obce vycházející z výše uvedeného výkazu je rovněž umístěna na webových stránkách obce.
Inventarizace k 31.12.2012
Finanční prostředky činí 203.241,27 Kč, pohledávky 412.715,- Kč, závazky 1.520.000,- Kč. Pohyby
dlouhodobého majetku k 1.1.2012 – 66.251.444,39 Kč, k 31.12.2012 – 67.246.428,90 Kč.
V roce 2012 byl navýšen majetek obce o 994.984,51 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2012.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou
Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou skončila v roce 2012 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 57.509,25 Kč. Starosta navrhl použít do fondu odměn možných 20 %, t.j. 11.500,Kč a zbytek dát do rezervního fondu, tj. 46.009,25 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozdělení hosp. výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 57.509,25 Kč takto:
 do fondu odměn 11.500,- Kč,
 do rezervního fondu 46.009,25 Kč,
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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7. Projednání rozpočtu obce na rok 2013
a) Příspěvky organizacím a na akce z § 3429 dle návrhu rozpočtu:
ZO Českého zahrádkářského svazu Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na košt slivovice pořádaný
9.3.2013 ve výši 5 tis. Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou požádal o příspěvek 38.983,- Kč na pořízení výstroje a
vybavení pro zásahovou jednotku a o příspěvek 36.000,- Kč na náklady na provoz. Celkem tedy o
příspěvek ve výši 74.983 tis. Kč.
Rybáři z Vážan – rybářské závody a další činnost – 20 tis. Kč.
Myslivecké sdružení požádalo o příspěvek na doplatek na koupi pozemku a celoroční činnost, která
zahrnuje údržbu a obnovu mysliveckých zařízení a péči o zvěř a životní prostředí ve výši 40 tis. Kč.
Tělovýchovná jednota Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na sportovní a kulturní činnost ve výši
35 tis. Kč a na provoz a údržbu vlastních zařízení ve výši 280 tis. Kč.
ZO ČSCH vážany nad Litavou požádala o příspěvek na energie ve výši 3 tis. Kč a na pořádání prodejních
trhů drobného zvířectva ve výši 4 tis. Kč.
Farní rada požádala o příspěvek na restaurování hlavního oltáře a serafínů ve výši 50 tis. Kč. (odhadované
náklady 200 tis. Kč)
Pan Pavel Uhlíř požádal o příspěvek na 6. ročník westernových závodů.
MŠ vážany nad Litavou požádala o vyčlenění prostředků na nutné opravy v budově ZŠ a MŠ (nové
omítky vstupních prostor, výměna dlažby ve vestibulu – šatně MŠ, celkovou rekonstrukci podlahy
v lehárně, výměnu oken v přízemí školy – alespoň lehárně, vymalování vstupních prostor, lehárny,
jídelny a chodby, výměnu osvětlení v šatně, chodbě a jídelně).
Nový nájemce obecní hospody předložil soupis nutných oprav obecní hospody (havarijní stav střechy nad
kuchyní, oprava celé střechy, oplechovaní, žlaby, oprava komínů, fasáda ve dvoře, vlhké zdivo celého
obvodu budovy, výměna vchodových dveří, dveří salonku a galerie, výměna oken salonku, oprava
komínu plyn. kotle, oprava sádrokartonu stropu na galerii, zateplení podlahy jeviště v místě propadla) a
sepsal již provedené opravy vlastními pracovníky (částečná oprava omítek, oprava vzduchotechniky
v lokále, oprava dveří včetně prahu, výměna žaluzií, oprava kotle na jevišti, úprava terénu a odvoz
odpadu ze dvora, výměna cca 50 střešních tašek, oprava židlí a stolů, oprava elektroinstalace, sanitace
v celém objektu, nová výmalba). Provedené práce byly vyčísleny na 105 tis. za mzdy a 30 tis. za materiál.
27.2. komise životního prostředí podala žádost o finanční příspěvek ve výši 35 tis. Kč na výsadbu
stromků.
27.2. Honební společenstvo ve Vážanech nad Litavou podalo žádost o finanční příspěvek 30 tis. Kč na
pořízení mysliveckých zařízení a jejich údržbu v honitbě.
Nový nájemce obecní hospody poukázal hlavně na havarijní stav střechy nad kuchyní, vlhkost zdiva
především ze strany dvora a nutné opravy štítové zdi kuchyně, která je z nepálených cihel a je vystavena
přímo povětrnostním vlivům.
Sumář požadavků organizací a spolků a další aktivity z kapitoly ostatní zájmová činnost:
chovatelé
7 tis. Kč
drobné
rybáři
20 tis. Kč
vánoční besídka
1,2 tis. Kč
myslivci
40 tis. Kč
nohejbalový turnaj
1,2 tis. Kč
myslivecký ples
4 tis. Kč
šachový turnaj
1,2 tis. Kč
dětský ples
2 tis. Kč
turnaj stol. tenis
1,2 tis. Kč
zahrádkáři
5 tis. Kč
dětský den
3 tis. Kč
westernové závody
4 tis. Kč
lampiónový průvod
1,2,tis. Kč
hody
15 tis. Kč
dětský den chovatelů
1,2 tis. Kč
kroje
20 tis. Kč
Celkem drobné
10,2 tis. Kč
(80 % nákladů, max. 2 tis. na pár)
honební společenstvo
30 tis. Kč
Celkem příspěvky
157,2 tis. Kč
celkem
147 tis. Kč
Rozdělení neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč jednotlivým složkám bude projednáno na příštím
zasedání ZO.
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b) Návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu pro rok 2013:
Rozpočet sociálního a charitativního fondu pro rok 2012
příjmy
sociální fond:
39.000 Kč
z toho: kultura a sport
příspěvek na dovolenou
příspěvek na stravenky
bankovní poplatky
charitativní fond:

25.300 Kč

z toho: charita Hodonín

výdaje
35.400 Kč
8.100 Kč
6.000 Kč
20.000 Kč
1.300 Kč
14.800 Kč
13.000 Kč

pohlednice velikonoce, Vánoce – Polid,
zrakově postižení
charita Slavkov

400 Kč
400 Kč
1000 Kč

Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2013
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
c) Projednání rozpočtu obce na rok 2013
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2013. Rozpočet na rok 2013 je koncipován
jako vyrovnaný. Příjmy jsou navrženy převážně podle skutečnosti loňského roku a to ve výši 7.629,3 tis.
Kč. Výdaje jsou ve výši 6.789,3 tis. Kč. Nespecifikované rezervy 200 tis. Kč a splácení úvěru v roce
2013 na kanalizaci ve výši 640 tis. Kč.
V diskuzi k rozpočtu obce byly navrženy tyto změny podrobného rozpočtu, které by byly zahrnuty do
jednotlivých paragrafů schvalovaného rozpočtu:
- položky výdajů: 3341 5192 navýšit o 100 Kč, 3399 5194 navýšit o 10.000,- Kč, 3119 5153 navýšit o
30.000,- Kč, 3639 5424 navýšit o 10.000,- Kč, 3399 5223 navýšit o 40.000,- Kč, položku 6409 5901
vypustit (snížení o 200.000,- Kč),
- položky příjmu: 1121 navýšit o 50.100,- Kč a 1211 navýšit o 60.000,- Kč.
Starosta navrhl usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na rok 2013 včetně zahrnutí následujících změn
podrobného rozpočtu:
- položky výdajů: 3341 5192 navýšit o 100 Kč, 3399 5194 navýšit o 10.000,- Kč, 3119 5153 navýšit o
30.000,- Kč, 3639 5424 navýšit o 10.000,- Kč, položku 6409 5901 vypustit (snížení o 200.000,- Kč).
- položky příjmu: 1121 navýšit o 50.100,- Kč a 1211 navýšit o 60.000,- Kč.
(do návrhu nebyla zahrnuta navržená položka 3399 5223)
Ing. Řezáč podal pozměňovací návrh, a to doplnění usnesení o navýšení položky 3399 5223 na
neinvestiční dotaci ve výši 40.000 Kč na opravu oltáře zdejšího kostela.
Hlasování o pozměňovacím návrhu: Pro: 2 (ing. Řezáč, Pavel Nezhyba), proti: 2 (Hloužek, ing. arch.
Menšíková), zdrželi se 2 (Smejsík, Říhák) – pozměňovací návrh nebyl schválen.
Hlasování o usnesení přednesené starostou: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8. Vyjádření k projektu úpravy Litavy
Společnost AgPOL s.r.o. zpracovává studii na řešení protipovodňových opatření na toku Litava v úseku
Slavkov u Brna – Újezd u Brna. V úseku k.ú. Vážany nad Litavou jsou na Litavě navrhovány tyto úpravy:
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retenční nádrž nad obcí, navýšení stávajícího břehu u zahrad ul. „Na rybníku“, vybudování říční terasy
pro přirozený vývoj toku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provedení protipovodňových opatření dle návrhu studie protipovodňových opatření
předloženého společností AgPOL s.r.o..
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9. Různé (pronájem pozemku, pracovníci na VPP, vyjádření ke stavbám, věcná břemena, letecké
snímky a další ...)
9.1. Dne 23.1.2013 byla a obecní úřad doručena žádost Jiřího Komárka, majitele RD č.p. 171 na pronájem
části pozemku parc. č. 220/2 – zahrádka vedle domu, která byla užívána původními majiteli RD manž.
Janouškovými.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dohody o dočasném užívání pozemku - zahrádky při RD č.p. 171 - s panem Jiřím
Komárkem, Suchá Rudná 601, na období 5 let za cenu 50,- Kč/1 rok.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.2. Na základě nabídky pracovního úřadu bylo požádáno o příspěvek na 3 pracovníky na veřejně
prospěšné práce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přijetí 3 pracovníků na VPP s příspěvkem od úřadu práce.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.3. Pan Michal Přibilík, Špitálská 784, Slavkov u Brna, jako stavební RD na pozemku parc. č. 32/2,
požádal o souhlas s umístěním připojovacího pilíře na pozemku parc. č. 12.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s umístěním připojovacího pilíře pro přípojku plynu a el. energie na pozemku parc. č. 12 dle
situačního výkresu zpracovaného Ing. Hanou Žouželovou.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.4. Společnost MOPRE s.r.o., Břest 79, podala žádost o uzavření Smlouvy 1030009271/001 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu kabelové přípojky „Vážany n/Lit.,
příp. NN, Přibilík“
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy 1030009271/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro stavbu kabelové přípojky „Vážany n/Lit., příp. NN, Přibilík“.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.5. Nabídka leteckých snímků. Cca 20 snímků ve vysoké kvalitě. 1 fotka velikosti 1,5 x 0,7 m. Cena 12 –
15 tis. Kč s ohledem na připojení se k okolním obcím.
Zastupitelstvo obce neprojevilo zájem o letecké snímky.
9.6. Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou,
okres Vyškov za 1. pol. 2012 a za 2. pol. 2012.
Návrh usnesení:
5

ZO bere na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Vážany nad
Litavou ze dne 14.11.2012 a ze dne 8.2.2013.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.7. Každoročně v měsíci únoru a březnu, kdy jsou vybírány poplatky za odvoz komunálního odpadu a
příspěvek na čištění odpadních vod nastává problém s pokladním zůstatkem v úřední dny. Vzhledem
k tomu, že není možné po skončení úředních hodin již odvést finanční hotovost do banky, musí se část
vybraných peněz odvést již během dne. Z tohoto důvodu požádala paní účetní o schválení zvýšení
pokladního zůstatku každoročně v měsících únor a březen ze současných 70 tis. Kč na 150 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zvýšením pokladního zůstatku každoročně v měsících únor a březen ze současných 70 tis.
Kč na 150 tis. Kč.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.8. Dne 20.2.2013 předložila společnost MND a.s. Energy from Nature žádost o vyjádření k realizaci
geologických prací - Vrt Vážany 1 na pozemku parc. č. 1816 v k.ú. Vážany nad Litavou.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s realizací geologických prací na pozemku parc.č. 1816 v k.ú.Vážany nad Litavou.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.9. V souvislosti se záměrem vrtu Vážany 1 SÚS Vyškov znovu otevřela možnost převodu pozemků
parc. č. 2110, 10/5 a 2128, o které Obec Vážany nad Litavou požádala již dne 3.3.2011. Vzhledem
k časovému odstupu od původní žádosti a usnesení zastupitelstva ze dne 2.3.2011 starosta požádal o nové
hlasování o usnesení.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2128, ostatní plocha, silnice, o rozloze 270 m2,
parc. č. 10/5, ostatní plocha, silnice, o rozloze 497 m2 a parc. č. 2110, ostatní plocha, silnice, o rozloze
27.412 m2, všechny v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.10. Společnost E.ON Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti ADITIS s.r.o. předložila smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu pod názvem „Vážany n/Lit., příp. NN,
Lelitovský“. Obcí již byla podepsána smlouva o budoucí smlouvě.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy 014130001768/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
pro stavbu kabelového vedení pod názvem „Vážany n/Lit., příp. NN, Lelitovský“.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9.11. Příští zasedání se uskuteční 10.4.2013.
10. Diskuse
Ředitelka ZŠ a MŠ informovala přítomné o neotevření základní školy z důvodu malého počtu možných
přihlášených dětí. Potenciální tři žáci by představovali požadavek na dotaci obce ve výši cca 300 tis. Kč.
Školský úřad podpoří školy až od počtu 10 žáků.
Pan Říhák upozornil na autovraky podél komunikace za bývalým „JZD“.
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Pan Smejsík – odstranění vraků bylo projednáno s jejich majitelem, byl stanoven termín do 11.3. pro
jejich odstranění. Pokud by vraky v tomto termínu nebyly odstraněny, bude zahájeno správní řízení,
vraky odstraněny a náklady na odstranění vymáhány po majiteli autovraků.
11. Usnesení
ZO bere na vědomí:
zprávu výboru pro školství, kulturu a zájmovou činnost a zprávu o bezpečnostní situaci obce za rok
2012,
předložený rozbor hospodaření a inventarizaci majetku. Vlastní schvalování se uskuteční při
projednávání celkového závěrečného účtu obce za rok 2012 po přezkoumání hospodaření za rok
2012,
výsledky veřejnoprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou ze dne
14.11.2012 a ze dne 8.2.2013.
ZO schvaluje:
účetní závěrku za rok 2012,
rozdělení hosp. výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ve výši 57.509,25 Kč takto:
 do fondu odměn 11.500,- Kč,
 do rezervního fondu 46.009,25 Kč,
návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2013,
návrh rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na rok 2013 včetně zahrnutí následujících změn
podrobného rozpočtu:
 položky výdajů: 3341 5192 navýšit o 100 Kč, 3399 5194 navýšit o 10.000,- Kč, 3119 5153
navýšit o 30.000,- Kč, 3639 5171 navýšit o 260.000,- Kč, 3639 5424 navýšit o 10.000,- Kč,
položku 6409 5901 vypustit (snížení o 200.000,- Kč),
 položky příjmu: 1121 navýšit o 50.100,- Kč a 1211 navýšit o 60.000,- Kč,
provedení protipovodňových opatření dle návrhu studie protipovodňových opatření předloženého
společností AgPOL s.r.o.,
uzavření Dohody o dočasném užívání pozemku - zahrádky při RD č.p. 171 - s panem Jiřím
Komárkem, Suchá Rudná 601, na období 5 let za cenu 50,- Kč/1 rok,
přijetí 3 pracovníků na VPP s příspěvkem od úřadu práce.
ZO souhlasí:
s umístěním připojovacího pilíře pro přípojku plynu a el. energie na pozemku parc. č. 12 dle
situačního výkresu zpracovaného Ing. Hanou Žouželovou,
s uzavřením Smlouvy 1030009271/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro stavbu kabelové přípojky „Vážany n/Lit., příp. NN, Přibilík“,
se zvýšením pokladního zůstatku každoročně v měsících únor a březen ze současných 70 tis. Kč na
150 tis. Kč,
s realizací geologických prací na pozemku parc.č. 1816 v k.ú.Vážany nad Litavou,
s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2128, ostatní plocha, silnice, o rozloze 270 m2, parc. č.
10/5, ostatní plocha, silnice, o rozloze 497 m2 a parc. č. 2110, ostatní plocha, silnice, o rozloze
27.412 m2, všechny v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou,
s uzavřením Smlouvy 014130001768/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu kabelového vedení pod názvem „Vážany n/Lit., příp. NN, Lelitovský“.
10. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:30 hod. ukončil.
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