Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek
členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Řezáč – omluven,
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Dříve než přistoupil starosta k vlastnímu programu zasedání, oznámil, že první náhradnice za
odstupivšího zastupitele pana Ing. Jiřího Hložka, paní Dana Hrabovská, se postu zastupitele vzdala.
Druhým náhradníkem za stranu KDU-ČSL je pan Jan Kundera ml., Vážany nad Litavou č.p. 172.
Přítomný pan Jan Kundera ml. se postu zastupitele vzdal.
Poté se starosta vrátil k vlastnímu programu 27. zasedání.
Starosta konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 26. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 4.11.2009
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtová opatření:
- Rozpočtové opatření č. 7
- Pravidla přijetí rozpočtového opatření
- Projednání pověření starosty k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci
5. Nařízení inventarizace majetku k 31.12.2009
6. Projednání finanční kontroly příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vážany nad
Litavou ze dne 14.9.2009
7. Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví (DSO ŽlaP) na rok 2010
8. Prodej, pronájem pozemků
9. Žádost Sboru dobrovolných hasičů o převod vozidla
10. Žádost o zřízení věcného břemene pro vedení NN
11. Různé
12. Informace z obecního úřadu za listopad 2009
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Pan Ing. Jaroslav Řezáč v písemné omluvě ze dne 7.12. z dnešního zasedání a doplnění omluvy ze dne
8.12.2009 navrhuje zařadit bod: Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou – výběrové řízení,
zápis do I. třídy a dále stažení bodu č. 7.
Starosta: Důvody pro stažení bodu č. 7, které pan Ing. Jaroslav Řezáč uvedl v omluvě, nejsou právně
podložené.
Výsledek hlasování o programu jednání včetně vložení bodu týkajícího ZŠ a MŠ:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen .
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 27. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
4.11.2009

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 Karel Škraňka a pan Petr Smejsík.
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 4, proti 0, zdržel se Karel Škraňka.
Výsledek hlasování pro pana Petra Smejsíka: Pro 4, proti 0, zdržel se Petr Smejsík.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Karel Škraňka a pan Petr Smejsík.
4. Rozpočtové opatření
- Rozpočtové opatření č. 7
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 7/2009 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o
24.300,- Kč.
- Pravidla přijetí rozpočtového opatření.
Starosta přečetl návrh přijetí rozpočtových opatření
- Projednání pověření starosty k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci.
Aby mohl být upraven rozpočet v závěru roku 2009 na paragrafech i položkách dle výše skutečných
příjmů a výdajů obce, tedy v době, kdy nebude možné svolat již veřejné zasedání zastupitelstva obce,
požádal starosta obce o pověření k vykonávání rozpočtových opatření bez předchozího schválení
zastupitelstvem obce.
Námitky zastupitelů obce: nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
a) ZO schvaluje RO 7/2009 z listopadu 2009,
b) ZO schvaluje pravidla přijetí rozpočtového opatření,
c) ZO pověřuje starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2009 na paragrafech
a položkách.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Nařízení inventarizace majetku k 31.12.2009
Podle zákona o účetnictví číslo 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starosta obce nařizuje provést
inventarizaci majetku k 31.12.2009. Nařízení se týká rovněž příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad
Litavou. Složení inventarizační komise: předseda inventarizační komise bude předseda kontrolního
výboru Karel Škraňka, členové: zastupitelé Pavel Říhák, Luděk Tůma, ve skladě se inventarizace zúčastní
p. Novák. U příspěvkové organizace je předsedou inventarizační komise ředitel ZŠ p. Mgr. Kypr,
členové: p. Babušíková, p. Paseková.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31.12.2009 a složení inventarizačních komisí a to:
předseda inventarizační komise pan Karel Škraňka, členové Luděk Tůma a Pavel Říhák (ve skladu pan
2

•••••• Novák). U příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou předseda inventarizační komise
pan Mgr. Kypr., členové paní Babušíková a Paseková
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Projednání finanční kontroly příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vážany
nad Litavou ze dne 14.9.2009
Starosta obce přečetl zápis finanční kontroly příspěvkové organizace základní škola a Mateřská škola
Vážany nad Litavou.
Výsledkem kontroly: nebyla porušena rozpočtová kázeň.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zápis z finanční kontroly příspěvkové organizace obce Základní škola a Mateřská škola
Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví (DSO ŽlaP) na rok 2010
Rozpočet DSO ŽlaP počítá s příjmy 351.770,- Kč, z toho pro Obec Vážany nad Litavou je navržen
členský příspěvek 6.310,- Kč. Výdaje DSO ŽlaP jsou navrženy ve stejné výši, t.j. 354 tis. Kč.
Pan Ing. Řezáč se písemně vyjádřil: ZO nemůže schválit dříve rozpočet DSO ŽlaP na rok 2010, poněvadž
nebyl zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání v ZO.
Starosta: Rozpočet DSO ŽlaP neschvaluje ZO, ale valná hromada DSO ŽlaP. To si to pan Řezáč trochu
popletl. ZO pouze schvaluje svůj příspěvek a ten na úřední desce obce být vyvěšen nemusí.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s příspěvkem pro DSO ŽlaP na rok 2010 ve výši 10,- Kč/občan.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Prodej, pronájem pozemků
8.1. V době od 9.10. do 26.10.2009 byl na úřední desce zveřejněn záměr obce prodat pozemek parc. č.
159, zahrada, o výměře 113 m2 v k.ú. Vážany nad Litavou. O prodej tohoto pozemku požádal dne
18.11.2010 nový majitele RD ••• •••••• Kotouček, Za řekou •••, Veverská Bítýška, a •••••• Sedláčkovi,
Velešovice (včetně pozemku 160 a 161). Zastupitelstvo obce na minulém zasedání schválilo prodej ½
parc. č. 159, zahrada, o celkové výměře 113 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou paní •••••• Pasekové, Vážany
nad Litavou č.p. •••, za cenu obvyklou při prodeji zahrad, tj. 40 Kč/m2. O prodeji druhé poloviny
pozemku je třeba rozhodnout nyní.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej ½ parc. č. 159, zahrada, o celkové výměře 113 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou panu
•••••• Kotoučkovi, Za řekou •••, Veverská Bítýška, za cenu obvyklou při prodeji zahrad, tj. 40 Kč/m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.2. Na 25 zasedání ZO byla projednána žádost pana •••••• Slezáka o odkup pozemku parc. č. 1737/1
v k.ú. Vážany nad Litavou. ZO se usneslo, že předmětem eventuálního prodeje popř. pronájmu může být
pouze část pozemku. V době od 9.10. do 26.10.2009 byl na úřední desce zveřejněn záměr obce prodat či
pronajmout (mimo jiné) část pozemku parc. č. 1737/1 o výměře cca 360 m2. Na zasedání ZO byla
zvážena možnost prodeje nebo pronájmu a zastupitele nesouhlasili s prodejem z důvodu využitelnosti
pozemku pro možné uložení inženýrských sítí do tohoto pozemku v souvislosti s možnou zástavbou
vedlejšího pozemku rodinnými domy a z tohoto důvodu se ZO usneslo pouze na dlouhodobém pronájmu
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pozemku za předpokladu zachování stromů a ušlechtilých keřů. Vzhledem k tomu, že zde pan Slezák
hodlá investovat a chce vybudovat mezi stromy malý rybníček v souladu s územním plánem obce, ZO se
ujednotilo v názoru, že pokud by měl být někdy v budoucnu uskutečněn prodej této části pozemku, měl
by být přednostně prodán panu Slezákovi. Dne 23.11.2009 podal odvolání proti „rozhodnutí“ ZO Vážany
nad Litavou ze dne 4.11.2009 ve věci odkoupení části pozemku p.č. 1737/1 pan Ing. Řezáč. Jeho
spekulace v odvolání, že v budoucnu bude pozemek potichu prodán panu Slezákovi je naprosto scestná.
Případný budoucí prodej (není o něm prozatím uvažováno) není možné uskutečnit bez standardní
procedury projednávání v ZO. Vzhledem k tomu, že ZO nevydalo žádné rozhodnutí (ani mu nepřísluší
rozhodnutí vydávat), je odvolání pana Řezáče nicotným aktem.
Vyjádření pana Petra Smejsíka: Kdyby se pan Řezáč zúčastňoval na zasedání ZO, byl by o problému lépe
informován.
Pan Luděk Tůma: Pan Řezáč se zasedání zastupitelstva nezúčastňuje od srpna 2008 – mimo jednoho
zasedání v květnu 2009.
Návrh na usnesení:
ZO vzalo odvolání pana Ing. Jaroslava Řezáče proti rozhodnutí ZO na vědomí a pro nicotnost jej odkládá.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.3. V době od 24.11. do 9.12.2009 byl na úřední desce obce vyvěšen záměr obce pronajmout část
pozemku parc. čís. 638/36, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 150 m2 (část hnojiště v areálu
„JZD“). O pronájem pozemku požádal pan •••••• Dostál.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. 638/38 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 150 m2
(část hnojiště v areálu „JZD“) panu •••••• Dostálovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu 19 Kč/ar/rok.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Hasiči
SDH Vážany nad Litavou požádal o zápůjčku osobního automobilu Škoda Felicia combi pro svou
potřebu, tj. pro jízdy na akce pořádané SDH. K tomuto účelu byl osobní automobil od policie na obec
bezúplatně převeden.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se zápůjčkou osobního automobilu Škoda Felicia combi pro potřebu SDH.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Rozpočtové provizorium
Podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, obce hospodaří podle schváleného rozpočtu. Pokud obec nebude mít vypracovaný a schválený
rozpočet na příští rok, pak je povinna se řídit podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb., pravidly
rozpočtového provizoria. Starosta předložil ZO ke schválení postup při čerpání rozpočtu a to ve výši 1/12
skutečných daňových a nedaňových příjmů obce v roce 2009. Výdaje budou krýt běžné výdaje obce a
závazky z dříve uzavřených smluv. Rozpočtové provizorium bude trvat do doby než bude schválen
rozpočet na rok 2010.
Námitky zastupitelů obce nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Různé
11.1. V letošním roce byla zakoupena budova kanceláří a sociálního zařízení v areálu „JZD“. ZO
odsouhlasilo využití suterénu pro pracovníky obecního úřadu, kde by měli dílnu, garáž, sociální zázemí a
sklady. Vzhledem k tomu, že zdivo budovy bylo v suterénu do výšky cca 1 - 1,5 m vlhké, byla v těchto
místech odstraněna omítka, bylo provedeno odstranění venkovního zásypu ze západní strany budovy, aby
zdivo mohlo vyschnout. Dále byla provedena oprava prasklé přípojky vodovodu. V suterénu byly
provedeny nové instalace odpadů, vodovodu a topení a tyto jsou nachystány tak, aby přízemí a I. patro
budovy mohly být od instalací odpojeny. Nové napojení by pak bylo jednoduše provedeno až po určení
nového využití budovy.
Paní Paseková vznesla dotaz, zda by bylo možno v této budově pro matky s dětmi vyčlenit nějakou
místnost. Během léta mohou děti chodit na dětské hřiště, ale v zimě mají možnosti omezené.
Starosta: Samozřejmě, i za tímto účelem byla budova pořízena. Pro matky s dětmi je možné vyčlenit
prostory. Stačí si vybrat místnosti a v relativně krátké době je možné je stavebně upravit, tj. napojit
topení, napojit zdravotní instalace a vymalovat.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s opravou technických instalaci suterénu budovy kanceláří a sociálního zařízení v areálu
„JZD“.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti Smejsík, zdržel se 0.
11.2. Dne 7.12.2009 podal žádost pan •••••• Hložek o zřízení osvětlení na sloupu č. 3 sloužící k připojení
nemovitosti pana •••••• Hložka na pozemku parc. č. •••.
Vedení neprováděla obec. Od e-onu přišla nabídka na umístění veřejného osvětlení za cenu cca 25 tis. Kč.
Tato nabídka nebyla akceptována a byl požádán o instalaci osvětlení pan Vykoukal, který instalaci
provedl s tím, že od posledního světla před domem Šimoníkových ke sloupu č. 3 je již velká vzdálenost.
Pan Vykoukal předpokládá, že z posledního podpěrného bodu bude vedena nová přípojka do sociální
budovy a v této trase bude instalováno ještě jedno světlo.
Pan Ing. Jiří Hložek upozornil na nebezpečí krádeži v neosvětlených prostorách areálu „JZD“. Současně
navrhl provést osvětlení místní komunikace i v prostoru provozovny Bono bijou, aby byla komunikace od
Šimoníkového po Kunderovo celá osvětlená a do doby provedení nové přípojky k sociální budově
alespoň natočit stávající světlo před garážemi směrem k sociální budově.
Starosta: natočení světla se může uskutečnit.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s instalací dalšího světla na trase od Šimoníkového k sociální budově v „JZD“ po
vybudování nové přípojky nn k výše uvedené budově a zprovozněním budovy pro účely veřejnosti..
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.3. V říjnu letošního roku proběhla schůzka s vlastníky pozemků podél levé strany potoka od
Dudového po koupaliště za účelem zjištění zájmu či nezájmu vlastníků přilehlých zahrad na zřízení polní
cesty, která by umožnila přístup na všechny přilehlé pozemky. Protože však nebyl vyjádřen souhlas všech
majitelů pozemků, může být cesta zřízena pouze přes pozemky parc. č. 103, 105, 108, 110, 112 a 114.
Finanční vyrovnání s manželi Dudovými přislíbila paní Hanousková.
Návrh na usnesení:
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ZO souhlasí s převodem částí pozemků parc. č. 103, 105, 108, 110, 112 a 114 v pruhu 3 – 4 m podél
potoka do vlastnictví obce formou daru, popřípadě prodeje max. za cenu obvyklou při prodeji zahrad, za
účelem zřízení polní cesty.
Hlasování o usnesení:
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se pan Smejsík.
11.4. Žádost o zřízení věcného břemene na přípojku nn pro novou výstavbu v nové ulici u hřiště.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s umístěním vedení nn do pozemků obce parc. č. 417, 484/5, 486/2, 488/2, 490/2, 492/3 a
494/3 v k.ú. Vážany nad Litavou včetně zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.5. Na první neoficiální schůzce zastupitelů obce byli zastupitelé starostou vyzváni, aby, v případě, že
chtějí podklady do zastupitelstva, sdělili své e-mailové adresy, na které jim budou podklady zasílány
v elektronické podobě. Pan Ing. Jaroslav Řezáč tak doposud neučinil.Z tohoto důvodu opět vyzývám
zastupitele ke sdělení e-mailových adres pro zasílání podkladů do zastupitelstva.
11.6. Pan Jaroslav Řezáč navrhuje a požaduje vyhlásit v lednu výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele školy, aby nedocházelo k odchodu žáků 1. – 4. ročníku do slavkovských škol.
K problému malého počtu žáku vystoupil pan ředitel Mgr. Kypr. Ve svém vystoupení poukázal mimo jiné
na to, že tento problém není nový, ale že se s tímto problémem škola potýká dlouhodobě, tedy i v době,
kdy byl starostou obce pan Řezáč. Současně objasnil, že zápis do první třídy nezavazuje rodiče k umístění
dítěte do školského zařízení tam, kde k zápisu došlo.
Pan Duda navrhl, aby starosta obce osobně provedl pohovor jednotlivě s rodiči předškoláků a nikoliv
pouze anonymní anketou.
Starosta tento návrh akceptoval, ale dal na zvážení, zda-li by tyto pohovory neměl spíše uskutečnit
předseda výboru pro školství, kulturu a zájmovou činnost, popř. společně.
ZO ve všeobecné diskuzi vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele školy podpořili.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na funkci ředitele základní školy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.7. Návrh na vyřazení samostatných movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Starosta obce přečetl seznam již nefunkčních a poškozených zařízení (včetně důvodu k vyřazení), které
by bylo vhodné vyřadit z inventáře.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje vyřazení samostatných movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku dle
předloženého seznamu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11.8. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 13.1.2010.
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12. Informace z obecního úřadu za listopad 2009
10. listopadu byla schůzka starostů slavkovska za přítomnosti Policie ČR, dopravní inspektorát
Vyškov, a krajského odboru dopravy, kde hlavním bodem bylo seznámit starosty obcí s postupem
(upřesnění postupu) při povolování připojení nemovitostí k místním komunikacím.
13. Diskuze
Pan Luděk Tůma vyzval pana •••••• Hložka k objasnění důvodu ukončení člena zastupitelstva obce.
Pan •••••• Hložek – bylo více důvodů, ale především pro nemožnost rozhodování v případech jako např.
stavba motokrosu, kde je vše v rukou úřadů, které s řešením otálí bez ohledu na veřejné mínění
prezentované např. peticí občanů proti zavážení vážanského žlebu. Doposud na petici nepřišla od
oslovených úřadů žádná odpověď.
Dále byla všeobecná diskuze o dokončení opravy kanalizace. Kanalizace jako taková bude dokončena
v prosinci tohoto roku. Přestože na minulém zasedání zastupitelstva bylo zastupiteli odsouhlaseno
uvedení povrchů ulic pod mezí a ČOV do původního stavu, starosta obce ještě hledá možnosti, jak využít
těchto finančních prostředků hospodárněji a použít je přeci jen na zahájení přestavby ulic v obytné zóny.
Většina přítomných by byla pro využití těchto peněz pro novu úpravu, ale za předpokladu, že se stavba
v nejbližší době dokončí. Pokud by se však měla stavba prodloužit (nezískáním dotace či jiným
nezajištěním fin. prostředků), pak nechť se uvedou ulice do původního stavu.
Starosta: Bohužel je taková situace, že se opravdu neví, jaké budou příští rok podmínky, ale bylo by mi
opravdu líto nyní cca 2 x 200 tis. Kč vložit do staveb, které by se možná příští rok, možná třeba i za pět
let odstraňovaly.
Starosta obce přečetl dopis nepodepsaných občanů Vážan české televizi a ministerstvu vnitra, kterým tyto
instituce zvou na dnešní zasedání zastupitelstva, kde budou zastupitelé pranýřováni občany za podivný
postup při prodeji dvou zahrádek občanům Vážan za obvyklou cenu a za pronájem pozemku vedle
koupaliště místo prodeje panu Řezáčovi.
Přítomní občané, kteří se pravidelně zúčastňují zasedání ZO, se k autorství tohoto anonymního zvacího
dopisu nehlásili. Podivovali se, že někdo jejich jménem píše dopis, aniž by to s nimi konzultoval.
Vzhledem k tomu, že prodej pozemků byl podrobně řešen na minulém zastupitelstvu a nyní na základě
„odvolání“ pana Řezáče v bodě 8.2., nikdo se již k problematice prodeje pozemků neměl zájem
vyjadřovat.
14. Usnesení
ZO souhlasí:
-

s příspěvkem pro DSO ŽlaP na rok 2010 ve výši 10,- Kč/občan.
se zápůjčkou osobního automobilu Škoda Felicia combi pro potřebu SDH,
s umístěním vedení nn do pozemků obce parc. č. 417, 484/5, 486/2, 488/2, 490/2, 492/3 a 494/3
v k.ú. Vážany nad Litavou včetně zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

ZO schvaluje:
ZO schvaluje RO 7/2009 z listopadu 2009,
ZO schvaluje pravidla přijetí rozpočtového opatření,
zápis z finanční kontroly příspěvkové organizace obce Základní škola a Mateřská škola Vážany nad
Litavou,
prodej ½ parc. č. 159, zahrada, o celkové výměře 113 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou panu ••••••
Kotoučkovi, Za řekou •••, Veverská Bítýška, za cenu obvyklou při prodeji zahrad, tj. 40 Kč/m2,
pronájem části pozemku parc. 638/38 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 150 m2 (část
hnojiště v areálu „JZD“) panu •••••• Dostálovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu 19 Kč/ar/rok,
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-

-

rozpočtové provizorium na rok 2010,
s opravou technických instalaci suterénu budovy kanceláří a sociálního zařízení v areálu „JZD“,
s instalací dalšího světla na trase od Šimoníkového k sociální budově v „JZD“ po vybudování nové
přípojky nn k výše uvedené budově a zprovozněním budovy pro účely veřejnosti,
s převodem částí pozemků parc. č. 103, 105, 108, 110, 112 a 114 v pruhu 3 – 4 m podél potoka do
vlastnictví obce formou daru, popřípadě prodeje max. za cenu obvyklou při prodeji zahrad, za
účelem zřízení polní cesty,
s vyhlášením výběrového řízení na funkci ředitele základní školy,
vyřazení samostatných movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku dle
předloženého seznamu.

ZO pověřuje:
-

starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2009 na paragrafech a
položkách.

ZO bere na vědomí:
-

-

nařízení inventarizace majetku k 31.12.2009 a složení inventarizačních komisí a to: předseda
inventarizační komise pan Karel Škraňka, členové Luděk Tůma a Pavel Říhák (ve skladu pan ••••••
Novák). U příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou předseda inventarizační komise
pan Mgr. Kypr., členové paní Babušíková a Paseková,
odvolání pana Ing. Jaroslava Řezáče proti rozhodnutí zastupitelstva obce a pro nicotnost jej
odkládá.

15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21.25 hod. ukončil.
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