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Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 

 
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 29. zasedání zastupitelstva obce 

 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Námitky člena ZO proti zápisu z 28. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 19. 2. 2014 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Zprávy předsedů výborů  
5. Rozpočtové opatření č. 2 z března 2014 
6. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku – zmařená investice 
7. Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou 
8. Projednání účetní závěrky obce 
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 
10. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 
11. Příspěvky na kulturní a sportovní akce, organizacím 
12. Rozšíření kapacity MŠ 
13. Pronájem nebytových prostor 
14. Pronájem pozemků 
15. Veřejnoprávní smlouva k provádění zápisů do registru územní identifikace 
16. Různé: (žádost o příspěvek na 2 pracovníky z ÚP, zplnomocnění k účasti na valné hromadě VaK 

Vyškov, doplnění značky na mostě přes Litavu, zpevnění polní cesty proti lípě, bezúplatný převod 
automobilu VW Transporter od Policie ČR, volby do evropského parlamentu a další …) 

17. Diskuse 
18. Usnesení 
19. Závěr 

 
Hlasování o programu 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 28. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 19. 2. 

2014  
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 
nejbližší zasedání ZO.  
Námitky nebyly vzneseny.  
 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis 
provedl starosta. 
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi paní Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč. 
Výsledek hlasování pro ing. Dudovou: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Výsledek hlasování pro ing. Řezáče: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ing. Eva Dudová, pan Ing. Jaroslav Řezáč. 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek, místostarosta -  Petr Smejsík 
 členové -  Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč,  
Nepřítomni: Ing. Arch. Zuzana Menšíková omluvena, Pavel Říhák – nemoc, Pavel Nezhyba 
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4. Zprávy předsedů výborů  
Ing. Dudová seznámila zastupitelstvo obce s výsledkem finanční kontroly – zápis č. 6 z finančního výboru 
ze dne 19. 3. 2014. 
Připomínky nebyly vzneseny.  
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí zápis č. 6 finančního výboru ze dne 19. 3. 2014. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 2 z března 2014 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 2/2014 z března 2014 – rozpočet obce se zvyšuje v příjmech i 
výdajích o 200,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 z března 2014. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku – zmařená investice 
V roce 2009 a 2010 byly zpracovány projekty na úpravu ulic k ČOV a pod kostelem jako obytné zóny. Tato 
úprava měla být provedena současně s výměnou kanalizace v těchto ulicích. Firma provádějící kanalizaci by 
v rámci úpravy po výkopech již neprováděla chodníky, ale provedla by osazení obrubníků dle projektů 
obytných zón. Vzhledem k tomu, že by úprava ulic byla rozvržena do etap dle možností rozpočtů na další 
období, úpravy nebyly nakonec zastupitelstvem schváleny.   
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje vyřadit projekty Obytná zóna č. 1 a Obytná zóna č. 2 z účtu 042 nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek z důvodu nerealizování těchto staveb – zmařená investice. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou za rok 2013 včetně příloh 
(hodnotící zpráva za rok 2013, inventarizační zpráva za rok 2013) a účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a 
ztrát, příloha). 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou, okres Vyškov, 
příspěvková organizace, za rok 2013 v plném rozsahu. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Projednání účetní závěrky obce 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2013 včetně příloh (hospodaření za rok 2013, 
inventarizační zpráva za rok 2013) a účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Vážany nad Litavou za rok 2013 v plném rozsahu. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006: 
Dne 25. 3. 2014 byla provedena pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a 
právní – oddělení přezkumu obcí, přezkoumání hospodaření za rok 2013. O výsledku přezkoumání byla 
sepsána zpráva. V závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zprávu na 
zastupitelstvu obce přečetl starosta obce. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
10. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 
Návrh závěrečného účtu Obce Vážany nad Litavou byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu od 31. 3. 
2014 do 16. 4. 2014 s těmito přílohami: 

- rozbor hospodaření za rok 2013 včetně komentáře byl projednán na zasedání zastupitelstva obce 
28/2014 dne 19. 2. 2014, 

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce za rok 2013, výkaz zisku a ztrát, 
rozvaha, rozbor sociálního fondu a fondu na charitu za rok 2013, inventarizační zpráva, vyúčtování 
dotaci společenským organizacím – bylo zveřejněno na elektronické desce obecního úřadu, na úřední 
desce bylo sděleno, že jsou tyto přílohy k nahlédnutí na obecním úřadě, 

- zpráva o výsledku hospodaření Obce Vážany nad Litavou, okres Vyškov, za rok 2014. 
Obec hospodařila podle schváleného rozpočtu, který je v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích, 
zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem číslo 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
Plánované příjmy před změnami činily 7.739.400,- Kč, výsledek příjmů od počátku roku 2013 byl 
9.152.103,31 Kč. Příjmová stránka obce byla splněna na 118 %. 
Plánované výdaje před změnami činily 7.099.400,-Kč, výsledek výdajů od počátku roku 2013 byl 
7.838.599,- Kč, splátka úvěru byla ve výši 640.000,- Kč. Výdaje včetně splátky úvěru byly splněny na  108 
%. 
Obec měla k 31.12.2013 780 tis. Kč nesplacených půjček - kanalizace. 
 
Návrh usnesení: 
Toto projednání se uzavírá vyjádřením dle § 17 odst. 7 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
takto: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením Obce Vážany nad 
Litavou za rok 2013 a to bez výhrad. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
11. Příspěvky na kulturní a sportovní akce, organizacím 
Dne 18. 2. požádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu o finanční příspěvek na košt 
slivovice ve výši 5.000,- Kč. 
Myslivecké sdružení Vážany nad Litavou požádalo dne 25. 2. o poskytnutí příspěvku na nákup 
mysliveckého zařízení ve výši 30.000,- Kč.  
Dne 17. 3. požádal pan Pavel Uhlíř o příspěvek na pořádání 8. ročníku kovbojských her „O vážanskou 
flašku“. 
Rybáři Vážany nad Litavou požádali o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořádání rybářských 
závodů. 
Nohejbalisté ve Vážanech nad Litavou požádali o příspěvek na pořádání nohejbalového turnaje včetně 
předchozí údržby hřiště, pořízení sítě, míčů, pohárů a nákup cen do tomboly. 
Základní organizace Českého svazu chovatelů Vážany nad Litavou požádal o příspěvek na elektrickou 
energii spotřebovanou na chovatelském středisku ve výši 3.000,- Kč, o příspěvek ve výši 7.000,- Kč na 
pořádání prodejních trhů drobného zvířectva a o příspěvek ve výši 1.200,- Kč na pořádání dětského 
chovatelského dne. 
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Kromě těchto žádosti je každoročně počítáno s příspěvky na kroje pro stárky ve výši 20.000,- Kč (80 % 
nákladů, max. 2 tis. na pár), příspěvek na hody ve výši 15.000,- Kč, na dětský den na zahájení prázdnin ve 
výši 3.000,- Kč a na ostatky, vánoční besídku, šachový turnaj, turnaj ve stolním tenise, lampionový průvod, 
vázání mrskaček a další akce, které se mohou během roku zorganizovat po 1.200,- Kč na akci. 
Požadavek rybářů ZO rozdělilo na dvě části – 10 tis. Kč poskytne obec na pořádání rybářských závodů a 
běžnou údržbu poldru a 10 tis. Kč poskytne obec v případě realizace odbahnění poldru rybáři. 
Vzhledem k ukončení mysliveckého sdružení nebude poskytnuta dotace pro myslivce, pouze bude poskytnut 
příspěvek v případě konání mysliveckého plesu a dětského plesu pořádaného myslivci. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje tyto příspěvky organizacím, spolkům a další organizátorům kulturních a sportovních akcí 
následovně: 
chovatelé 10.000,- Kč dětský den chovatelů 1.200,- Kč 
rybáři 10.000,- Kč dětský den na konci šk. roku 3.000,- Kč 
hody 15.000,- Kč lampionový průvod 1.200,- Kč 
myslivecký ples 4.000,- Kč vánoční besídka 3.000,- Kč 
zahrádkáři 5.000,- Kč dětský ples (myslivci) 4.000,- Kč 
westernové závody 5.000,- Kč turnaj ve stol. tenise 1.200,- Kč 
nohejbalový turnaj 10.000,- Kč šachový turnaj 1.200,- Kč 
kroje   cca 20.000,- Kč celkem 14.800,- Kč 
(80 % nákladů, max. 2 tis./pár)    
Celkem 79.000,- Kč   
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
12. Rozšíření kapacity MŠ 
Dle zápisu dětí do MŠ na školní rok 2014/2015 bude kapacita mateřské školy naplněna tříletými dětmi a 
staršími. V současné době je kapacita školky pro 25 dětí. Ve školce je umístěno 26 dětí, z toho 2 děti se 
střídají. V novém školním roce odejde do ZŠ 6 dětí. K zápisu přišlo 11 dětí. V případě povolení výjimky 
hygienickou stanicí lze navýšit kapacitu školky na 27 dětí. V takovém případě lze přijmout 7 dětí (4 děti ve 
věku tří let, 3 děti, které dovrší 3 roky věku do konce roku 2014). 4 děti, které nedovrší během roku 2014 
věku tří let, nebudou pro školní rok 2014/2015 přijaty. 
Paní Babušíková – upřesnila počty a věk dětí přijatých a nepřijatých pro školní rok 2014/2015; upozornila 
na to, že o zvýšení kapacity školky rozšířením o další třídu pro školní rok 2015/2016 je nutno požádat 
školský úřad do konce srpna letošního roku. K žádosti je rovněž nutno doložit povolení změny užívání další 
části budovy školy stavebním úřadem a vyjádření hygienické stanice k této změně. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje, v případě udělení výjimky hygienickou stanicí, navýšení kapacity školky pro školní rok 
2014/2015 na 27 dětí.  
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
13. Pronájem nebytových prostor 
Dne 25. 2. 2014 požádal Jan Kundera, Obchod – Smíšené zboží, o prodloužení nájmu budovy č.p. 20. 
Nájemní smlouva skončila k 31. 3. 2014. Ve dnech od 25. 2. 2014 do 13. 3. 2014 byl záměr obce 
pronajmout budovu č.p. 20 vyvěšen na úřední desce obce. Další zájemce se nepřihlásil. 
Návrh nové smlouvy či prodloužení stávající smlouvy bude předložen k právnímu posouzení, aby byl v 
souladu novým občanským zákonem. V dalším jednání zastupitelé navrhovali dobu pronájmu a výši úhrady 
za nájem.  
 
Ing. Řezáč navrhl usnesení: 
ZO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s panem Janem Kunderou, Obchod – Smíšené zboží na dobu 
10 let za nájemné 4 tis. Kč/měsíc. 



 5 

Pan Smejsík podal pozměňovací návrh, a to 5 tis. Kč /měsíc na dobu 10 let, eventuálně 4 tis. Kč/měsíc po 
dobu 5 let. 
Ing. Dudová podala pozměňovací návrh, a to 4,5 tis. Kč/měsíc na dobu 10 let.  
Dle jednacího řádu ZO hlasuje nejdříve od posledního protinávrhu či pozměňovacího návrhu. 
 
Výsledek hlasování o usnesení s pozměňovacím návrhem ing. Dudové: 
ZO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s panem Janem Kunderou, Obchod – Smíšené zboží na dobu 
10 let za nájemné 4,5 tis. Kč/měsíc. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
  
14. Pronájem pozemků 
V měsíci březnu se dostavil na obecní úřad pan Václav Matyáš a požádal o prodloužení nájemní smlouvy na 
část pozemku parc. č. 1747 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce o pachtu pozemku parc. č. 1747 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
15. Veřejnoprávní smlouva k provádění zápisů do registru územní identifikace 
Předmětem této smlouvy bude zabezpečit, aby pro obecní úřad prováděl zápis údajů do registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) prostřednictvím informačního systému územní identifikace 
(ISÚI), MěÚ Slavkov u Brna. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí mezi Obcí Vážany nad Litavou a Městem Slavkov u Brna. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
16. Různé: (žádost o příspěvek na 2 pracovníky z ÚP, zplnomocnění k účasti na valné hromadě VaK 

Vyškov, doplnění značky na mostě přes Litavu, zpevnění polní cesty proti lípě, bezúplatný převod 
automobilu VW Transporter od Policie ČR, volby do evropského parlamentu a další …) 

 
16.1. Obec Vážany nad Litavou požádala o příspěvek na 2 pracovníky z úřadu práce. Žádost byla 
vyřízena kladně. Výběrové řízení uchazečů z řad nezaměstnaných vedených na úřadu práce se bude konat 
23. 4. 2014. 
 
16.2. Dne 30. května se uskuteční valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
 
Návrh usnesení: 
ZO zplnomocňuje starostu obce k zastupování obce při výkonu všech jejich práv na valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., která se 
uskuteční 30. 5. 2014. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
16.3. Na zasedání ZO dne 19. 2. 2014 pan Holub upozornil na umístění doplňkové tabulky u značky 
nosnosti mostu přes Litavu. Dne 21. 2. se starosta obce telefonicky spojil s vedoucím SÚS Vyškov, panem 
Gargelkou a požádal jej o vysvětlení, z jakého důvodu dodatková tabulka byla na most doplněna a proč o 
tom nebyla obec informována. Dle sdělení vedoucího SÚS povinnost umístění doplňkových tabulek vyplývá 
z normy ČSN 73 6222. A dle odboru dopravy a SH MěÚ Slavkov je toto plně v kompetenci správce 
komunikace a nepodléhá dalšímu schvalování. Tuto informaci si starosta osobně ověřil na MěÚ Slavkov u 
Brna. Přes to byla doplňková tabulka z mostu na několik dnů demontována. Dne 26. 3. byl na obecní úřad 
doručen dopis pana ing. Řezáče se žádostí o prošetření této záležitosti, snížení navrhované tonáže, popřípadě 
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úplné odstranění navrhované dodatkové tabulky z důvodu projíždění těžkotonážních nákladních vozidel, 
které způsobují otřesy domu a praskání zdiva. 
Vyjádření starosty: Pokud ze státní normy vyplývají určité povinnosti, musí být kompetentními orgány 
dodrženy. Uvedená doplňková tabulka neřeší možnosti zatížení komunikace před mostem a za ním, ale jen 
upozorňuje na únosnost mostu. Samozřejmě bylo výhodou pro obec, že byl omezen příjezd těžkých aut do 
obce od Hrušek omezením únosnosti mostu, ale to nic nemění na skutečnosti umístění doplňkové tabulky. 
SÚS doložila únosnost mostu zápisem z prohlídky mostu autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské 
stavby Ing. Jaromírem Rušarem. 
 
16.4. Dne 25. 3. 2014 požádal pan Boris Hanousek o zpevnění polní cesty na pozemku parc. č. 1792. 
Zpevnění cesty zajistí na vlastní náklady. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí se zpevněním polní cesty na pozemku parc. č. 1792 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
16.5. Dne 1. 4. 2014 získala Obec Vážany nad Litavou bezúplatným převodem od Policie ČR osobní 
automobil kombi speciál VW Transporter . Toto vozidlo by mělo být následně zapůjčeno pro potřeby 
hasičské zásahové jednotky, především na dopravu družstva žáků na hasičské soutěže. Po provedení 
registrace na obec, požádají hasiči o zápůjčku tohoto vozidla. Os. automobil Škoda Felicie bude vyřazen 
z integrovaného záchranného systému, bude sjednáno povinné ručení, bude ukončena zápůjčka hasičské 
zásahové jednotce a automobil bude vrácen zpět na obec. Automobil bude využíván pro potřeby obce a pro 
sbor dobrovolných hasičů, popř. dalších organizací na základě žádanky o zapůjčení vozidla. 
 
16.6. Ve dnech 23. a 24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Na základě zájmu 
některých občanů o účast ve volební komisi, je možné se do komise přihlásit do pondělí 28. 4. do 14:00 hod.  
Jmenování členů komise bude podle pořadí eventuálních přihlášek. 
 
16.7. Od ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který také přináší některé změny do 
smluvních vztahů. Z tohoto důvodu nám společnost EKO-KOM , a.s. předložila novou smlouvu o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo 
jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě strany. Základní změny: 

- smlouva je upravena podle NOZ, 
- je zohledněno prodloužení autorizace Společnosti a změny autorizace, 
- jsou podrobně popsány a upřesněny některé procesy související s provozem systému EKO-KOM, a 

to na základě dlouhodobých zkušeností, 
- mění se struktura odměn – odměna je složena ze 4 částí: 

• odměna za zajištění míst zpětného odběru, 
• odměna za obsluhu míst zpětného odběru, 
• odměna za zajištění využití, 
• odměna za energetické využití, 

- odměna a její části se skládají vždy ze základní odměny a bonusových složek. Celkový rozsah a 
finanční objem odměn zůstává zachován (pokud nedojde k zásadní změně podmínek Smlouvy). 

Dodatek ke smlouvě umožňuje pověřit svozovou firmu výkaznictvím, případně i fakturací jménem obce pro 
potřeby Smlouvy. 

  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Vážany 
nad Litavou a společností EKO-KOM včetně dodatku č. 1 k této smlouvě. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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16.8. Valná hromada společnosti RESPONO, a.s. se bude konat 22. 5. 2014 v Sokolském domě ve 
Vyškově. Veškeré materiály na valnou hromadu jsou k dispozici na webových stránkách společnosti 
www.respono.cz v sekci „VALNÁ HROMADA“ 
 
16.9. Dne 15. 4. podal Luděk Tůma, Vážany nad Litavou č.p. 260, žádost o prodej části pozemku parc. č. 
1033 v k.ú. Vážany nad Litavou. Prodej části pozemku proběhl v ZO 24/2009 ze dne 5. 8. 2009 a byl 
schválen panu Moškvanovi. K samotnému prodeji nedošlo a nyní je pan Tůma s panem Moškvanem 
domluven na stávající žádosti. 
 
Návrh usnesení: 
ZO ruší usnesení ZO ze dne 5. 8. 2009 pod bodem 5.6., kterým byl schválen prodej části pozemku parc. č. 
1033 a souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat část pozemku parc. č. 1033 v k.ú. Vážany nad Litavou 
dle přílohy č. 1 k žádosti pana Tůmy. 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
17. Diskuse 
Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. Další náměty nebyly vzneseny. 
 
18. Usnesení 
ZO bere na vědomí: 

- zápis č. 6 finančního výboru ze dne 19. 3. 2014. 
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. 

ZO schvaluje:  
- rozpočtové opatření č. 2 z března 2014, 
- vyřadit projekty Obytná zóna č. 1 a Obytná zóna č. 2 z účtu 042 nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek z důvodu nerealizování těchto staveb – zmařená investice,  
- účetní závěrku Obce Vážany nad Litavou za rok 2013 v plném rozsahu, 
- účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou, okres Vyškov, příspěvková 

organizace, za rok 2013 v plném rozsahu, 
- celkový závěrečný účet Obce Vážany nad Litavou za rok 2013 bez výhrady, 
- příspěvky organizacím, spolkům a další organizátorům kulturních a sportovních akcí následovně: 

chovatelé 10.000,- Kč dětský den chovatelů 1.200,- Kč 
rybáři 10.000,- Kč dětský den na konci šk. roku 3.000,- Kč 
hody 15.000,- Kč lampionový průvod 1.200,- Kč 
myslivecký ples 4.000,- Kč vánoční besídka 3.000,- Kč 
zahrádkáři 5.000,- Kč dětský ples (myslivci) 4.000,- Kč 
westernové závody 5.000,- Kč turnaj ve stol. tenise 1.200,- Kč 
nohejbalový turnaj 10.000,- Kč šachový turnaj 1.200,- Kč 
kroje   cca 20.000,- Kč celkem 14.800,- Kč 
(80 % nákladů, max. 2 tis./pár)    
Celkem 79.000,- Kč   

- v případě udělení výjimky hygienickou stanicí, navýšení kapacity školky pro školní rok 
2014/2015 na 27 dětí.  

ZO souhlasí:  
- s prodloužením nájemní smlouvy s panem Janem Kunderou, Obchod – Smíšené zboží na dobu 10 

let za nájemné 4,5 tis. Kč/měsíc. 
- s vyvěšením záměru obce o pachtu pozemku parc. č. 1747 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí mezi Obcí Vážany nad Litavou a Městem Slavkov u Brna, 
- se zpevněním polní cesty na pozemku parc. č. 1792 v k.ú. Vážany nad Litavou, 
- s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Vážany 

nad Litavou a společností EKO-KOM včetně dodatku č. 1 k této smlouvě. 
ZO zplnomocňuje:  
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- starostu obce k zastupování obce při výkonu všech jejich práv na valné hromadě společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., která se 
uskuteční 30. 5. 2014. 

ZO ruší usnesení ZO 24/2009 ze dne 5. 8. 2009 pod bodem 5.6., kterým byl schválen prodej části pozemku 
parc. č. 1033, a souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat část pozemku parc. č. 1033 v k.ú. Vážany nad 
Litavou dle přílohy č. 1 k žádosti pana Tůmy. 
 
 
19. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:35 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 


