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Zápis číslo 24/2021 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou  

ze dne 22. 9. 2021 

 
Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:35 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 

hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. Upozornil přítomné, že z jednání bude pořízen zvukový záznam. 

 

Schválení programu 24. zasedání zastupitelstva obce: 

  1. Zahájení 

  2. Námitky člena ZO proti zápisu z 23. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 30. 6. 2021  

  3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

  4. Rozpočtová opatření 

        5. Zrušení OZV            

        6. OZV o stanovení koef. pro výpočet daně z nemovitých věcí 

        7. Územní plán obce   

        8. VŘ na lokalitu Ve Žlebu 

        9. Smluvní dokumentace      

      10. Žádosti občanů a institucí  

11. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

 12. Různé  

13. Diskuze  

14. Usnesení 

15. Závěr  

 

Hlasování o programu 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 23. zasedání ZO Vážany nad Litavou  

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 

Zápis provedl starosta společně s paní S. Žampachovou. 

Jako ověřovatele zápisu byli navrženi: Mgr. Anna Pišová a pan Karel Škraňka 

Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová). 

Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka). 

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

 

4. Rozpočtové opatření  
4. Paní H. Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 6. ze dne 22. 7. 2021  

 
Návrh na usnesení: 

4. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 ze dne 22. 7. 2021, které se stává nedílnou součástí tohoto 

zápisu ZZO.  

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Ing. Jaroslav Řezáč 

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

 

Nepřítomni: Petr Smejsík, David Halamka - omluveni 
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5. Zrušení OZV            

Na základě doporučení Ministerstva vnitra - Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, odd. dozoru Brno – 

Olomouc byla provedena revize všech právních předpisů, které obec kdy vydala. Po jednání s MV připravila 

obec ke zrušení níže uvedené Obecně závazné vyhlášky: 

1)      Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obci 

 

2)      Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o zakládání, údržbě a ochraně zeleně 

 

3)      Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o používání obecních symbolů 

 

4)     Obecně závazná vyhláška č. 6/2004, kterou se stanoví školský obvod spádové školy ve Vážanech 

n/L. 

 

Návrh na usnesení: 

5. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zruší některé Obecně závazné vyhlášky, a to  

č. 1/2002,  2/2002, 2/2004 a 6/2004. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

Obec eviduje v řadě vydaných vyhlášek také OZV z r. 2001 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věcí. Jedná se tedy o 20 let starou vyhlášku, kterou je doporučeno aktualizovat. 

Místostarosta podal k dané věci podrobnější informace (výše koeficientu, výpočet, na co se nový koeficient 

bude vztahovat) a navrhl i předpokládanou hodnotu nového koeficientu ve výši 1,5. 

 

Návrh na usnesení: 

6. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení koeficientu ve výši 1,5 pro výpočet daně 

z nemovitých věcí. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Územní plán obce   

Na ZZO č. 22/2021 byl starosta, dle bodu č. 9.9, pověřen započetím jednání s úřady a s projektantem na 

změnu územního plánu obce a následně na ZZO č. 23/2021 bylo pod bodem č. 8 schváleno pořízení Změny 

č. 1 ÚP Obce Vážany nad Litavou, vč. pověření Ing. Václava Matyáše na projednání změny na příslušných 

úřadech. Následný krok v procesu změny ÚPO je třeba schválit obsah Změny č. 1. územního plánu obce. 

 

Návrh na usnesení: 

7.1 ZO schvaluje obsah Změny č. 1 územního plánu Vážany nad Litavou uvedený níže: 

1) Pozemek parc. č. 1017/2 – změna využití plochy Zu – zeleň sídelní na plochu pro výstavbu garáží u ČOV 

(plocha pro cca 6-7 garáží) 

2) Pozemek parc. č. 1761 – změna využití plochy Zs – sady, zahrady na ploch Br – bydlení v rodinných 

domech. 

3) Část pozemku parc. č. 1249 (cca 2000 m² při zastavěném území) – změna využití plochy Zo – orná půda 

na plochu Br – bydlení v rodinných domech 

4) Z důvodu vymezení nových zastavitelných ploch v bodech 2. a 3. dojde ke zrušení zastavitelné plochy 

B1/Br – bydlení v rodinných domech (parc. č. 1033/32) 

5) Celé území od pozemku parc. č. 1501 až k pozemku parc. č. 1558 – změna využití plochy Zs – sady, 

zahrady na plochu Rch – rodinná rekreace 

6) Území mezi poldrem (poldr na pozemcích parc. č. 1858, 1859, 1860) a dolní části plochy Zk – zeleň 

krajinná (pozemky parc. č. 1854/3, 1854/2, 1855, 1853) a plochy RV – venkovní zařízení pro sport a 

rekreaci (parc. č. 1854/1, 1852) – změna využití plochy Zo – orná půda na plochu Rv – venkovní zařízení 
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pro sport a rekreaci, případně Zk – zeleň krajinná. Jedná se převážně o území znehodnocené sesuvem 

zeminy. 

 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

7.2 ZO stanovuje, že změna ÚPO č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a následujících 

stavebního zákona. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. VŘ na lokalitu Ve Žlebu  

Dne 7. 9. 2021 byly z obce rozeslány výzvy k předložení nabídek na zakázky: 

1) Administrace veřejných zakázek „Zpracování projektové dokumentace Rekultivace lokality Ve 

Žlebu, Vážany nad Litavou a Realizace rekultivačních prací lokality Ve Žlebu,  

Vážany nad Litavou“. 

2) Zpracování studie „Využití území - Lokalita Ve Žlebu v obci Vážany nad Litavou“. 

V termínu, který byl stanoven na 22. 9. 2021 do 12 hodin, podali nabídku následující uchazeči: 

8.1 - Administrace veřejných zakázek „Zpracování projektové dokumentace Rekultivace lokality Ve Žlebu, 

Vážany nad Litavou a Realizace rekultivačních prací lokality Ve Žlebu, Vážany nad Litavou“. 

1. IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 63485290 

2. MT Legal s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČ 28305043 

3. VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25084275 

4. PMA tender s.r.o., Březinova 746/29, 616 00 Brno, IČ 03584607 

a 

8.2 - Studie „Využití území – Lokalita Ve Žlebu v obci Vážany nad Litavou“ 

1.  PROENVAS s.r.o., Občanská 116/18, 710 00 Ostrava, IČ 06969119 

2. G – Consult, spol. s. r. o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava, IČ 64616886 

 

Jednotlivé nabídky byly hodnoceny komisí VŘ ve složení: Karel Škraňka - předseda komise, Ing. Jaroslav 

Řezáč - místopředseda komise, Ludmila Pilátová, DiS. a Ing. Václav Matyáš - členové komise. Předseda 

komise přečetl zprávu z obou výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu. 

Komise vybrala jako dodavatele Administrace veřejných zakázek „Zpracování projektové dokumentace 

Rekultivace lokality Ve Žlebu, Vážany nad Litavou a Realizace rekultivačních prací lokality Ve Žlebu, 

Vážany nad Litavou“ společnost 

 

VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25084275 za cenu 290.000,- Kč bez DPH 

a 

 

Zpracování studie „Využití území - Lokalita Ve Žlebu v obci Vážany nad Litavou“ společnost 

 

PROENVAS s.r.o., Občanská 116/18, 710 00 Ostrava, IČ 06969119 za cenu 190.000,- Kč bez DPH 

 

Návrh na usnesení: 

8.1 ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 

Třinec, IČ 25084275, na Administraci veřejných zakázek „Zpracování projektové dokumentace Rekultivace 

lokality Ve Žlebu, Vážany nad Litavou a Realizace rekultivačních prací lokality Ve Žlebu, Vážany nad 

Litavou“. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh na usnesení: 

8.2 ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele  PROENVAS s.r.o., Občanská 116/18, 710 00 

Ostrava, IČ 06969119, na Zpracování studie „Využití území - Lokalita Ve Žlebu v obci Vážany nad 

Litavou“. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
9. Smluvní dokumentace  

9.1 Na základě naší žádosti o poskytnutí dotace na ČEZ nám byla během srpna 2021 doručena Smlouva o 

poskytnutí nadačního příspěvku JHM STR21/48417 Nadace ČEZ na podporu projektu s názvem „Obnova 

třešňové aleje“ ve výši 150.000,- Kč. Starosta předložil smlouvu ke schválení. 

 

Návrh na usnesení: 

9.1 ZO schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku JHM STR21/48417, ve výši 150.000,- 

Kč, Nadace ČEZ. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.2 Za účelem rozvoje dětí a mládeže při zachování plánovaného doplnění prvků na dětském hřišti obec 

uveřejnila otevřenou výzvu k veřejnosti (princip hromadného financování) na server společnosti Donio. 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky ve výši 112.000,- Kč 

k úhradě lanové rampy, která bude vybudována na dětském hřišti vedle trampolíny. Celková cena prvku vč. 

montáže a dopadové plochy je ve výši ca 132 tis. Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

9.2 ZO schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky ve výši 112.000,- Kč k úhradě 

lanové rampy v obci Vážany nad Litavou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
10. Žádosti občanů a institucí 

10.1 Na 23. ZZO byla projednávána žádost pana M. G. ve věci umožnění vybudování zpevněné příjezdové 

cesty, která by měla nahradit stávající účelovou polní cestu za humny, k plánovanému rekreačnímu objektu. 

Usnesení č. 15.6 nebylo schváleno. Pan M. G. se proti neschválenému usnesení na místě odvolal a 

požadoval nové projednání. 

Starosta informoval přítomné, že při jednání na stavebním odboru MěÚ Slavkov u Brna mu bylo sděleno, že 

k plánované výstavbě rekreačního objektu není nutné realizovat zpevňování komunikace (polní cesty). Je 

možné ji ponechat ve stávajícím stavu.  

Přítomný žadatel - Ing. M. G. se dotázal, zda může tedy pokračovat v jednání ohledně výstavby rekreačního 

objektu, na což mu starosta kladně odpověděl. 

 

Návrh na usnesení: 

10.1 ZO bere na vědomí výsledek z jednání na MěÚ Slavkov u Brna - stavebním odboru stran budování 

zpevněné příjezdové cesty k rekreačnímu objektu „Za humny“ ve vlastnictví pana M. G.. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

10.2 Dne 31. 8. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost o příspěvek na činnost ve výši 4.500,- Kč od 

společnosti Naše Odpadky, z.s.  

NAŠE ODPADKY je sdružení obcí, měst a případně jiných subjektů se společným cílem iniciovat a 

směřovat vývoj odpadového hospodářství v ČR ve prospěch obcí a měst. Starosta informoval přítomné, že 

obdobnou službu bude pro obce a města zajišťovat i náš stávající obchodní partner Respono, a.s. 

 

Návrh na usnesení: 

10.2 ZO schvaluje finanční podporu pro NAŠE ODPADKY v celkové výši 4.500,- Kč 
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 0, proti 3, zdržel se 2 (L. Pilátová, J. Řezáč) 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

10.3 Dne 24. 8. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost o příspěvek na podporu charitativní akce Charity 

Day, která se již konala 18. 9. 2021 v Hruškách. Na základě e-mailové korespondence většina zastupitelstva 

byla pro finanční podporu této akce ve výši 3.000,- Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

10.3 ZO bere na vědomí finanční podporu akce Charity Day ve výši 3.000,- Kč 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

10.4 Dne 11. 8. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost od Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s. na spolufinancování klubové činnosti a sociálních služeb na příspěvek ve výši 

3.000,- Kč. Jedná se o asociaci, která s naší obcí již dlouhodobě spolupracuje.  

 

Návrh na usnesení: 

10.4 ZO schvaluje finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. na 

spolufinancování klubové činnosti a sociálních služeb na příspěvek ve výši 3.000,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.5 Dne 26. 8. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost od paní J. S., která by ráda ukončila pronájem 

dolní hospody dohodou ke dni 30. 9. 2021. Stran plateb nájemného uhradila za měsíce červenec a srpen á 3 

tis. Kč, za měsíc září, který je v režimu víkendové provozní doby by uhradila 1,5 tis. Kč. Následně před 

ukončením smlouvy doplatí na základě vyúčtování doplatky za energie a za vodu. 

 

Návrh na usnesení: 

10.5 ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy dolní hospody k datu 30. 9. 2021 dohodou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.6 Dne 15. 9. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost pana Vl. Š. na realizaci změny ÚPO za účelem 

zařazení pozemku parc. č. 1326 (v jeho vlastnictví) do pozemků určených pro bydlení. 

Přítomný žadatel - pan Vl. Š. objasnil ZO cíl své žádosti.  

 

Návrh na usnesení: 

10.6 ZO bere na vědomí žádost pana Vl. Š. na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

10.7 V den konání ZZO, tj. 22. 9. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost pana  J. H. na změnu územního 

plánu u parcel č. 53/2 a části parcel 52/1 a 53/10 v jeho vlastnictví. 

Žadatel se na jednání nedostavil. 

 

Návrh na usnesení: 

10.7 ZO bere na vědomí žádost pana J. H. na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

10.8 Dne 27. 6. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost pana I. K. na odkup části obecního pozemku parc. 

č. 1563 o výměře ca 150 m². 

Přítomný žadatel – I. K. předložil nákresy a upřesňoval cíl své žádosti. Starosta uvedl, že bude třeba jednat 

na MěÚ Slavkov, zda je vůbec možné realizovat na pozemku výstavbu sklepa. Dále navrhl, že by bylo 

možno věc řešit nejen prodejem, ale případně i dlouhodobým pronájmem.  
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Návrh na usnesení: 

10.8 ZO bere na vědomí žádost pana I. K. na odkup části obecního pozemku parc. č. 1563.  

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

 

11. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů  

L. Pilátová: 

Dne 13. 9. 2021 proběhla schůze VKŠ, kde byly zhodnoceny akce pořádané výborem v červnu a v červenci, 

např. Výšlap na popravčí vrch v Křenovicích nebo Přívesnický tábor.  

V říjnu plánuje výbor vycházku s podzimní tématikou.  

Další společenské a kulturní aktivity budou pořádány v závislosti na epidemiologické situaci. 

 
Návrh na usnesení: 

11. ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně výboru pro kulturu a školství.  

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

12. Různé 

12.1 Starosta podal informace a sdělil přítomným fakta k pozemkům Ve Žlebu, návrh procesu. 

a) Minulý týden bylo zahájeno zaměření znehodnocených částí pozemků. Výsledný GP bude dodán do 

konce října 2021. Poté bude následovat další kolo jednání s majiteli pozemků a žádost o dělení pozemků. 

b) Výkupní cena znehodnocených částí pozemků je okolnostmi stanovena a zastupitelstvem obce vzata na 

vědomí ve výši 35 Kč/m². Výjimkou, s nižší cenou, je společnost Rostěnice, a.s. 

c) Započne uzavírání Smluv o smlouvě budoucí o odkupu znehodnocených částí pozemků. V první vlně 

budou uzavřena smluvní ujednání s vlastníky pozemků, kterým budou v návaznosti na odkup sanovány 

finanční výlohy za platby pražské AK.  

d) Naprostá většina vlastníků je rozhodnuta znehodnocené části svých pozemků prodat, aby mohla obec 

postoupit v procesu vedoucímu k rekultivaci dané lokality. V podstatě jediným subjektem, který 

znehodnocenou část pozemku neprodá, je pan J. H.. Je třeba započít další kolo jednání.  

Starosta požádal pana K. Škraňku a paní L. Pilátovou, DiS., aby do 14 dnů jednali s panem J. H., který má 

údajně zájem o směnu pozemků. Oba jmenovaní souhlasili. Jednání s dalšími vlastníky zajistí starosta sám. 

 

Návrh na usnesení: 

12.1 ZO bere na vědomí informace a fakta k pozemkům Ve Žlebu a schvaluje návrh procesu, vedoucímu 

k odkupu znehodnocených částí pozemků okolo bývalého pozemku Bike Park, z.s. a okolo pozemků obce 

v lokalitě Ve Žlebu a započetí dalšího kola jednání s vlastníky pozemků. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

12.2 Plnění schválených usnesení na ZZO - platby za vpouštění dešťové vody do obecní kanalizace.  

Starosta informoval, že v současné době jsou dohodnuty a zaplaceny poplatky za odvádění dešťové vody od 

firem Akiela a Bono Bijou, od podnikajícího subjektu pana O. H. a od fyzických osob pana J. D. a V. M.  

Od podnikajících subjektů pana J. H. a pana R. H. nepřišla od února 2021 doposud žádná přímá reakce, 

pouze dopis od právního zástupce pana J. H., s poukázáním na diskriminaci jmenovaného. Pro řešení 

záležitosti se obec obrátila na vodoprávní úřad MěÚ ve Slavkově u Brna. Záležitost není doposud dořešena, 

jakož i plnění schváleného usnesení ZZO.  

 

Návrh na usnesení: 

12.2 ZO bere na vědomí informaci o naplňování usnesení č. 13.2, schváleného na 18. ZO dne 17. 2. 2021. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

13.  Diskuse 

Starosta: 

- Zhodnotil akci Hody 2021, na kterou jsou mezi občany pouze kladné ohlasy. Sobotní předhodová 

zábava byla letos s rekordní účastí návštěvníků. Taktéž organizace této společensky a kulturně 

důležité akce byla letos na vysoké úrovni. 
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- Dále připomněl akci pořádanou DSO ŽlaP, která se bude konat 28. 9. 2021 v sousedních Hruškách. 

Jedná se o velkou událost, protože svazek obcí oslaví 25 let od svého založení. Akce bude oficiálně 

zahájena v 10 hod. setkáním zakládajících starostů svazku. Pro veřejnost je plánován vstup od 13 

hod. Na akci proběhne vaření soutěžních gulášů, kde je zastoupena i naše obec.  

- Podal informace o odložení plánovaných oprav na budově MŠ Vážany nad Litavou, protože 

v letošním roce nebyly dotace realizovány. Plánované opravy odložíme do příštího roku, kdy bude o 

dotace požádáno opětně. 

 

Mgr. Anna Pišová:  

- Vznesla dotaz stran budovy sociálky, v jaké fázi je v současné době změna účelu užívání sociální 

budovy. 

Starosta reagoval, že v současné době se stále čeká na dokončení projektu 2. a 3 NP a vydání stavebního 

povolení.  

 

Marie Zachovalová: 

- Oznámila, že z důvodu uzavření hospody odvolal ČZS vánoční koncert a dotázala se, zda bude 

hospoda k dispozici spolkům pro občasné pronájmy. 

Starosta připustil možnost pronájmu části dolní hospody na individuální akce spolků, ale vždy jen za 

přítomnosti ustanovené odpovědné osoby. 

Karel Škraňka vstoupil do jednání s poznámkou, aby při občasném pronájmu byly splněny legislativní 

podmínky a případný audit obci takový pronájem nevykázal jako chybu. 

Starosta odpověděl, že raději prověří veškeré aspekty případných krátkodobých pronájmů a dle toho bude 

obec následně jednat. 

 

14. Usnesení 

ZO schvaluje: 

(7.1) obsah Změny č. 1 územního plánu Vážany nad Litavou, uvedený níže: 

1) Pozemek parc. č. 1017/2 – změna využití plochy Zu – zeleň sídelní na plochu pro výstavbu garáží u ČOV 

(plocha pro cca 6-7 garáží) 

2) Pozemek parc. č. 1761 – změna využití plochy Zs – sady, zahrady na ploch Br – bydlení v rodinných 

domech. 

3) Část pozemku parc. č. 1249 (cca 2000 m² při zastavěném území) – změna využití plochy Zo – orná půda 

na plochu Br – bydlení v rodinných domech 

4) Z důvodu vymezení nových zastavitelných ploch v bodech 2. a 3. dojde ke zrušení zastavitelné plochy 

B1/Br – bydlení v rodinných domech (parc. č. 1033/32) 

5) Celé území od pozemku parc. č. 1501 až k pozemku parc. č. 1558 – změna využití plochy Zs – sady, 

zahrady na plochu Rch – rodinná rekreace 

6) Území mezi poldrem (poldr na pozemcích parc. č. 1858, 1859, 1860) a dolní části plochy Zk – zeleň 

krajinná (pozemky parc. č. 1854/3, 1854/2, 1855, 1853) a plochy RV – venkovní zařízení pro sport a 

rekreaci (parc. č. 1854/1, 1852) – změna využití plochy Zo – orná půda na plochu Rv – venkovní zařízení 

pro sport a rekreaci, případně Zk – zeleň krajinná. Jedná se převážně o území znehodnocené sesuvem 

zeminy. 

(8.1) na základě výběrového řízení dodavatele, VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 

25084275, na Administraci veřejných zakázek „Zpracování projektové dokumentace Rekultivace lokality 

Ve Žlebu, Vážany nad Litavou a Realizace rekultivačních prací lokality Ve Žlebu, Vážany nad Litavou“. 

(8.2) na základě výběrového řízení dodavatele, PROENVAS s.r.o., Občanská 116/18, 710 00 Ostrava, IČ 

06969119, na Zpracování studie „Využití území - Lokalita Ve Žlebu v obci Vážany nad Litavou“. 

(9.1) podpis Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku JHM STR21/48417, ve výši 150.000,- Kč, Nadace 

ČEZ. 

(9.2) podpis Smlouvy o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky ve výši 112.000,- Kč k úhradě lanové rampy 

v obci Vážany nad Litavou. 

(10.4) finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. na spolufinancování 

klubové činnosti a sociálních služeb na příspěvek ve výši 3.000,- Kč.  

(10.5) ukončení nájemní smlouvy dolní hospody k datu 30. 9. 2021 dohodou. 
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ZO stanovuje: 

(7.2) že změna ÚPO č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a následujících stavebního zákona. 

 

ZO bere na vědomí:  

(10.1) výsledek z jednání na MěÚ Slavkov u Brna - stavebním odboru stran budování zpevněné příjezdové 

cesty k rekreačnímu objektu „Za humny“ ve vlastnictví pana M. G. 

(10.3) finanční podporu akce Charity Day ve výši 3.000,- Kč 

(10.6) žádost pana Vl. Š. na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

(10.7) žádost pana J. H. na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

(10.8) žádost pana I. K. na odkup části obecního pozemku parc. č. 1563.  

(11.) zprávu předsedkyně výboru pro kulturu a školství.  

(12.1) informace a fakta k pozemkům Ve Žlebu a schvaluje návrh procesu, vedoucímu k odkupu 

znehodnocených částí pozemků okolo bývalého pozemku Bike Park, z.s. a okolo pozemků obce v lokalitě 

Ve Žlebu a započetí dalšího kola jednání s vlastníky pozemků. 

(12.2) informaci o naplňování usnesení č. 13.2, schváleného na 18. ZO dne 17. 2. 2021. 

 

ZO vydává:  

(5.) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zruší některé Obecně závazné vyhlášky, a to  

č. 1/2002,  2/2002, 2/2004 a 6/2004. 

(6.) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení koeficientu ve výši 1,5 pro výpočet daně z nemovitých 

věcí. 

 

ZO neschvaluje: 

(10.2) finanční podporu pro NAŠE ODPADKY v celkové výši 4.500,- Kč 

 

15.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20:10 hod. ukončil. 

 

 

 

Podpisy: 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 


