Zápis číslo 27/2022 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
ze dne 23. 2. 2022
Přítomni:

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

Nepřítomni:

členové - Mgr. Anna Pišová, Ludmila Pilátová DiS., Karel Škraňka, Petr Smejsík, David
Halamka
---

Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zastupitelstvo plně je
usnášeníschopné.
Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva obce:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu z posledního zasedání ZO Vážany n/Lit.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření
5. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
6. Návrh rozpočtu obce Vážany n/Lit. na r. 2022, dotace spolkům v obci
7. Rozpočet sociálního fondu obce Vážany n/Lit.
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vážany n/Lit. na roky 2023 - 2024
9. Cestovní náhrady
10. Inventarizace za r. 2021
11. ÚPO
12. Výběrové řízení na poptávku obce
13. Smluvní dokumentace
14. Žádosti občanů a institucí
15. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
16. Různé
17. Diskuze
18. Usnesení
19. Závěr
Doplnění programu: Záležitost obsazení obecní hospody novým nájemcem - zařazeno do bodu č. 14 a dále
oprava v bodu č. 8, kde je doplněn výraz „Návrh“ střednědobého výhledu rozpočtu obce Vážany n/Lit.
Hlasování o programu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 26. 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.
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3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zápis provedl starosta společně s Mgr. A. Pišovou.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi: Ludmila Pilátová, DiS. a Karel Škraňka
Výsledek hlasování pro L. Pilátovou: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová).
Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ludmila Pilátová, DiS. a pan Karel Škraňka.
4. Rozpočtové opatření
Paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 11. ze dne 20. 12. 2021
Návrh na usnesení:
4. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 ze dne 20. 12. 2021, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
5. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Zastupující ředitelka MŠ Vážany nad Litavou předložila ke schválení v souladu s § 30 a § 32 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Žádost o rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2021, kde se jednalo o převod částky ve výši 20.925,03 Kč do rezervního fondu.
Návrh na usnesení:
5. ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vážany nad Litavou. Dokument se stává nedílnou
součástí tohoto zápisu ZZO.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Návrh rozpočtu obce Vážany n/Lit. na r. 2022 vč. žádostí o dotace místních spolků
Starosta oznámil, že návrh rozpočtu obce na r. 2022 byl vyvěšen na úřední desce. Navrhl na základě
konaného jednání pracovního zasedání ZO dvě změny v návrhu rozpočtu obce, a to ve výdajích v paragrafu
3419, položka 5229 navýšit původní částku 250.000,- Kč o 20 tis. Kč na částku 270.000,- Kč a dále v
paragrafu 3635, položka 6119 navýšit o 10 tis. Kč původní částku 50.000,- Kč na částku 60.000,- Kč. Pro
vyrovnání rozpočtu se v příjmech navýší o částku 30.000,- Kč položka 8115 (třída 8 – financování a saldo)
na částku 2.030.000,- Kč.
Zastupitelé obce jednali rovněž o dotacích pro spolky v obci. K tomuto bodu probíhala větší diskuze. Byl
přítomen zástupce FC Vážany n/Lit. pan M. Tůma.
Následně proběhlo dílčí hlasování o přidělení dotací spolkům:
FC Vážany n/Lit.: 220.000,- Kč - Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka)
TJ Vážany n/Lit.: 50.000,- Kč - Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ŘKF: 25.000,- Kč - Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
SDH Vážany n/Lit.: 20.000,- Kč - Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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NÁVRH - ROZPOČET OBCE NA ROK 2022
Vážany nad Litavou

PŘÍJMY

1. strana ze 4

třída 1. - daňové příjmy
(sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.)

v Kč
rozpočet 2022

koeficient velikosti kategorie obce 1,064

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

1 708 000

1112 daň z příj. fyz. osob placená poplatníky

112 000

1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba

290 000

1121 daň z příjmu právnických osob

2 450 000

1122 daň z příjmu právnických osob

342 400

1211 daň z přidané hodnoty (DPH)

5 476 000

1345 poplatek za komunální odpad

402 000

1341 poplatek ze psů

15 000

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství

3 000

1344 poplatek ze vstupného

0

1356 příjem úhrady z dobývacího prostoru

133 000

1361 správní poplatky

6 000

1381 daň z hazardních her

80 000

1382 zrušený odvod z loterií

0

1511 daň z nemovitosti

1 200 000

celkem

12 217 400

třída 4. - přijaté dotace

4111 neinv. přijaté transfery ze VPSP SR (ÚZ)

0

4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)

231 900

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ)

0

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ)

0

celkem

231 900

celkem třída 1. a třída 4.

12 449 300
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PŘÍJMY - pokračování
třída 2. - nedaňové příjmy

2. strana ze 4

v Kč
rozpočet 2022

1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků

42 100

2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem.

400

2321 2111 odvádění odpadních vod

649 700

3111 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova MŠ
3111 2229 příjmy dotace MŠ (ÚZ 00311, 33063 n. 103, z. 1 a 5)

100
39 600

3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně

1 500

3421 2111 využití volného času dětí a mládeže

20 000

3632 2111 pohřebnictví

7 900

3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků

528 800

8 100

3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí

374 100

3639 2324 přijaté nekap. příspěvky a náhrady

0

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků

20 000

3725 2324 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

130 000

6310 2141 příjmy z úroků

1 000

6330 4134 převody z rozpočtových účtů

290 000

6330 4139 ostatní převody z vlastních fondů

65 000

celkem

2 178 300

PŘÍJMY CELKEM

14 627 600
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NÁVRH - ROZPOČET OBCE NA ROK 2022
Vážany nad Litavou

VÝDAJE

3. strana ze 4

v Kč
rozpočet 2022
1014

Zemědělství:

10 000

Doprava:

1 023 500

2212

silnice

100 000

2219

chodníky

850 000

2292

dopravní obslužnost

73 500

Vodní hospodářství:

900 000

2321

kanalizace

900 000

3111

Školství:

3314

Činnosti knihovnické:

3319

Ostatní záležitosti kultury:

3341

Místní rozhlas:

3399

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

180 000

3419

Tělovýchova a zájmová činnost:

250 000

3421

Víceúčelové hřiště:

3429

Finanční dary spolkům

500 000

3631

Veřejné osvětlení:

380 000

3632

Pohřebnictví:

16 000

3635

Územní plánování:

50 000

3639

Komunální služba a územní rozvoj:

1 454 800
33 000
8 500
88 000

55 000

4 171 600

Ochrana životního prostředí:

810 000

3721

nebezpečný odpad

3722

komunální odpad

450 000

3723

ostatní odpad (kontejnery)

350 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

105 000

4329

Sociální pomoc dětem:

16 500

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb:

17 800

10 000
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VÝDAJE - pokračování

4. strana ze 4

v Kč
rozpočet 2022
5213

Ochrana obyvatelstva:

50 000

5512

Požární ochrana - dobrovolná část:

40 000

6112

Zastupitelstva obcí:

1 378 900

6171

Činnost místní správy:

3 564 000

6310

Služby peněžních ústavů:

10 000

6320

Pojištění budov a zařízení:

55 800

6330

Převody vlastním fondům:

697 400

6402

Finanční vypořádání:

42 800

VÝDAJE CELKEM

15 908 600

Třída 8. - financování - saldo:

1 281 000

8115

změna stavu krátkodobých prostředků

2 000 000

8124

splácení dlouhodobých půjček

719 000

Návrh na usnesení:
6. ZO schvaluje návrh rozpočtu na r. 2022 dle výše uvedených paragrafů a částek s těmito změnami: Ve
výdajích v paragrafu 3419, položka 5229 se navyšuje původní částka 250.000,- Kč na částku 270.000,- Kč a
ve výdajích v paragrafu 3635, položka 6119 se navyšuje původní částka 50.000,- Kč na částku 60.000,- Kč.
Pro vyrovnání rozpočtu se v příjmech navyšuje o částku 30.000,- Kč položka 8115 (třída 8 – financování a
saldo) na částku 2.030.000,- Kč. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 se po schválení na ZZO stává rozpočtem
obce na rok 2022. Současně je schváleno poskytnutí dotací místním spolkům, a to: FC Vážany n/L. - 220 tis.
Kč, TJ Vážany n/Lit. 50 tis., ŘKF 25 tis. Kč a SDH 20 tis. Kč. Případné další finanční příspěvky spolkům na
činnost budou poskytovány formou darů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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7. Rozpočet sociálního fondu obce Vážany n/Lit.
Paní Urbanová přednesla informaci k sociálnímu fondu
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2022
Tvorba
Odvody z mezd – hlavní činnost
Celkem tvorba
Čerpání
příspěvek na rekreaci
příspěvek na stravování
příspěvek na sport a kulturu
poplatky
Celkem čerpání

60.000,- Kč
60.000,- Kč
4.500,- Kč
47.800,- Kč
7.200,- Kč
500,- Kč
60.000,- Kč

Návrh na usnesení:
7. ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu na r. 2022.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7

8. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vážany n/Lit. na rok 2023 až 2024

1.

Střednědobý výhled Obce Vážany nad Litavou 2023 2024 návrh
PŘÍJMY

2022

2023

2024

1 708 000

1 740 000

1 780 000

daň z příj. fyz. osob placená poplatníky

112 000

114 200

116 500

daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba

290 000

295 000

300 000

daň z příjmu právnických osob

2 450 000

2 485 000

2 525 000

daň z příjmu právnických osob

342 400

347 500

354 500

daň z přidané hodnoty (DPH)

5 476 000

5 500 000

5 610 000

poplatek za komunální odpad

402 000

410 000

418 000

15 000

15 300

15 600

3 000

3 100

3 200

0

20 000

20 400

133 000

135 000

136 000

6 000

6 200

6 400

80 000

81 600

83 200

0

0

0

daň z nemovitosti

1 200 000

1 224 000

1 248 000

DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM

12 217 400

Daňové příjmy
daň z příj. fyz. osob placená plátci - sdílená část

poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
příjem úhrady z dobývacího prostoru
správní poplatky
daň z hazardních her
zrušený odvod z loterií
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12 376 900 12 616 800

2.
Nedaňové příjmy
příjmy z pronájmů pozemků

42 100

43 000

43 000

příjmy z pronájmu ost. nem.

400

400

400

649 700

700 000

700 000

100

100

100

39 600

40 000

40 000

příjmy z poplatku v obecní knihovně

1 500

1 500

1 500

využití volného času dětí a mládeže

20 000

21 000

22 000

7 900

8 100

8 200

528 800

540 000

550 000

8 100

8 100

8 100

374 100

375 000

380 000

20 000

20 000

20 000

130 000

130 000

130 000

1 000

1 500

1 500

290 000

295 800

302 000

65 000

65 000

70 000

2 178 300

2 249 500

2 276 800

odvádění odpadních vod
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova
MŠ
příjmy dotace MŠ (ÚZ)

pohřebnictví
příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu nemovitostí
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
příjmy z úroků
převody z rozpočtových účtů
ostatní převody z vlastních fondů

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

PŘÍJMY CELKEM

14 395 700
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14 626 400 14 893 600

3.
VÝDAJE (v tis. Kč)

2021

2022

2023

10

10

10

1 023

700

750

900

918

936

1 454

1 483

1 513

33

34

34

8

8

8

88

90

92

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

180

184

187

Tělovýchova a zájmová činnost

250

255

260

55

56

57

Finanční dary spolkům

500

200

200

Veřejné osvětlení

380

200

204

Pohřebnictví

16

16

17

Územní plánování

50

0

60

4 171

4 254

4 340

810

826

843

50

100

102

105

107

109

Sociální pomoc dětem

16

16

17

Denní stacionáře a centra den. služeb

17

17

18

10 116

9 475

9 757

Zemědělství
Doprava
Vodní hospodářství
Školství
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Místní rozhlas

Víceúčelové hřiště

Komunální služba a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Územní plánování
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

SUMA VÝDAJŮ
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4.

VÝDAJE (v tis. Kč)

2021

2022

2023

Ochrana obyvatelstva

50

50

50

Požární ochrana - dobrovolná část

40

40

40

1 378

1406

1434

0

0

0

3 564

3635

3708

Služby peněžních ústavů

10

10

10

Pojištění budov a zařízení

55

56

56

Převody vlastním fondům

697

697

697

43

44

45

5 837

5 938

6 040

15 953

15 413

15 797

2 000

1 200

1 200

719

690

690

1 281

510

510

Zastupitelstva obcí
Volby
Činnost místní správy

Finanční vypořádání
SUMA VÝDAJŮ
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých prostředků
Splácení dlouhodobých půjček
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Dne 5. 5. 2021 byla podepsána Smlouva o úvěru.
První splátka 31. 1. 2022 ve výši 57.500,- Kč. Roční splátky činí 690.000,Kč. Poslední splátka dne 31. 12.2031
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Návrh na usnesení:
8. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy
tento bude vyvěšen na úřední desce, do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Cestovní náhrady
Dle aktualizované vyhlášky č. 511/2021 Sb. došlo ke změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného. Cestovní náhrady Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje dle § 189
odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Dávám hlasovat o cestovních náhradách v r. 2022.
Návrh na usnesení:
9. ZO schvaluje výši cestovních náhrad, v těchto hodnotách:
105 Kč (99 Kč až 118 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
155 Kč (151 Kč až 182 Kč), trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
250 Kč (237 Kč až 283 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Inventarizace za r. 2021
Podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. byla provedena inventura majetku obce Vážany n/Lit., rovněž byla
provedena i inventarizace příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. Inventarizační komise vykonala tuto
činnost v řádném termínu k 31. 12. 2021.
Mgr. Anna Pišová přečetla zprávu o inventarizaci majetku obce.
Návrh na usnesení:
10.1 ZO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12.
2021, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, pan Karel Škraňka a
pan Ing. Jaroslav Řezáč, spolu s pracovníkem hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou
Urbanovou a panem Petrem Hégrem odpovědným pracovníkem za sklad, že inventarizace byla provedena v
souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci
majetku a závazků a plánem k provedení inventarizace, schváleného na zasedání ZO Vážany nad Litavou
dne 24. 11. 2021.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
Zastupující ředitelka MŠ paní Eva Matušů přečetla zprávu o inventarizaci majetku MŠ.
Návrh na usnesení:
10.2 ZO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci MŠ k 31. 12. 2021, s ohledem na prohlášení
inventarizační komise ve složení K. Škraňka (předseda), E. Matušů, H. Štanglová a J. Ehrenbergerová, že
inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a s plánem k provedení inventarizace, schváleného ZO
Vážany nad Litavou dne 24. 11. 2021.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
11. ÚPO
Na základě schválení pořízení Změny č. 1 ÚP ze dne 30. 6. 2021 na ZO 23/2021 usnesením č. 8 předložil
starosta ke schválení pořízení Změny č. 1 územního plánu Vážany nad Litavou zkráceným způsobem.
Návrh změny:
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1. Pozemek parc. č. 1017/2 -změna využití plocha 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 plochu 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 bodě 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 p. č. 1858, 1859, 1860) a dolní části plochy Zk –
zeleň krajinná (pozemky p. č. 1854/3, 1854/2, 1855, 1853) a plochy Rv- venkovní zařízení pro
sport a rekreaci (p. č. 1854/1, 1852) změna využití plochy Zo – orná půda na plochu Rv –
venkovní zařízení pro sport a rekreaci, případně Zk – zeleň krajinná. Jedná o území
znehodnocené sesuvem zeminy.
7. Změna využití plochy W – plochy vodní a vodohospodářská (vodní toky a nádrže) na plochu
Zk – zeleň krajinná, pozemek parc. č. 1855. Jedná se o území znehodnocené sesuvem zeminy.
Návrh na usnesení:
11.1 ZO schvaluje doplněný obsah Změny č. 1 územního plánu Vážany n. Litavou, o uvedené:
1. Pozemek parc. č. 1017/2 -změna využití plocha 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 plochu 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 bodě 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 p. č. 1858, 1859, 1860) a dolní části plochy Zk –
zeleň krajinná (pozemky p. č. 1854/3, 1854/2, 1855, 1853) a plochy Rv- venkovní zařízení pro
sport a rekreaci (p. č. 1854/1, 1852) změna využití plochy Zo – orná půda na plochu Rv –
venkovní zařízení pro sport a rekreaci, případně Zk – zeleň krajinná. Jedná o území
znehodnocené sesuvem zeminy.
7. Změna využití plochy W – plochy vodní a vodohospodářská (vodní toky a nádrže) na plochu
Zk – zeleň krajinná, pozemek parc. č. 1855. Jedná se o území znehodnocené sesuvem zeminy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11.2 ZO stanovuje, že Změna č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního
zákona.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
12. VŘ oprava střechy na budově sociálky
Dne 28. 1. 2022 byla rozeslána a uveřejněna poptávka k předložení nabídek na zakázku „Oprava střešního
pláště – budova Vážany n/Lit., č. p. 278“.
V termínu, který byl stanoven na 22. 2. 2022 do 12 hodin, podali nabídku následující uchazeči:
1. EUROIZOL Jirásek s.r.o., Hlavní 21, 664 12, Oslavany, IČ: 28276094
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2. BARA FC s.r.o., Na Veselí 1206/14, 140 00 Praha 4, IČ: 29136091
3. R. Pospíšil, Otakara Ševčíka 85, 636 00 Brno, IČ: 44070268

Jednotlivé nabídky byly hodnoceny komisí ve složení: Ing. Jaroslav Řezáč (předseda), Karel Škraňka a
Ludmila Pilátová, DiS., oba členové komise.
Podle kritérií - nejnižší nabídkové ceny vybrala komise jako dodavatele:
R. Pospíšil, Otakara Ševčíka 85, 636 00 Brno, IČ: 44070268
Návrh na usnesení:
12. ZO schvaluje na základě výběrového řízení na zakázku „Oprava střešního pláště - budova Vážany n/Lit.,
č. p. 278“ dodavatele R. Pospíšila, Otakara Ševčíka 85, 636 00 Brno, IČ: 44070268 za cenu 481.389,- Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Smluvní dokumentace
13.1 Dne 20. 12. 2021 předložilo Město Slavkov u Brna Návrh dohody o vytvoření společného školského
obvodu. Platba na žáka a rok je navržena ve výši 4.500,- Kč a je splatná v lednu následujícího roku po přijetí
k vzdělání. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 8. 2024.
Návrh na usnesení:
13.1 ZO schvaluje podpis Dohody o vytvoření společného školského obvodu s Městem Slavkov u Brna.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2 Na ZO 26/2021 dne 15. 12. 2021 usnesením č. 11 byl schválen proces při výkupu znehodnocených
částí pozemků u lokality „Ve Žlebu“, a to následující:
Výkupní cenu 15 - 35 Kč/m2 pozemku Kupní smlouvou
Způsob fin. kompenzace za vynaložené náklady určitým vlastníkům pozemků Darovací smlouvou
Rozeslání smluvní dokumentace, obsahující mj. i PM na vyřízení souhlasu k dělení pozemků
Další jednání s vlastníky pozemků - případné variantní nabídky
Případná pomoc vlastníkům při jednání s dalšími subjekty, které jakýmkoli způsobem zatěžují
pozemky
Na základě výše uvedených skutečností byly předloženy ke schválení kupní smlouvy s vlastníky
znehodnocených pozemků a darovací smlouvy, a to:
13.2.1 Kupní smlouva na pozemek č. 1666/2 o celkové výměře 337 m² za celkovou cenu 11.795,- Kč (slovy:
jedenáct tisíc sedm set devadesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a L. H., Kobeřice u Brna. Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č. 1666
v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021
vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.1 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1666/2 o celkové výměře 337 m² za celkovou
cenu 11.795,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set devadesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad
Litavou, IČ: 00368725 a L. H., bytem: Kobeřice u Brna.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

13.2.2 Kupní smlouva na pozemek č. 1833/2 o celkové výměře 357 m² za celkovou cenu 12.495,- Kč (slovy:
dvanáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a M. U., bytem: Hrušky. Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č. 1833
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v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021
vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.2 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1833/2 o celkové výměře 357 m² za celkovou
cenu 12.495,- Kč (slovy: dvanáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad
Litavou, IČ: 00368725 a M. U., bytem: Hrušky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.3 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1676/2 o celkové výměře 1253 m² a parc. č. 1850/2 o celkové
výměře 51 m² a parc. č. 1850/3 o celkové výměře 17 m² za celkovou cenu 46.235,- Kč (slovy: čtyřicet šest
tisíc dvě stě třicet pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou
125 a D. V., Šaratice. Jedná se o pozemky, které vznikly rozdělením pozemku č. 1676 a 1850 v katastrálním
území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021 vyhotoveném Ing.
Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.3 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1676/2 o celkové výměře 1253 m² a parc. č.
1850/2 o celkové výměře 51 m² a parc. č. 1850/3 o celkové výměře 17 m² za celkovou cenu 46.235,- Kč
(slovy: čtyřicet šest tisíc dvě stě třicet pět korun českých mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a D.
V., Šaratice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.4 Kupní smlouva na pozemek č. 1664/2 o celkové výměře 19 m² za celkovou cenu 665,- Kč (slovy: šest
set šedesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a L.
P., Brno. Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č. 1664 v katastrálním území Vážany nad
Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021 vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem,
ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.4 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1664/2 o celkové výměře 19 m² za celkovou cenu
665,- Kč (slovy: šest set šedesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a L. P.,
Brno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.5 Kupní smlouva na spoluvlastnický podíl ve výši id. 11/20 k pozemku parc. č. 1677/2 o celkové
výměře 2506 m² za cenu 48.240,50 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých, 50 hal.)
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Z. P., Milešovice. Jedná se o
pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č. 1677 v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě
geometrického plánu č. 660-21082/2021 vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně
oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Návrh na usnesení:
13.2.5 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy podílu ve výši id. 11/20 k pozemku parc. č. 1677/2 o celkové
výměře 2506 m² za cenu 48.240,50 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých, 50 hal.)
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a Z. P., Milešovice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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13.2.6 Kupní smlouva na pozemek č. 1668/2 o celkové výměře 694 m² za celkovou cenu 24.290,- Kč (slovy:
dvacet čtyři tisíc dvě stě devadesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a O. P., Nížkovice. Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č. 1668
v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021
vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.6 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1668/2 o celkové výměře 694 m² za celkovou
cenu 24.290,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě devadesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725 a O. P., Nížkovice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.7 Kupní smlouva na pozemek č. 1832/2 v podílovém spoluvlastnictví se hodným poměrem podílů, tj.
oba ve výši id. 1/2 o celkové výměře 172 m² za celkovou cenu 6.020,- Kč (slovy: šest tisíc dvacet korun
českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a I. M., Šaratice a Ing. L.
N., Holubice. Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č. 1832 v katastrálním území Vážany
nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021 vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem,
ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.7 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1832/2 o celkové výměře 172 m² za celkovou
cenu 6.020,- Kč (slovy: šest tisíc dvacet korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a I.
M., Šaratice a Ing. L. N., Holubice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.8 Kupní smlouva na pozemek č. 1670/2 o celkové výměře 605 m² za celkovou cenu 21.175,- Kč (slovy:
dvacet jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a
PhDr. J. J., Hlinsko. Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č. 1670 v katastrálním území
Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021 vyhotoveném Ing. Ondřejem
Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.8 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1670/2 o celkové výměře 605 m² za celkovou
cenu 21.175,- Kč (slovy: dvacet jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad
Litavou, IČ: 00368725 a PhDr. J. J., Hlinsko.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

13.2.9 Kupní smlouva na pozemek č. 1837/2 v podílovém spoluvlastnictví se hodným poměrem podílů, tj.
oba ve výši id. 1/2 o celkové výměře 2401 m² za celkovou cenu 84.035,- Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc
třicet pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Ing. L.
P., Holubice a Mgr. V. M., Vážany nad Litavou. Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením pozemku č.
1837 v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021
vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.9 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1837/2 v podílovém spoluvlastnictví se shodným
poměrem podílů, tj. oba ve výši id. 1/2 o celkové výměře 2401 m² za celkovou cenu 84.035,- Kč (slovy:
osmdesát čtyři tisíc třicet pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a Ing. L. P.,
Holubice a Mgr. V. M., Vážany nad Litavou.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.10 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1291/2 o celkové výměře 101 m², parc. č. 1623/2 o celkové
výměře 2372 m², parc. č. 1665/2 o celkové výměře 72 m², parc. č. 1669/2 o celkové výměře 268 m², parc. č.
1678/2 o celkové výměře 2179 m², parc. č. 1828/2 o celkové výměře 2192 m², parc. č. 1834/2 o celkové
výměře 35 m², parc. č. 1844/2 o celkové výměře 54 m² a parc. č. 1849/2 o celkové výměře 37 m² za
celkovou cenu 255.850,- Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc osm set padesát korun českých) mezi Obcí
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a P. K., Hrušky. Jedná se o pozemky, které
vznikly rozdělením pozemku č. 1291, 1623, 1665, 1669, 1678, 1828, 1834, 1844 a 1849 v katastrálním
území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021 vyhotoveném Ing.
Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
Návrh na usnesení:
13.2.10 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1291/2 o celkové výměře 101 m², parc. č.
1623/2 o celkové výměře 2372 m², parc. č. 1665/2 o celkové výměře 72 m², parc. č. 1669/2 o celkové
výměře 268 m², parc. č. 1678/2 o celkové výměře 2179 m², parc. č. 1828/2 o celkové výměře 2192 m², parc.
č. 1834/2 o celkové výměře 35 m², parc. č. 1844/2 o celkové výměře 54 m² a parc. č. 1849/2 o celkové
výměře 37 m² za celkovou cenu 255.850,- Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc osm set padesát korun
českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a P. K., Hrušky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.11 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1673/2 o celkové výměře 810 m², parc. č. 1674/2 o celkové
výměře 798 m², parc. č. 1827/2 o celkové výměře 2554 m², parc. č. 1836/2 o celkové výměře 270 m², parc.
č. 1838/2 o celkové výměře 602 m², parc. č. 1839/2 o celkové výměře 119 m², parc. č. 1843/2 o celkové
výměře 109 m², parc. č. 1848/2 o celkové výměře 81 m² a dále pozemky s spoluvlastnickými podíly, a to id.
9/20 k pozemku parc. č. 1677/2 o výměře 2506 m², id. ½ k pozemku parc. č. 1829/2 o výměře 1765 m² a id.
½ k pozemku parc. č. 1842/2 o výměře 124 m² za celkovou cenu 111.228,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct
tisíc dvě stě dvacet osm korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou
125 a společností Rostěnice a.s., IČ: 63481821, se sídlem: Rostěnice 166. 682 01. Jedná se o pozemky, které
vznikly rozdělením pozemku č. 1673, 1674, 1827, 1836, 1838, 1839, 1843, 1848, 1677, 1829 a 1842
v katastrálním území Vážany nad Litavou, na základě geometrického plánu č. 660-21082/2021
vyhotoveném Ing. Ondřejem Šmídkem, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Návrh na usnesení:
13.2.11 ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1673/2 o celkové výměře 810 m², parc. č.
1674/2 o celkové výměře 798 m², parc. č. 1827/2 o celkové výměře 2554 m², parc. č. 1836/2 o celkové
výměře 270 m², parc. č. 1838/2 o celkové výměře 602 m², parc. č. 1839/2 o celkové výměře 119 m², parc. č.
1843/2 o celkové výměře 109 m², parc. č. 1848/2 o celkové výměře 81 m² a dále pozemky
s spoluvlastnickými podíly, a to id. 9/20 k pozemku parc. č. 1677/2 o výměře 2506 m², id. ½ k pozemku
parc. č. 1829/2 výměře 1765 m² a id. ½ k pozemku parc. č. 1842/2 o výměře 124 m² za celkovou cenu
111.228,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct tisíc dvě stě dvacet osm korun českých) mezi Obcí Vážany nad
Litavou, IČ: 00368725 a společností Rostěnice a.s., IČ: 63481821, se sídlem: Rostěnice 166,
682 01.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.12 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 13.432,- Kč (slovy: třináct tisíc čtyři sta třicet dva
korun českých) paní L. P., Brno.
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Návrh na usnesení:
13.2.12 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 13.432,- Kč (slovy: třináct
tisíc čtyři sta třicet dva korun českých) paní L. P., Brno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.13 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 19.966,- Kč (slovy: devatenáct tisíc devět set
šedesát šest korun českých) paní D. V., Šaratice.
Návrh na usnesení:
13.2.13 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 19.966,- Kč (slovy:
devatenáct tisíc devět set šedesát šest korun českých) paní D. V., Šaratice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.14 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 20.256,- Kč (slovy: dvacet tisíc dvě stě padesát
šest korun českých) panu Z. P., Milešovice.
Návrh na usnesení:
13.2.14 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 20.256,- Kč (slovy: dvacet
tisíc dvě stě padesát šest korun českých) panu Z. P., Milešovice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.15 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 18.222,- Kč (slovy: osmnáct tisíc dvě stě dvacet
dva korun českých) panu O. P., Nížkovice.
Návrh na usnesení:
13.2.15 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 18.222,- Kč (slovy: osmnáct
tisíc dvě stě dvacet dva korun českých) panu O. P., Nížkovice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.16 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 15.972,- Kč (slovy: patnáct tisíc devět set
sedmdesát dva korun českých) panu E. N., Vážany nad Litavou.
Návrh na usnesení:
13.2.16 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 15.972,- Kč (slovy: patnáct
tisíc devět set sedmdesát dva korun českých) panu E. N., Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.17 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 17.788,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc sedm set
osmdesát osm korun českých) panu Mgr. V. M., Vážany nad Litavou a Ing. L. P., Holubice.
Návrh na usnesení:
13.2.17 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 17.788,- Kč (slovy: sedmnáct
tisíc sedm set osmdesát osm korun českých) panu Mgr. V. M., Vážany nad Litavou a Ing. L. P., Holubice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (V. Matyáš)
Usnesení bylo schváleno.
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13.2.18 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 34.486,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíc čtyři sta
osmdesát šest korun českých) panu P. K., Hrušky.
Návrh na usnesení:
13.2.18 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 34.486,- Kč (slovy: třicet
čtyři tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých) panu P. K., Hrušky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.19 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 15.972,- Kč (slovy: patnáct tisíc devět set
sedmdesát dva korun českých) společnosti Rostěnice a.s., IČ: 63481821 se sídlem Rostěnice 166, 682 01.
Návrh na usnesení:
13.2.19 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 15.972,- Kč (slovy: patnáct
tisíc devět set sedmdesát dva korun českých) společnosti Rostěnice a.s., IČ: 63481821 se sídlem Rostěnice
166, 682 01.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.2.20 Darovací smlouva na vynaložené náklady ve výši 17.788,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc sedm set
osmdesát osm korun českých) paní PhDr. J. J., Hlinsko.
Návrh na usnesení:
13.2.20 ZO schvaluje podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 17.788,- Kč (slovy: sedmnáct
tisíc sedm set osmdesát osm korun českých) paní PhDr. J. J., Hlinsko.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13.3 Firma TextilEco a.s. zaslala přehled odevzdaného textilu, který v roce 2021 činil 2.918 kg. Starosta
požádal o doplnění dalšího kontejneru na textil pro účely občanů a sepsání nové smlouvy. Následně byly
vyjednány podmínky pro umístění dvou kontejnerů za celkovou cenu 1.200,- Kč za rok. Na ZZO je
předkládána na podpis Smlouva o umístění a provozování kontejnerů.
Návrh na usnesení:
13.3 ZO bere na vědomí podpis Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
13.4 Dne 5. 1. 2022 byla podepsána Smlouva o dílo mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a zhotovitelem: Studio Region, Voříškova 5, 623 00 Brno. Předmětem smlouvy je
zpracování Změny č. 1 Územního plánu obce (ÚPO) Vážany nad Litavou a zpracování úplného znění ÚPO
Vážany nad Litavou po vydání jeho Změny č. 1.
13.4 ZO bere na vědomí podpis Smlouvy o dílo mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad
Litavou 125 a zhotovitelem: Studio Region, Voříškova 5, 623 00 Brno. Předmětem smlouvy je zpracování
Změny č. 1 Územního plánu obce (ÚPO) Vážany nad Litavou a zpracování úplného znění ÚP Vážany nad
Litavou po vydání jeho Změny č. 1.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
13.5 Starosta předložil na jednání Příkazní smlouvu na admin. služby pro „Stavební úpravy mateřské školy
Vážany nad Litavou“. Smlouva řeší zajištění zadání a kompletní administraci zadávacího řízení včetně
uveřejnění a činností, které jsou spojené s výběrem dodavatele.
13.5 ZO bere na vědomí podpis Příkazní smlouvy mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a příkazníkem: VIA Consult a.s., Kopečná 234/12, Brno, 602 00.
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Usnesení bylo vzato na vědomí.
14. Žádosti občanů a institucí
14.1 Na základě záměru obce ze dne 12. 1. 2022 na pronájem pozemku parc. č. 242 o výměře 2 m² se
přihlásil jeden zájemce, a to dne 18. 1. 2022 společnost Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00,
Praha, která chce na pozemku uvnitř budovy autobusové zastávky provozovat Z-BOX - automat sloužící
k vydávání zásilek. Jedná se o službu pro občany obce. Nájem pozemku je stanoven na částku 500, - Kč/rok.
Návrh na usnesení:
14.1 ZO schvaluje pronájem pozemku parc. č. 242 o výměře 2 m² společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská
1060/12, 190 00, Praha a pověřuje starostu podpisem Smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho
provozování.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
14.2. Dne 21. 1. 2022 byla na OÚ doručena písemná žádost o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Starosta požádal o zvážení, zda se k této kampani připojit či nikoliv.
Znamenalo by to koupit a vyvěšovat vlajku Tibetu a další povinnosti z věci vyplývající.
Návrh na usnesení:
14.2 ZO schvaluje připojení naší obce dne 10. 3. 2022 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 2 (L. Pilátová, P. Smejsík)
Usnesení nebylo schváleno.
14.3 Dne 21. 1. 2022 byla na OÚ doručena žádost od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s. (Klub PAPRSEK) 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:
14.3 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: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová)
Usnesení bylo schváleno.
14.4 Dne 9. 2. 2022 byla na OÚ doručena Dohoda o ukončení nájemního vztahu od paní M. K., bytem
Rousínov, která žádá o ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. p. 278 k 28. 2. 2022, dohodou.
Návrh na usnesení:
14.4 ZO schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. p. 278 k 28. 2. 2022 dohodou paní M.
K., bytem: Rousínov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
14.5 Na základě záměru obce ze dne 2. 7. 2021 na pronájem obecní hospody se přihlásil jeden zájemce, a to
dne 22. 2. 2022 paní E. Š. Podmínky nájmu byly uveřejněny v záměru obce a precizovány v nabídce
spolupracující RK.
Návrh na usnesení:
14.5 ZO schvaluje jako nového nájemce dolní hospody paní E. Š. a pověřuje starostu obce zajištěním
podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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14.6 Z pléna předložil přítomný pan B. žádost více občanů pro vytvoření OZV, která by regulovala
používání zábavní pyrotechniky v obci Vážany n/Lit. ZO souhlasili, aby se záležitost projednala okamžitě.
Mgr. A. Pišová přečetla předloženou žádost.
Návrh na usnesení:
14.6 ZO schvaluje přípravu a následné uvedení do praxe OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
15. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
Zprávu podala pouze L. Pilátová (VKŠ), ostatní předsedové výborů bez komentáře.
Návrh na usnesení:
15. ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně VKŠ, kdy tato se stává přílohou tohoto zápisu ZZO.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
16. Různé
16. Vyhodnocení ankety z konce r. 2021.
Spolu s distribuovaným obecním zpravodajem bylo rozneseno cca 310 ks anketních lístků, a to po 1 ks do
každého RD s úmyslem, aby se případně vyjádřili všichni členové rodiny. Vrátilo se nám celkem 30 ks
oficiálních anketních dokumentů a dále 3 ks individuálně vytvořených listů s napsanými reakcemi na
vydanou anketu.
ZO se sešlo na vyhodnocení ankety dne 17. 1. 2022.
Z jednání vznikl seznam konkrétních požadavků, týkajících se rozvoje, oprav a obnovy majetku obce.
TOP 5 požadavků občanů:
1. Znovuotevření obecní hospody (12x) – aktuálně vyřešeno novým nájemcem.
2. Obnova poldru (10x) – řešeno s Povodí Moravy, a.s., termín: 7-8/2022.
3. Rekultivace skládky (9x) – řešeno průběžně, ZO má jasnou strategii, termín: odhadem konec r. 2022.
4. Vybudování chodníku na hřbitově (5x) – nyní je řešena otázka zeleně, budování chodníků až v r. 2023.
5. Zajištění domova pro důchodce (4x) – nejdříve při obnově zámečku, což je odhadem až za několik let.
Další požadavky, které byly uváděny 3x - Z-BOX, opravy chodníků, autobusová doprava, opravy místní
komunikace u garáží směrem do býv. JZD, více odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy, zkulturnění
autobusové zastávky a zprůchodnění pěšiny vedoucí do sousedních Hrušek okolo Litavy.
Požadavek na Z-BOX je aktuálně řešen podpisem smlouvy o jeho umístění v autobusové zastávce u MŠ
v termínu koncem března 2022. Aktuálně bylo objednáno 5 ks nových košů na odpadky s držáky na sáčky.
Letos bude realizována oprava a výmalba autobusové zastávky a pracovní skupina při obci se zaměří na
obnovu pěšiny u Litavy.
Následně byly prodiskutovány všechny návrhy občanů z ankety ve vztahu k možnostem obce z pohledu
jejich realizace ve vztahu k financím a naléhavosti.
Návrh na usnesení:
16. ZO bere na vědomí vyhodnocení požadavků ankety z konce r. 2021 a zařazení nejvíce žádaných bodů do
programu zvelebování, údržby a budování v naší obci.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
17. Diskuze
Starosta:
1. Hovořil o pracovní skupině pod obcí, kdy z důvodů nemocí některých zaměstnanců ve vztahu k stále
vyššímu objemu prací, bude třeba skupinu posílit. Od 1. 4. 2022 nastupuje do pracovní skupiny pan J. D.
2. Informoval o podaných žádostech o dotace na JMK - na pořízení změny ÚPO, na údržbu zeleně a výsadeb
a na obnovu VO - II. etapa.
3. Pohovořil o plánovaných kulturních akcích: Košt 2022, Motožehnání 2022 a HODY 2022.
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4. Představil návrh pana M., který by rád využíval nevzhlednou část pozemku za ČOV pro účely leteckého
modelářství s přesahem a nabídkou pro místní mládež, která by měla o takového koníčka zájem.
Reakce D. Halamka:
Bylo by lepší pozemek využít pro obnovu výsadby stromů, zejména umožnit zde výsadbu občanům, kteří
stromy kácí a mají povinnou náhradní výsadbu.
Reakce starosty:
Je to na zváženou, je třeba se podívat na místo samé, pobavit se s p. M. a potom se rozhodnout.
P. L.:
Dotazoval se na přemístění vzdušného vedení VN za hřbitovem do země.
Reakce starosta:
Obec jistě tuto věc podpoří, ale žádost na příslušnou společnost o přemístění musí iniciovat vlastníci
pozemků.
P. L.:
Dotazoval se stran zpevnění uličky vedle RD Cenkových panely, jak bylo dříve již proklamováno.
Reakce starosta:
Ano, panely jsou připraveny, pouze zatím nebyla akce zařazena do plánu obnovy v obci. Bude poptána
cenová nabídka na provedení zemních prací a následně se na jednání ZO rozhodne.
18. Usnesení
ZO schvaluje:
(5.) rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vážany nad Litavou. Dokument se stává nedílnou součástí
tohoto zápisu ZZO.
(6.) návrh rozpočtu na r. 2022 dle výše uvedených paragrafů a částek s těmito změnami: Ve výdajích v
paragrafu 3419, položka 5229 se navyšuje původní částka 250.000,- Kč na částku 270.000,- Kč a ve
výdajích v paragrafu 3635, položka 6119 se navyšuje původní částka 50.000,- Kč na částku 60.000,- Kč. Pro
vyrovnání rozpočtu se v příjmech navyšuje o částku 30.000,- Kč položka 8115 (třída 8 – financování a
saldo) na částku 2.030.000,- Kč. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 se po schválení na ZZO stává rozpočtem
obce na rok 2022. Současně je schváleno poskytnutí dotací místním spolkům, a to: FC Vážany n/L. - 220 tis.
Kč, TJ Vážany n/Lit. 50 tis., ŘKF 25 tis. Kč a SDH 20 tis. Kč. Případné další finanční příspěvky spolkům na
činnost budou poskytovány formou darů.
(7.) rozpočet sociálního fondu na r. 2022.
(8.) střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy tento bude
vyvěšen na úřední desce, do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.
(9.) výši cestovních náhrad, v těchto hodnotách:
105 Kč (99 Kč až 118 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
155 Kč (151 Kč až 182 Kč), trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
250 Kč (237 Kč až 283 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
(11.1) doplněný obsah Změny č. 1 územního plánu Vážany n. Litavou, o uvedené:
1. Pozemek parc. č. 1017/2 -změna využití plocha 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 plochu 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 bodě 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 p. č. 1858, 1859, 1860) a dolní části plochy Zk –
zeleň krajinná (pozemky p. č. 1854/3, 1854/2, 1855, 1853) a plochy Rv- venkovní zařízení pro
sport a rekreaci (p. č. 1854/1, 1852) změna využití plochy Zo – orná půda na plochu Rv –
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venkovní zařízení pro sport a rekreaci, případně Zk – zeleň krajinná. Jedná o území
znehodnocené sesuvem zeminy.
7. Změna využití plochy W – plochy vodní a vodohospodářská (vodní toky a nádrže) na plochu
Zk – zeleň krajinná, pozemek parc. č. 1855. Jedná se o území znehodnocené sesuvem zeminy.
(11.2) že Změna č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona.
(12.) na základě výběrového řízení na zakázku „Oprava střešního pláště - budova Vážany n/Lit., č. p. 278“
dodavatele R. Pospíšila, Otakara Ševčíka 85, 636 00 Brno, IČ: 44070268.
(13.1) podpis Dohody o vytvoření společného školského obvodu s Městem Slavkov u Brna.
(13.2.1) podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1666/2 o celkové výměře 337 m² za celkovou cenu 11.795,Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set devadesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ:
00368725 a L. H., bytem: Kobeřice u Brna.
(13.2.2) podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1833/2 o celkové výměře 357 m² za celkovou cenu 12.495,Kč (slovy: dvanáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ:
00368725 a M. U., bytem: Hrušky.
(13.2.3) podpis kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1676/2 o celkové výměře 1253 m² a parc. č. 1850/2 o
celkové výměře 51 m² a parc. č. 1850/3 o celkové výměře 17 m² za celkovou cenu 46.235,- Kč (slovy:
čtyřicet šest tisíc dvě stě třicet pět korun českých mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a D. V.,
Šaratice.
(13.2.4) podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1664/2 o celkové výměře 19 m² za celkovou cenu 665,- Kč
(slovy: šest set šedesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a L. P., Brno.
(13.2.5) podpis kupní smlouvy podílu ve výši id. 11/20 k pozemku parc. č. 1677/2 o celkové výměře 2506
m² za cenu 48.240,50 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých, 50 hal.) mezi Obcí
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a Z. P., Milešovice.
(13.2.6) podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1668/2 o celkové výměře 694 m² za celkovou cenu 24.290,Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě devadesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725
a O. P., Nížkovice.
(13.2.7) podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1832/2 o celkové výměře 172 m² za celkovou cenu 6.020,- Kč
(slovy: šest tisíc dvacet korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a I. M., Šaratice a
Ing. L. N., Holubice.
(13.2.8) podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1670/2 o celkové výměře 605 m² za celkovou cenu 21.175,Kč (slovy: dvacet jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ:
00368725 a PhDr. J. J., Hlinsko.
(13.2.9) podpis kupní smlouvy na pozemek č. 1837/2 v podílovém spoluvlastnictví se shodným poměrem
podílů, tj. oba ve výši id. 1/2 o celkové výměře 2401 m² za celkovou cenu 84.035,- Kč (slovy: osmdesát
čtyři tisíc třicet pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a Ing. L. P., Holubice a
Mgr. V. M., Vážany nad Litavou.
(13.2.10) podpis kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1291/2 o celkové výměře 101 m², parc. č. 1623/2 o
celkové výměře 2372 m², parc. č. 1665/2 o celkové výměře 72 m², parc. č. 1669/2 o celkové výměře 268 m²,
parc. č. 1678/2 o celkové výměře 2179 m², parc. č. 1828/2 o celkové výměře 2192 m², parc. č. 1834/2 o
celkové výměře 35 m², parc. č. 1844/2 o celkové výměře 54 m² a parc. č. 1849/2 o celkové výměře 37 m² za
celkovou cenu 255.850,- Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc osm set padesát korun českých) mezi Obcí
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a P. K., Hrušky.
(13.2.11) podpis kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1673/2 o celkové výměře 810 m², parc. č. 1674/2 o
celkové výměře 798 m², parc. č. 1827/2 o celkové výměře 2554 m², parc. č. 1836/2 o celkové výměře 270
m², parc. č. 1838/2 o celkové výměře 602 m², parc. č. 1839/2 o celkové výměře 119 m², parc. č. 1843/2 o
celkové výměře 109 m², parc. č. 1848/2 o celkové výměře 81 m² a dále pozemky s spoluvlastnickými
podíly, a to id. 9/20 k pozemku parc. č. 1677/2 o výměře 2506 m², id. ½ k pozemku parc. č. 1829/2 o
výměře 1765 m² a id. ½ k pozemku parc. č. 1842/2 o výměře 124 m² za celkovou cenu 111.228,- Kč (slovy:
jedno sto jedenáct tisíc dvě stě dvacet osm korun českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a
společností Rostěnice a.s., IČ: 63481821, se sídlem: Rostěnice 166,
682 01.
(13.2.12) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 13.432,- Kč (slovy: třináct tisíc čtyři sta
třicet dva korun českých) paní L. P., Brno.
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(13.2.13) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 19.966,- Kč (slovy: devatenáct tisíc devět
set šedesát šest korun českých) paní D. V., Šaratice.
(13.2.14) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 20.256,- Kč (slovy: dvacet tisíc dvě stě
padesát šest korun českých) panu Z. P., Milešovice.
(13.2.15) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 18.222,- Kč (slovy: osmnáct tisíc dvě stě
dvacet dva korun českých) panu O. P., Nížkovice.
(13.2.16) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 15.972,- Kč (slovy: patnáct tisíc devět set
sedmdesát dva korun českých) panu E. N., Vážany nad Litavou.
(13.2.17) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 17.788,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc sedm
set osmdesát osm korun českých) panu Mgr. V. M., Vážany nad Litavou a Ing. L. P., Holubice.
(13.2.18) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 34.486,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíc čtyři
sta osmdesát šest korun českých) panu P. K., Hrušky.
(13.2.19) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 15.972,- Kč (slovy: patnáct tisíc devět set
sedmdesát dva korun českých) společnosti Rostěnice a.s., IČ: 63481821 se sídlem Rostěnice 166, 682 01.
(13.2.20) podpis darovací smlouvy na vynaložené náklady ve výši 17.788,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc sedm
set osmdesát osm korun českých) paní PhDr. J. J., Hlinsko.
(14.1) pronájem pozemku parc. č. 242 o výměře 2 m² společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190
00, Praha a pověřuje starostu podpisem Smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování.
(14.3) 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.
(14.4) ukončení nájmu nebytových prostor v budově č. p. 278 k 28. 2. 2022 dohodou paní M. K., bytem:
Rousínov.
(14.5) jako nového nájemce dolní hospody paní E. Š. a pověřuje starostu obce zajištěním podpisu nájemní
smlouvy.
(14.6) přípravu a následné uvedení do praxe OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
ZO neschvaluje:
(14.2) připojení naší obce dne 10. 3. 2022 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
ZO bere na vědomí:
(4.) rozpočtové opatření č. 11 ze dne 20. 12. 2021, které se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO.
(10.1) zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12. 2021, s ohledem na
prohlášení inventarizační komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, pan Karel Škraňka a pan Ing. Jaroslav
Řezáč, spolu s pracovníkem hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou Urbanovou a
panem Petrem Hégrem odpovědným pracovníkem za sklad, že inventarizace byla provedena v souladu s
ustanovením zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a
závazků a plánem k provedení inventarizace, schváleného na zasedání ZO Vážany nad Litavou dne 24. 11.
2021.
(10.2) zprávu o provedené inventarizaci MŠ k 31. 12. 2021, s ohledem na prohlášení inventarizační komise
ve složení K. Škraňka (předseda), E. Matušů, H. Štanglová a J. Ehrenbergerová, že inventarizace byla
provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků a s plánem k provedení inventarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou
dne 24. 11. 2021.
(13.3) podpis Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil.
(13.4) podpis Smlouvy o dílo mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a
zhotovitelem: Studio Region, Voříškova 5, 623 00 Brno. Předmětem smlouvy je zpracování Změny č. 1
Územního plánu obce (ÚPO) Vážany nad Litavou a zpracování úplného znění ÚP Vážany nad Litavou po
vydání jeho Změny č. 1.
(13.5) podpis Příkazní smlouvy mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a
příkazníkem: VIA Consult a.s., Kopečná 234/12, Brno, 602 00.
(15.) zprávu předsedkyně VKŠ, kdy tato se stává přílohou tohoto zápisu ZZO.
(16.) vyhodnocení požadavků ankety z konce r. 2021 a zařazení nejvíce žádaných bodů do programu
zvelebování, údržby a budování v naší obci.
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19. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 21.02 hod. ukončil.
Podpisy:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu, dne …………..:
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