Zápis číslo 25/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 30.9.2009
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, od 18:40 hod. Petr Smejsík
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Řezáč, Karel Škraňka, do 18:40 Petr Smejsík - omluveni
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že jsou přítomni 4 členi Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 24. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
5. Charita Hodonín – žádost o dotaci na rok 2010
6. Obytná zóna v ulici pod mezí
7. Prodej pozemků
8. Různé (převod vozidla Škoda Felicia kombi, volby, projekt Senioři sobě v Jihomoravském kraji....)
9. Informace z obecního úřadu za srpen a září 2009
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen .
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 24. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
5.8.2009
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 Ing. Jiří Hložek a pan Luděk Tůma.
Výsledek hlasování pro pana Ing. Jiřího Hložka: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Ing. Jiří Hložek a pan Luděk Tůma.
4. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 4/2009 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o
127.800,- Kč, a
rozpočtové opatření č. 5/2009 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o 17.900,- Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje RO č.4/2009 a 5/2009 ze srpna a září 2009.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
18:40 – příchod Petra Smejsíka
5. Charita Hodonín – žádost o dotaci na rok 2010
Charita Hodonín požádala dopisem dne 13.8.2009 na příští rok o příspěvek na provoz charitní
pečovatelské služby ve výši 25.000,- Kč. CHPS Bučovice – Slavkov poskytla během letošního roku
službu u pana •••••• Šubrta v rozsahu 0,25 úvazku a doprava pečovatelky. Náklady charita vyčíslila ve
výši 87.020,- Kč/rok, příjem od klienta 42.000,- Kč. Rozdíl 45.020,- Kč. Současně tvrdí, že příspěvek od
obcí je běžně 100.000,- Kč ročně. Při úvazku 0,25 požadují od naší obce 25.000 Kč/rok 2009.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek 13.000,- Kč v roce 2010 na provoz Charitní pečovatelské služby Bučovice –
Slavkov.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Obytná zóna v ulici pod mezí
V tomto měsíci byla zpracována dokumentace pro stavební povolení na úpravu komunikace pod mezi na
obytnou zónu. Tato úprava umožní parkování aut v této ulici, zrušením chodníku dojde k rozšíření
předzahrádek a snížením povolené rychlosti ke zklidnění dopravy. Stavební úpravy by měly být z větší
části provedeny stavební firmou, která má za povinnost uvést komunikaci po opravě kanalizace do
původního stavu. Tedy v rámci těchto prací by provedla osazení obrubníků, zapravení asfaltového
povrchu podle projektu obytné zóny a v místě parkovacích ploch navezení a zhutnění štěrkového
podkladu. Úpravu vlastních parkovacích ploch bychom provedli svépomocí.
Pan Raušer navrhuje opravit projekt ve smyslu jednosměrné ulice, aby mohla po celé délce ulice parkovat
auta.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se stavebními úpravami ulice pod mezí na obytnou zónu a pověřuje starostu obce k vyřízení
stavebního povolení.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se Petr Smejsík.
7. Prodej pozemků
7.1. Dne 10.8.2009 byla na obecní úřad doručena žádost •••••• Slezáka na odkoupení pozemku parc. č.
1737/1 za účelem postupné renovace pozemku. Okolní flóra bude převážně zachována. Jedná se o
pozemek určený dle územního plánu jako veřejná zeleň. Výhledově má tvořit zeleň k budoucí zástavbě
rodinných domů na pozemku vedle drůbežárny. Je zde možnost umístění inženýrských sítí. Prodej by byl
podmíněn oddělením stávající polní cesty.
Pan •••••• Hégr požaduje zachování stávajících křovin, které poskytují obživu včelám.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 1737/1, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Vážany nad Litavou
o výměře 634 m2 a vyvěšením záměru prodeje či pronájmu oddělené části.

2

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se Petr Smejsík.
7.2. Dne 21.9.2009 byla na obecní úřad doručena žádost manž. Budíkových, Vážany nad Litavou č.p. •••
o odkup pozemku parc. č. 160, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, a pozemku parc. č. 161
zahrada, o výměře 94 m2, které mají v dlouholetém pronájmu a jejich převod byl v minulosti nedořešen.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku parc. č. 160, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20
m2, a pozemku parc. č. 161 zahrada, o výměře 94 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7.3. Dne 14.4.2008 podala na obecní úřad žádost o odkup pozemku parc. č. 159, zahrada, o výměře 113
m2 paní •••••• Paseková. Na ZO 12/2008 byla žádost projednána a odložena do doby skončení nájemní
smlouvy uzavřené na tento pozemek s panem •••••• Janečkem, která vypršela k 30. září 2008. O
prodloužení nájemní smlouvy nebo uzavření nové nebylo požádáno. Dle sdělení paní účetní projevili o
pozemek zájem noví majitelé RD ••• (dříve paní Janečková)
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku parc. č. 159, zahrada, o výměře 113 m2, v k.ú.
Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Různé (převod vozidla Škoda Felicia kombi, volby, projekt Senioři sobě v Jihomoravském
kraji....)
8.1. Převod vozidla Škoda Felicia kombi
Policie ČR nabídla k bezplatnému převodu vyřazené osobní automobily Felicia obcím pro veřejný zájem.
Tímto veřejným zájmem může být i používání vozidel sborem dobrovolných hasičů pro účely sboru.
Jeden automobil byl pro naše dobrovolné hasiče v předstihu zajištěn. Je nyní na zastupitelstvu, aby
rozhodlo, zda si automobil ponecháme a zapůjčíme jej hasičům, nebo automobil policii vrátíme.
Ing. Jaroslav Řezáč se ve své písemné omluvě z dnešního zasedání k převodu vozidla vyjádřil
nesouhlasně.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod vozidla Škoda Felicia kombi do svého majetku.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.2. Jihomoravský kraj bude ve druhé polovině roku 2009 realizovat projekt „Senioři sobě
v Jihomoravském kraji“. K tomuto projektu kraj hledá ke spolupráci kurýry prevence, kteří budou
oslovovat své vrstevníky formou osvěty. K této činnosti budou proškoleni, dostanou potřebné materiály a
získají odměnu ve výši 800,- Kč. Pokud bude mít někdo zájem stát se kurýrem prevence, nechť se přihlásí
na obecním úřadě.
8.3. Pan Moškvan nejstarší požádal o 20 m2 nepotřebné betonové dlažby 30 x 30 ze zrušených chodníků
v ulici pod mezí. Je na ZO jak s dlažbou hodlá naložit a případný prodej cenově ohodnotit.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s prodejem přebytečné betonové dlažby 30 x 30 za cenu 20 Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.4. Paní •••••• Pokladníková, Hrušky č. ••• požádala o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v objektu č.p. 7 (kadeřnictví) na dobu do 31.12.2012.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy nebytových prostor (kadeřnictví) v objektu č.p. 7 paní
•••••• Pokladníkové do 31.12.2012 s nájemným 1.500 Kč/rok.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.5. Paní •••••• Bečková, Vážany nad Litavou č.p. ••• si opakovaně stěžuje na častý hluk v nočních
hodinách vycházející údajně z domu manž. Píšových. Starosta vyzval pořádkový výbor o prověření
stížnosti. Předseda pořádkového výboru provede místní šetření.
8.6. Upřesnění situace s návrhovou cestou C 34 dle pozemkových úprav. Dle zápisu sboru zástupců ze
dne 24.10.2006 bylo navrženo panem •••••• Smejsíkem a dohodnuto následující řešení: přes odvodňovací
kanál bude zbudován most, každý si na konci své zahrady musí vymezit pruh na zprůjezdnění. Starosta
obce svolá jednání s majiteli zahrad k možnosti odkupu částí zahrad obcí za účelem zřízení polní cesty.
8.7. Starosta obce požádal pozemkový úřad o vytýčení polní cesty od koupaliště a v těsné blízkosti
motokrosové dráhy. Pozemkový úřad má údajně zkrácenou dotaci, může tedy vytyčovat jen nejnutnější
případy. Starosta obce požádá pozemkový úřad o zaměření pozemku vedle motokrosové dráhy pouze
jednoduchou metodou pomocí GPS.
8.8. Plastové dveře na zastávce – rozhodnutí na minulém zasedání odloženo. Paní •••••• Kadrnožková
vyslovila názor, že přístavba čekárny je nedostatečná a tedy původní čekárnu nelze uzavřít.
8.9. Zápis č. 12 z finančního výboru Obce Vážany nad Litavou ze dne 23.9.2009.
Bylo kontrolováno: za I. pol. bankovní výpisy a faktury pokladní kniha a dokladová část, vystavené
faktury; bylo vzato na vědomí: rozpočtová opatření 12009 a 2/2009, a byl proveden rozbor hospodaření
obce za 1. pol. roku 2009.
Nedostatky: na jednom dokladu chyběl podpis příkazce, na jednom razítko obce – náležitosti byly
následujícího dne doplněny.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zápis č. 12 z finanční kontroly ze dne 23.9.2009
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.9. Příští zasedání ZO bude 4.11.2009.
9. Informace z obecního úřadu za srpen a září 2009
volby do parlamentu ČR ve dnech 9. a 10. října 2009 se konat nebudou
byla provedena stavební část přečerpávací stanice za hřištěm
byla provedena kanalizace nad garážemi u mlýna
kanalizace pokračuje kanalizačním řadem od kostela
10. Diskuze
Pan Pavel Říhák upozornil na suchý strom a suché větve některých stromů na hřbitově. Starosta vyzval
výbor životního prostředí k předložení návrhu na sjednání nápravy.
Pan •••••• Synek vznesl dotaz na harmonogram pokládání chodníků po pokládce kanalizace v ulici od
kostela.
Je dohodnuto se stavbou, že chodníky se budou dávat do původního stavu ihned po pokládce kanalizace
v úseku po „Cenkovu“ uličku.
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11. Usnesení
ZO souhlasí:
-

se stavebními úpravami ulice pod mezí na obytnou zónu a pověřuje starostu obce k vyřízení
stavebního povolení,
s rozdělením pozemků pozemku parc. č. 1737/1, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Vážany nad
Litavou o výměře 634 m2 a vyvěšením záměru prodeje či pronájmu oddělené části,
s vyvěšením záměru prodeje pozemku parc. č. 160, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, a
pozemku parc. č. 161 zahrada, o výměře 94 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou,
s vyvěšením záměru prodeje pozemku parc. č. 159, zahrada, o výměře 113 m2, v k.ú. Vážany nad
Litavou,
s prodejem přebytečné betonové dlažby 30 x 30 za cenu 20 Kč/m2,
s prodloužením nájemní smlouvy nebytových prostor (kadeřnictví) v objektu č.p. 7 paní ••••••
Pokladníkové do 31.12.2012 s nájemným 1.500,- Kč/rok.

ZO schvaluje:
RO č.4/2009 a 5/2009 ze srpna a září 2009,
příspěvek 13.000,- Kč v roce 2009 na provoz Charitní pečovatelské služby Bučovice – Slavkov,
bezúplatný převod vozidla Škoda Felicia kombi do svého majetku.

10. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:00 hod. ukončil.
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