
 1 

Zápis číslo 23/2018 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne  

14. 2. 2018 

 
 

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 tedy je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

 

Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu z 22. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 20. 12. 2017  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Rozpočtové opatření 

5. Návrh rozpočtu obce Vážany n/Lit. na r. 2018 vč. žádostí o dotace místních spolků, Rozpočet 

sociálního fondu obce Vážany n/Lit., Střednědobý výhled rozpočtu obce Vážany n/Lit. na rok 2019 

až 2022 

6. Inventarizace za r. 2017 

7. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

8. ÚPO Vážany n/Lit. 

9. Výběrové řízení IS pro RD Vážany n/Lit. 

10. Smluvní dokumentace (IS pro RD, E.ON, ...) 

11. Výstavba „Za hřbitovem“ 

12. Žádosti občanů a institucí (polní cesty, ...) 

13. Různé (DSO ŽlaP – fin. příspěvek na GDPR, KÚ JMK - konkurzní řízení na místa ředitelů škol, 

Obec – rozšíření majetku od TJ, Obec – poldr v katastru obce,  Lungta – Vlajka pro Tibet, Operátoři 

– mobilní sítě, aj.) 

14. Diskuze (budování v obci, výběrová řízení, ...) 

15. Usnesení  

16. Závěr 

 

Hlasování o programu 

 

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

 

Program jednání byl schválen. 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš,  

 
členové -   Mgr. Anna Pišová, Ludmila Pilátová, DiS., Ing. Jaroslav Řezáč, Petr Smejsík,  

Josef Hloužek    

 

Nepřítomni: 

 

Karel Škraňka - omluven 
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2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 22. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne  

20. 12. 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: Ing. Jaroslava Řezáče a Mgr. 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 Mgr. Anna Pišová a Ing. Jaroslav Řezáč. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 29. 12. 2017  

 

Paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 11 ze dne 29. 12. 2017. 

Celkový rozpočet obce se v listopadu zvyšuje a zároveň snižuje ve výdajích o 188.600,- Kč, takže rozdíl 

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

 

Návrh na usnesení: 

4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 ze dne 29. 12. 2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje a 

zároveň snižuje ve výdajích o 188.600,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč.   

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Návrh rozpočtu obce Vážany n/Lit. na r. 2018 vč. žádostí o dotace místních spolků, Rozpočet 

sociálního fondu obce Vážany n/Lit., Střednědobý výhled rozpočtu obce Vážany n/Lit. na rok 2019 až 

2022 

 

5.1 Návrh rozpočtu obce Vážany n/Lit. na r. 2018 

Starosta oznámil, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD a požádal přítomné o připomínky. 
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 

 
    

 
Vážany nad Litavou 

 

 

       PŘÍJMY 1. strana ze 4 

   

třída 1. - daňové příjmy 
 

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

koeficient velikosti kategorie obce 1,064 

návrh rozpočtu 
2018 

1111 daň z příj. fyz. osob placená plátci - sdílená část 1 901 000 

1112 daň z příj. fyz. osob placená poplatníky 51 000 

1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba 176 000 

1121 daň z příjmu právnických osob 1 865 000 

1122 dan z příjmu právnických osob za obce 183 800 

1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 3 780 800 

1340 poplatek za komunální odpad 317 000 

1341 poplatek ze psů 16 000 

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000 

1344 poplatek ze vstupného 4 000 

1356 příjem úhrady z dobývacího prostoru 105 900 

1361 správní poplatky 7 000 

1381 daň z hazardních her 35 000 

1382 zrušený odvod z loterií 11 000 

1511 daň z nemovitosti 901 800 

  celkem 9 359 300 

   
třída 4. - přijaté dotace 

 
4111 neinv. přijaté transfery ze VPSP SR (ÚZ 98008) 26 300 

4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa) 173 000 

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13101) 60 000 

  celkem 259 300 

   
  celkem třída 1. a třída 4 9 618 600 
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       PŘÍJMY - pokračování 2. strana ze 4 

   
třída 2. - nedaňové příjmy v Kč 

  
návrh rozpočtu 

2018 

1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků 40 300 

2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem.  300 

2321 2111 odvádění odpadních vod 391 200 

3111 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova MŠ 500 

3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně 300 

3421 2111 využití volného času dětí a mládeže (OH) 16 000 

3632 2111 pohřebnictví 23 300 

3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace 265 300 

3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 7 600 

3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 446 400 

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 3 628 400 

3725 2124 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 53 800 

4329 2321 Dar ČEZ (org. 0915) 51 000 

6310 2141 příjmy z úroků 600 

6330 4134 převody z rozpočtových účtů 887 600 

6330 4139 ostatní převody z vlastních fondů 59 000 

  celkem 5 871 600 

   
  PŘÍJMY CELKEM 15 490 200 
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 

 
    

 
Vážany nad Litavou 

 

 

      VÝDAJE 3. strana ze 4 

   

  

v Kč 

  
návrh rozpočtu 

2018 

1014 Zemědělství: 8 000 

  Doprava: 785 800 

2212 silnice 200 000 

2219 chodníky 550 000 

2292 dopravní obslužnost 35 800 

  Vodní hospodářství: 750 000 

2321 kanalizace 750 000 

3111 Školství: 720 000 

3314 Činnosti knihovnické: 20 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury: 6 500 

3341 Místní rozhlas: 7 700 

3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. postředků: 255 000 

3419 Tělovýchova a zájmová činnost: 150 000 

3421 Víceúčelové hřiště: 55 000 

3429 Finanční dary spolkům 180 000 

3631 Veřejné osvětlení: 330 000 

3632 Pohřebnictví: 32 000 

3639 Komunální služba a územní rozvoj: 16 720 900 

  Ochrana životního prostředí: 682 900 

3721 nebezpečný odpad 10 000 

3722 komunální odpad 477 000 

3723 ostatní odpad (kontejnery) 195 900 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: 105 000 

4329 Sociální pomoc dětem: 65 000 

4356 Denní stacionáře a centra den. služeb 11 800 

   

   



 6 

 

 
 

  

 

       VÝDAJE - pokračování 4. strana ze 4 

   

  

v Kč 

  
návrh rozpočtu 

2018 

5212 Ochrana obyvatelstva 50 000 

5512 Požární ochrana - dobrovolná část: 505 000 

6112 Zastupitelstva obcí: 1 305 900 

6118 Volby prezidenta ČR 26 300 

  Činnost místní správy: 3 821 400 

6171 vlastní činnost 2 629 000 

6310 služby peněžních ústavů 12 000 

6320 pojištění budov a zařízení 50 000 

6330 převody vlastním fondům 946 600 

6399 daň z příjmu právnických osob 183 800 

  Finanční vypořádání: 8 400 

6402 volby  - vyúčtování 8 400 

  

  VÝDAJE CELKEM 26 602 600 

      

  Třída 8. - financování - saldo: 12 887 600 

8115 změna stavu krátkodobých prostředků 12 000 000 

8124 splácení dlouhodobých půjček 887 600 
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DETAIL NA DOTACE A DARY - ROZDĚLENÉ V OBCI: 

 

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

navržena. 

 

Žádosti spolků a organizátorů akcí o 
příspěvky z rozpočtu obce na rok 2018 

Požadavek 
V rozpočtu 

obce 

Ostatní 
zájmová 

činnost (dary) 

 
     SDH 35 000 35 000 0 

 TJ - tělocvična 205 000 130 000 0 * 

TJ - hřiště 20 000 20 000 0 

 Sdružení westernových jezdců 0 0 0 

 Stáj Vážany n/L. 0 0 0 

 Myslivecký spolek 0 0 2 000 

 ČSCH 12 000 0 12 000 

 Hody - příspěvek pořadateli (spolek/ne FO) 15 000 0 15 000 

 Hody - kroje 0 0 30 000 

 Vážanští rybáři 10 000 0 10 000 

 Nohejbalisté - příspěvek pořadateli (MŽ) 8 000 0 8 000 ** 

ČZS  30 000 0 30 000 

 ŘK farnost 50 000 50 000 0 

 Sleťáci 20 000 0 20 000 

 Ostatní sport. a kult. akce (rezerva) 0 0 53 000 

 Celkem 405 000 235 000 127 000 
 

  

180 000 
 Pozn.: 

    
* odkup nebo předkup.  právo na tělocvičnu 

    
** v příspěvku je i drakiáda 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

5.2 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na r. 2019 - 2022 

 
      1. 

PŘÍJMY (v tis. Kč) 2018 RO 2019 2020 2021 2022 

Daňové příjmy 

daň z příj.fyz. osob ze závislé 
činnosti 

1 901 1 939 1 978 2 017 2 058 

daň z příj. fyz. osob od 
podnikatelů 

51 52 53 54 55 

daň z příjmu fyzických osob 176 180 183 187 191 

daň z příjmu právnických osob 1 865 1 902 1 940 1 979 2 019 

dan z příjmu 183 187 190 194 198 

daň z přidané hodnoty (DPH) 3 780 3 856 3 933 4 011 4 092 

poplatek za komunální odpad 319 325 332 339 345 

poplatek ze psů 16 16 17 17 17 

poplatek za užívání veřejného 
prostranství 

4 4 4 4 4 

poplatek ze vstupného 4 4 4 4 4 

úhrady z dobývacích prostor 106 108 110 112 115 

správní poplatky 7 7 7 7 8 

daň z hazardních her 35 36 36 37 38 

zrušený odvod z loterií 11 11 11 12 12 

daň z nemovitosti 902 920 938 957 976 

přijaté dotace 259 0 0 0 0 

DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 619 9 547 9 738 9 933 10 132 
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2. 

      

Nedaňové příjmy 

příjmy z pronájmů pozemků 40 41 42 42 43 

příjmy z pronájmu ost. nem.  1 1 1 1 1 

odvádění odpadních vod 391 399 407 415 423 

příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí - budova MŠ 

1 1 1 1 1 

příjmy z poplatku v obecní 
knihovně 

1 1 1 1 1 

využití volného času dětí a 
mládeže (OH) 

16 16 17 17 17 

Pohřebnictví 22 22 23 23 24 

příjmy z pronájmu nemovitostí – 
plynofikace 

265 270 276 281 287 

příjmy z pronájmu pozemků 8 8 8 8 9 

příjmy z pronájmu nemovitostí 446 455 464 473 483 

příjmy z prodeje pozemků 3 624 3 696 3 770 3 846 3 923 

příjmy z poskytovaných služeb a 
výrobků 

54 55 56 57 58 

dar ČEZ (org. 0915) 51 0 0 0 0 

příjmy z úroků 1 1 1 1 1 

převody z rozpočtových účtů 887 905 923 941 960 

ostatní převody z vlastních fondů 59 60 61 63 64 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 867 5 932 6 051 6 172 6 295 

      

PŘÍJMY CELKEM 15 486 15 480 15 789 16 105 16 427 
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3. 

      

VÝDAJE (v tis. Kč) 2018 RO 2019 2020 2021 2022 

Zemědělství 8 8 8 8 9 

Doprava 785 801 817 833 850 

Vodní hospodářství 750 765 780 796 812 

Školství 720 734 749 764 779 

Činnosti knihovnické 20 20 21 21 22 

Ostatní záležitosti kultury 6 6 6 6 6 

Místní rozhlas 8 8 8 8 9 

Záležitosti kultury, církví a sděl. 
Prostředků 

255 260 265 271 276 

Tělovýchova a zájmová činnost 150 153 156 159 162 

Víceúčelové hřiště 55 56 57 58 60 

Finanční dary spolkům 180 184 187 191 195 

Veřejné osvětlení 330 337 343 350 357 

Pohřebnictví 32 33 33 34 35 

Komunální služba a územní rozvoj 16 720 5403 5511 5621 5734 

Ochrana životního prostředí 683 697 711 725 739 

Péče o vzhled obce a veřejnou 
zeleň 

105 107 109 111 114 

Sociální pomoc dětem 65 66 68 69 70 

Denní stacionáře a centra den. 
služeb 

12 12 12 13 13 

SUMA VÝDAJŮ  20 884 9 650 9 843 10 040 10 241 
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4. 

      

VÝDAJE (v tis. Kč) 2018 RO 2019 2020 2021 2022 

Ochrana obyvatelstva 50 51 52 53 54 

Požární ochrana - dobrovolná část 505 515 525 536 547 

Zastupitelstva obcí 1 305 1331 1358 1385 1413 

Volby prezidenta ČR 26 27 27 28 28 

Činnost místní správy 3 821 3897 3975 4055 4136 

Finanční vypořádání 8 8 8 8 9 

SUMA VÝDAJŮ  5 715 5 829 5 946 6 065 6 186 

      

VÝDAJE CELKEM 26 599 15 480 15 789 16 105 16 427 

      

FINANCOVÁNÍ           

Změna stavu krátkodobých 
prostředků 

12 000 0 0 0 0 

Splácení dlouhodobých půjček 887 887 440 440 440 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 12 887 887 440 440 440 

      5.3 Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018 

 

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018 
Tvorba 

Odvody z mezd – hlavní činnost 59.000,- Kč 

Celkem tvorba 59.000,- Kč 

Čerpání 

Příspěvek na rekreaci  7.500,- Kč 

Příspěvek na stravování 38.400,- Kč 

Příspěvek na sport a kulturu 12.600,- Kč 

Poplatky 500,- Kč 

Celkem čerpání 59.000,- Kč 
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Návrh na usnesení: 

5.1 ZO schvaluje návrh rozpočtu na r. 2018, dle výše uvedených paragrafů a částek, s tím že doplňuje 

paragraf 3111, položka 2324 nahodilé příjmy na 26.100,- Kč, paragraf 3639, položka 2324 nahodilé příjmy 

na 13.200,- Kč, dále navyšuje výdej paragraf 6171, položka 5168 zpracování dat a služby o 8.000,- Kč a 

paragraf 3639, položka 5329 DSO Ždánický les a Politaví, org. 152 o 14.400,- Kč. Současně s tím se ve 

výdajích upravuje paragraf 3639, položka 6121 stavby na částku 12.216.900,- Kč.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 se po schválení ZO stává rozpočtem obce na rok 2018. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 
Návrh na usnesení: 

5.2 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek na 

roky 2019 - 2022, kdy tento bude vyvěšen na úřední desce, do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu 

obce. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

5.3 ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu na r. 2018. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 
6.  Inventarizace za r. 2017 

 

Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla provedena inventura majetku obce Vážany n/Lit. Inventurní 

komise vykonala tuto činnost v řádném termínu k 31. 12. 2017. 

Paní Urbanová přečetla zprávu o inventuře majetku obce.  

 

Návrh na usnesení: 

6. ZO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2017, s ohledem na prohlášení 

inventarizační komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel Škraňka, spolu s 

pracovníkem hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou Urbanovou a panem Oldřichem 

Slezákem odpovědným pracovníkem za sklad, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením 

zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 372/2015 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a 

plánem, k provedení inventarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 15. 11. 2017. 

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

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 
7.  Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

 

Předsedové výborů přednesli jednotlivě svoje zprávy: 

L. Pilátová:  

Pochválila za dobrou spolupráci spolky (TJ a Sleťáky) a MŠ při organizaci různých akcí v předchozím roce. 

Vzdělávacích akcí pořádaných výborem pro KŠ se zúčastnilo 223 občanů, kulturních 376 občanů a zájem o 

vzdělání v oblasti internetu mělo 16 občanů. Akce proběhly všechny dle plánu a očekávání. 

V tomto roce se stihly již dvě úspěšné akce, a to setkání s rodákem naší obce a setkání učitelek a žáků 

narozených v letech 1950 – 1956. V únoru a v březnu proběhnou jak tradiční tak netradiční akce, o kterých 

bude výbor pro KŠ včas informovat. 

Dále paní Pilátová seznámila přítomné se započatou rehabilitací pana J. Š,, na niž byly získány finanční 

prostředky prostřednictvím nadace ČEZ a podpory obyvatel naší obce. Dne 14. 2. 2018 pan Š. absolvoval 

vstupní prohlídku pro následnou rehabilitaci, kdy lékař v rehabilitačním středisku B. Braun dokonce nastínil 

možnost, že by pan Š. mohl po absolvování rehabilitace chodit pomocí chodítka, což byla pro pana Š. skvělá 
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zpráva. Sama rehabilitace započne v průběhu března 2018 a možná bude zakončena pobytem v lázních. To 

vše bude hrazeno ze získaných finančních prostředků, kdy třeba jen převoz na rehabilitaci sanitkou stojí 

500,- Kč.  

Ostatní předsedové bez komentáře. 

 
Návrh na usnesení: 

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

případů a výsledků kontrol v obdržené archivační složce.  

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

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

8. ÚPO Vážany n/Lit. 

 

Dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění, za použití § 44 písm. a stavebního zákona, dne 15. 11. 2017 bylo na 21. zasedání 

zastupitelstva obce schváleno pořízení nového územního plánu obce Vážany nad Litavou.  

  

Zastupitelstvo obce současně musí v předepsaném procesu pověřit k jednání s pořizovatelem územního 

plánu někoho ze zastupitelstva obce, nejlépe starostu.  

 

Dále požaduje Státní pozemkový úřad opětovné zapracování dokumentace plánu společných zařízení 

komplexních pozemkových úprav do územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

 

Návrh na usnesení: 

8. ZO pověřuje starostu obce Ing. Václava Matyáše k jednání s pořizovatelem územního plánu a bere na 

vědomí, dle sdělení SPÚ Vyškov, opětovné zapracování dokumentace plánu společných zařízení 

komplexních pozemkových úprav do územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

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

Usnesení bylo schváleno a vzato na vědomí. 

 

9. Výběrové řízení IS pro RD Vážany n/Lit. 

 

Na základě výběrového řízení ze dne 25. 1. 2018 a následné elektronické aukce dne 13. 2. 2018 je znám 

vítězný dodavatel na vybudování IS k RD Vážany n/Lit. Ve výběrovém řízení byla nejúspěšnější společnost 

SWIETELSKY stavební s.r.o. Celková cena nabídky bez DPH činí 8.425.000,- Kč. 

 
Návrh na usnesení: 

9. ZO schvaluje dodavatele IS k RD Vážany nad Litavou, kterým je firma SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 

48035599, adresa Jahodová 60, 620 00 Brno. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Smluvní dokumentace (IS pro RD, E.ON, ...) 

 

10.1 Na základě výše uvedeného bodu 9. bude třeba podepsat smlouvu s dodavatelem, firmou 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 na vybudování IS k RD Vážany nad Litavou č. S18-033-0113 

 
Návrh na usnesení: 

10.1 ZO pověřuje starostu obce Ing. Václava Matyáše k podpisu smlouvy na vybudování IS k RD Vážany 

nad Litavou č. S18-033-0113, mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a 

vítězem výběrového řízení, tj. společností SWIETELSKY stavební s.r.o., adresa Jahodová 60, 620 00 Brno., 

IČ: 48035599. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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10.2 E.ON Distribuce, a.s. předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 

1030041668/002. Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN Hromek“ od 

společnosti E.ON, na pozemcích obce parc. č.: 638/12, 638/82, 638/83. Jednorázová náhrada za zřízení 

věcného břemene je 4.500,- Kč bez DPH. 

 
Návrh na usnesení: 

10.2 ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: 1030041668/002 - 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN Hromek“ kabel NN od společnosti E.ON, na 

pozemcích obce parc. č.: 638/12, 638/82, 638/83. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.3 E.ON Distribuce, a.s. předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 

1030039153/002. Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN DOSMILL 2x“ 

od společnosti E.ON, na pozemku obce parc. č.: 638/12. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 

1.900,- Kč bez DPH. 

 
Návrh na usnesení: 

10.3 ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: 1030039153/002- 

stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN DOSMILL 2x“ kabel NN od společnosti 

E.ON, na pozemku obce parc. č.: 638/12. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.4 Na základě žádosti stavebníka P. B., starosta předložil na schválení neuplatnění předkupního práva. 

Paní B. daruje polovinu nemovitosti panu J. S. a žádá obec o neuplatnění předkupního práva.  

 
Návrh na usnesení: 

10.4 ZO schvaluje neuplatnění předkupního práva při převodu poloviny nemovitosti paní B. panu S. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Výstavba „Za hřbitovem“ 

 

Starosta přednesl, že vzhledem k ukončenému VŘ je nutné úžeji jednat se stavebníky, kteří mají mezitím 

povětšinou zpracované projekty a požadují od obce různá vyjádření, potvrzení a smluvní ujednání. Jedná se 

zejména o přípojky, napojení na MK, na kanalizaci, změny v zálivech a ostrůvcích na MK, umístění staveb a 

v neposlední řadě podepsání plánovací smlouvy (zde se zejm. obec zavazuje k dokončení IS v termínu do 

31. 7. 2018, což je ale dáno i v kupní smlouvě). 

 

Návrh na usnesení: 

11. ZO bere na vědomí případné vypracování a podpisy plánovacích smluv se stavebníky, pokud tyto budou 

nutným prostředkem pro další jednání na stavebním úřadě. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Žádosti občanů a institucí (polní cesty, aj.) 

 

12.1 Žádost pana M. P. ze Šaratic (ze dne 12. 2. 2018), o odkoupení části pozemku obce parc. č. 1033/1. 

Jedná se zbytek parcely z prodeje pozemků výstavby za hřbitovem, konkrétně o pokračování linie 

stavebních pozemků, které jsou blíže ke hřbitovu.  

K tématu se rozpoutala živá diskuze, kdy názory zastupitelů se různily, a to od návrhů - neprodávat 

pozemky až k návrhům na rozparcelování, či postavení penzionu nebo bytového domu. 
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Návrh usnesení: 

12.1 ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku 1033/1. 

Dávám hlasovat o usnesení, kdo je pro – proti – zdržel se: 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 1 (A. Pišová), zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.2 Žádost místních občanů na zpevnění polní cesty vedoucí za zahradami na parc. č. 2132. 

Starosta předeslal, že jako nejvhodnější se jeví vybagrování kolejí, podsyp štěrkem a usazení tramvajových 

panelů nebo zpevnění cesty asfaltovým ubrusem, stejně, jako je již provedeno za hřištěm. 

 

Odezva z pléna: 

Pan RS: Upozornil zastupitele na rovnost při zpevňování polních cest, kdy i jiné lokality mohou být ze 

strany občanů požadovány ke zpevnění. 

Pan PL: Vysvětlil důležitost, proč právě jím a dalšími občany je požadováno zpevnění této konkrétní polní 

cesty, kdy jednak je u svodnice, domy občanů nemají vrata k průjezdu do dvora a případné jiné lokality 

v obci nejsou tak hojně občany využívány. 

 
Návrh usnesení: 

12.2 ZO schvaluje zpevnění polní cesty vedoucí za zahradami na parc. č. 2132, a zařazení této investice do 

plánu prací v r. 2018. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Různé (DSO ŽlaP – fin. příspěvek na GDPR, KÚ JMK - konkurzní řízení na místa ředitelů škol, 

Obec – rozšíření majetku od TJ, Obec – poldr v katastru obce, Lungta – Vlajka pro Tibet, Operátoři 

– mobilní sítě, aj.) 

 

13.1. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Dne 17. 1. 2018 byla písemně doručena žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet. Starosta požádal o zvážení, zda se k této kampani připojit či nikoliv.  

 
Návrh na usnesení: 

13. 1 ZO schvaluje připojení naší obce dne 10. 3. 2018 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

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

Usnesení nebylo schváleno. 

 

13.2. Dle nařízení GDPR, které vstupuje v platnost v květnu tohoto roku, má každý subjekt zpracovávající 

osobní údaje občanů povinnost mít zmocněnce, který dohlíží na správu osobních údajů občanů. Existuje 

několik možností, jak tento proces zajistit. Starosta přednesl, že pro obec se jeví nejvýhodněji společné 

řešení s DSO ŽlaP, které za mimořádný členský příspěvek ve výši 14.320,- Kč (pro rok 2018) proces pro 

obce zajistí. Pro informaci: V současné době platí naše obec do DSO ŽlaP roční příspěvek ve výši 17.900,- 

Kč. Starosta doporučil navrhované řešení a nenechat věc na jiné externí partnery, od kterých je tato služba 

za vyšší částky začínající na 30 tis. Kč a více. 

 
Návrh na usnesení: 

13. 2 ZO schvaluje mimořádný členský příspěvek pro DSO ŽlaP, ve výši 14.320,- Kč na zajištění procesu 

GDPR, na rok 2018. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

13.3. Dle sdělení KÚ JMK končí šestileté funkční období ředitelů MŠ a ZŠ dnem 31. 7. 2018, což přináší 

naší obci možnost vyhlášení konkurzního řízení pro obsazení pozice ředitelky MŠ.  
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Návrh na usnesení: 

13.3 ZO schvaluje vyhlášení konkurzního řízení pro obsazení pozice ředitelky MŠ Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 2 (L. Pilátová, J. Hloužek), zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13.4 Z důvodu havarijního stavu podlahy v objektu sokolovny, která je v naší obci jediným zastřešeným 

objektem, určeným pro sportovní aktivity a kdy majitel TJ Vážany nad Litavou nedisponuje dostatkem 

finančních prostředků na opravu, starosta navrhnul na tomto ZO projednat odkup 50% podílu nemovitosti 

obcí Vážany n/Lit. a následné opravě podlahy tělocvičny, na které se budou rovným dílem podílet oba 

vlastníci. O odkupu bude potřeba samozřejmě ještě vyjádření stávajícího vlastníka (předběžně projednáno, 

jelikož návrh vzešel částečně od něj), který toto projedná na letošní VH koncem února 2018. 

 

K tématu se rozpoutala živá diskuze, ve které padaly různé návrhy, mj. i na odkup 100% podílu nemovitosti, 

za symbolickou cenu, jelikož navrhované podílnické vlastnictví může přinášet do budoucna problémy. 

 

Návrh na usnesení: 

13. 4 ZO bere na vědomí a pověřuje starostu obce vypracováním návrhu smlouvy a zajištěním odhadu 

nemovitosti „Sokolovny“ kvalifikovaným odhadcem, kdy další jednání v uvedené věci bude pokračovat po 

valné hromadě vlastníka nemovitosti, TJ Vážany nad Litavou, z.s. 

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

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

13.5 Jedno z nejkrásnějších míst katastru obce je poldr, který je v současné době odvodněn a čeká na 

vybagrování letitého nánosu bahna a naplavenin a rovněž na úpravy okolí poldru. Do akce chtějí místní 

rybáři vstoupit s finanční částkou ca 80.000,- Kč, přičemž chtějí realizovat v obci finanční sbírku mezi 

občany s předpokladem získání ca 100.000,- Kč. Celková hodnota díla je však odhadnuta na téměř 0,5 mil. 

Kč. Starosta dal zastupitelům obce na zvážení, zda obec bude ochotna přispět nějakou podstatnější částkou 

na obnovení dolního poldru. 

 

K tématu se rozpoutala živá diskuze, jejímž výsledkem byla jasná vůle všech přítomných, aby se poldr a 

jeho okolí obnovilo. 

 
Návrh na usnesení: 

13. 5 ZO schvaluje, že se obec bude finančně podílet na obnově dolního poldru a jeho okolí.  

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

13.6. Starosta seznámil přítomné s výsledkem řešení špatného mobilního signálu v naší obci, kdy mobilní 

operátoři jednají s našimi požadavky, vzniklými z popudu místních občanů, velice liknavě a neřeší problém 

nedostatečného pokrytí mobilního signálu v naší obci. Obec se proto dne 22. 1. 2018 obrátila na Český 

telekomunikační úřad s písemným podnětem k řešení výše uvedené věci. ČTÚ dlouho nereagoval, proto 

bylo nedávno jednáno telefonicky a bylo přislíbeno řešení našeho podnětu. ČTÚ sdělil, že má omezené 

pravomoci, nemůže vstupovat operátorům do podnikání.  

ČTÚ provede měření měřícím vozem: 1. Mapu pokrytí a 2. Úroveň signálu.  

Výsledky poskytne obci. S výsledkem měření může jít obec za operátory, ale ti mají pravděpodobně jasnou 

strategii, tj. pokrývání území signálem LTE, který zvyšuje zejména datové toky (to je současný trend). 

Signály v 2G, 3G a 4G operátory zajímají jako druhotný produkt. Tam, kde se sítě a technologie měnily 

nebo přidávaly, tak už bez akcentu na sítě 2G, které právě využívají starší telefony. Cílem operátorů je 

pokrok, který nese prodej nových telefonů, přizpůsobených novým sítím. ČTÚ nemá pravomoci vstupovat 

do strategií jednotlivých operátorů. 

 

Návrh na usnesení: 

13.6 ZO bere na vědomí probíhající proces reklamace mobilního signálu v naší obci a ponechává na 

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

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

14. Diskuze 

 

Paní S.B.  informovala přítomné, že na základě reportáže ČT 1 ze dne 10. 1. 2018 napsala podnět na KÚ 

JMK a následně na kancelář ombudsmana, kde žádá o pomoc ve věci nelegální skládky v katastrálním 

území naší obce. Kancelář ombudsmana se paní S. B. ozvala a přislíbila po získání bližších informací pomoc 

při řešení problému. K tématu se následně rozpoutala živá diskuze... 

 

Pan M. C. seznámil přítomné, že v naší obci vznikne spolek Sokol a požádal přítomné zastupitele o možnost 

nahlášení sídla spolku na adresu Obecního úřadu, Vážany nad Litavou 125. Zastupitelé s nahlášením sídla 

na adrese Obecního úřadu souhlasili. 

 

15. Usnesení   

 

ZO schvaluje: 

(4.) rozpočtové opatření č. 11 ze dne 29. 12. 2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje a zároveň snižuje 

ve výdajích o 188.600,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč.   

(5.1) návrh rozpočtu na r. 2018, dle výše uvedených paragrafů a částek, s tím že doplňuje paragraf 3111, 

položka 2324 nahodilé příjmy na 26.100,- Kč, paragraf 3639, položka 2324 nahodilé příjmy na 13.200,- Kč, 

dále navyšuje výdej paragraf 6171, položka 5168 zpracování dat a služby o 8.000,- Kč a paragraf 3639, 

položka 5329 DSO Ždánický les a Politaví, org. 152 o 14.400,- Kč. Současně s tím se ve výdajích upravuje 

paragraf 3639, položka 6121 stavby na částku 12.216.900,- Kč.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 se po schválení ZO stává rozpočtem obce na rok 2018. 

(5.2) střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek na roky 2019 - 

2022, kdy tento bude vyvěšen na úřední desce, do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu obce. 

(5.3) rozpočet sociálního fondu na r. 2018. 

(6.) zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2017, s ohledem na prohlášení inventarizační 

komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel Škraňka, spolu s pracovníkem 

hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou Urbanovou a panem Oldřichem Slezákem 

odpovědným pracovníkem za sklad, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona 

č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 372/2015 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a plánem, 

k provedení inventarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 15. 11. 2017. 

(9.) dodavatele IS k RD Vážany nad Litavou, kterým je firma SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 48035599, 

adresa Jahodová 60, 620 00 Brno. 

(10.2) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: 1030041668/002 - stavbu 

realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN Hromek“ kabel NN od společnosti E.ON, na 

pozemcích obce parc. č.: 638/12, 638/82, 638/83. 

(10.3) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: 1030039153/002- stavbu 

realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN DOSMILL 2x“ kabel NN od společnosti E.ON, na 

pozemku obce parc. č.: 638/12. 

(10.4) neuplatnění předkupního práva při převodu poloviny nemovitosti paní B. panu S. 

(12.1) vyvěšení záměru na prodej části pozemku 1033/1. 

(12.2) zpevnění polní cesty vedoucí za zahradami na parc. č. 2132, a zařazení této investice do plánu prací 

v r. 2018. 

(13. 2) mimořádný členský příspěvek pro DSO ŽlaP, ve výši 14.320,- Kč na zajištění procesu GDPR, na rok 

2018. 

(13.3) vyhlášení konkurzního řízení pro obsazení pozice ředitelky MŠ Vážany nad Litavou. 

(13. 5) že se obec bude finančně podílet na obnově dolního poldru a jeho okolí.  

 

ZO neschvaluje: 

(13. 1) připojení naší obce dne 10. 3. 2018 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
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ZO bere na vědomí: 

(7.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů a výsledků 

kontrol v obdržené archivační složce.  

(11.) případné vypracování a podpisy plánovacích smluv se stavebníky, pokud tyto budou nutným 

prostředkem pro další jednání na stavebním úřadě. 

(13.4) a pověřuje starostu obce vypracováním návrhu smlouvy a zajištěním odhadu nemovitosti 

„Sokolovny“ kvalifikovaným odhadcem, kdy další jednání v uvedené věci bude pokračovat po valné 

hromadě vlastníka nemovitosti, TJ Vážany nad Litavou, z.s. 

(13.6) probíhající proces reklamace mobilního signálu v naší obci a ponechává na starostovi další kroky. 

 

ZO pověřuje: 

(8.) starostu obce Ing. Václava Matyáše k jednání s pořizovatelem územního plánu a bere na vědomí, dle 

sdělení SPÚ Vyškov, opětovné zapracování dokumentace plánu společných zařízení komplexních 

pozemkových úprav do územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

(10.1) starostu obce Ing. Václava Matyáše k podpisu smlouvy na vybudování IS k RD Vážany nad Litavou 

č. S18-033-0113, mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a vítězem 

výběrového řízení, tj. společností SWIETELSKY stavební s.r.o., adresa Jahodová 60, 620 00 Brno., IČ: 

48035599. 

 

16.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:15 hod. ukončil. 

Podpisy: 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 


