
Zápis číslo 29/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 24.2.2010 

 
1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
hosty z řad občanů. 
Starosta 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 členů ZO proti zápisu z 28. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 13.1.2010 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2010 
5. Zprávy předsedů výborů  
6. Prodej a pronájem pozemků 
7. Různé (přeposílání informativních SMS, žádost dotace na sociální budovu, kniha o Vážanech, 

vyjádření ke stavbě RD na pozemku parc. č. 1126, zahájení správního řízení úřadem pro ochranu 
osobních údajů a další) 

8. Informace z obecního úřadu za leden a únor 2010 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Závěr 

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

13.1.2010 
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 Luděk Tůma a pan Petr Smejsík. 
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4,  proti 0, zdržel 0. 
Výsledek hlasování pro pana Petra Smejsíka: Pro 4,  proti 0, zdržel 0. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma a pan Petr Smejsík. 
 
4. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2010 
 
4.1. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2010. Rozpočet na rok 2010 je 
koncipován jako vyrovnaný. Příjmy jsou navrženy převážně podle skutečnosti loňského roku a to ve výši 
5.917,6 tis. Kč, úvěr na kanalizaci pro letošní rok je ve výši 2.199,8 tis. Kč a použití finanční rezervy z 
minulých let ve výši 400 tis. Kč. Výdaje jsou ve výši 8.517,4 tis. Kč. Z toho splácení úvěrů v  roce 2010 
činí 437 tis. Kč za ČOV a nástavbu OÚ k němuž přibývá pro letošní rok splácení kanalizace ve výši 120 
tis. Kč a 500 tis. Kč splátka na sociální budovu.  
 
Připomínky zastupitelů a občanů k návrhu rozpočtu obce na rok 2010: 
Ing. Jaroslav Řezáč písemně: 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek 
 členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Petr Smejsík,   
Nepřítomni:   Ing. Jaroslav Řezáč, Karel Škraňka 
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1. Jsem rád, že organizace jsou ochotni něco dělat pro občany, je to záslužná práce a mnohdy bez 
podpory obce se některé akce jen těžko dají uskutečnit.  
NAVRHUJI poskytnout následující příspěvky, které budou zapracovány do rozpočtu obce na rok 2010: 

a) Český svaz chovatelů – 20.000,- Kč na pořádání okresní výstavy drobného zvířectva u příležitosti 
30.výročí vzniku organizace, 4.000 Kč příspěvek na energie – celkem 24.000,- Kč, 

b) Sbor dobrovolných hasičů Vážany – celkem 50. 000,- Kč náklady na provoz, 
c) Vážanští rybáři – celkem 20.000,- Kč na zakoupení stánku a údržbu Poldru, 
d) Tělovýchovná jednota – neznám jejich požadavky, určitě dělí na dvě části a to sportovní a kulturní 
činnost a dále výstavba a údržba zařízení – celkem 90.000,- Kč, 

e) Myslivecké sdružení – celkem 65.000,- Kč na vytvoření biokoridoru, 
f) •••••• Divišová – celkem 5.000,- Kč na automobilové závody do vrchu, 

 
Další příspěvky – větší akce, pokud budou: 

a) prodejní trhy drobného zvířectva –  5.000,- Kč 
b) rybářské závody - 5.000,- Kč, 
c) karneval masek - 5.000,- Kč, 
d) myslivecká zábava - 5.000,- Kč, 
e) košt slivovice - 5.000,- Kč,  
f) setkání důchodců – 5.000,- Kč, 
g) dětský den - 2.500,- Kč, 
h) vánoční besídka - 2.500,- Kč, 
i) dětský karneval - 2.500,- Kč, 
j) vinobraní – 2.500,- Kč, 
k) pokud budou hody i příspěvek na kroje – 10.000,- Kč, 

Drobné akce jako ostatky, turnaj v nohejbale, šachový turnaj, turnaj ve stolním tenise, jezdecký den a 
další akce pořádané ve spolupráci s obcí příspěvek 1.500,- Kč. 
 
2. Dále k návrhu rozpočtu na rok 2010: 
    - třída 8. financování – rád si nechám vysvětlit, kde se vzala v paragrafu 8115  
      změna stavu krátkodobých prostředků částka  2.199.800,- Kč a 400.000,- Kč, když  
      obec v současné době nemá tolik volných financí na svých účtech, 
 
3. Chybí návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2010 – nebyl zveřejněn na úřední desce a edesce. 
 
Pan Ing. Jaroslav Řezáč ve svém písemném stanovisku navrhl pro organizace celkovou částku 254 tis. Kč 
přímo a na různé akce 50 tis. Kč. Další drobné akce dotovat částkou 1.500 Kč/akce. Připomínka zaslaná 
e-mailem dne 24.2.2010: do rozpočtu dát na knihu 350 tis. Kč. Bohužel již nenavrhl, které položky v 
rozpočtu je možné ponížit.  
Starosta připomněl, že např. pan •••••• Hofírek navrhl  cit. „ ... obecnímu zastupitelstvu to, že se chci 
podílet na vydání této knihy i finančně a bude-li nás více, snad již to pro Vás nebude zbytečné plýtvání 
obecními financemi. ...“  Proto navrhuji, aby pan Ing. Jaroslav Řezáč, jako osoba  pověřená vedením celé 
agendy ke knize, zjistil možnosti dotace, sponzorských darů či zorganizoval sbírku na dofinancování 
knihy. 
Na základě jednání s organizacemi navrhl starosta povýšit částku na ostatní zájmovou činnost o 4 tis. Kč, 
snížit částku na veřejné osvětlení o 4 tis. Kč, snížit částku na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň o 4 tis. a 
zvýšit částku na požární ochranu o 4 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení dle návrhu pana Řezáče: 
ZO schvaluje změnu návrhu rozpočtu obce následovně: položka na Tělovýchovu a sport ve výši 90 tis. Kč 
(zvýšení oproti návrhu o 50 tis. Kč), položka na záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve 
výši 363,5 tis. Kč (zvýšení o 200 tis. Kč), položka na požární ochranu ve výši 89,8 tis. Kč (zvýšení o 40 
tis. Kč) , položka na ostatní zájmovou činnost ve výši 171,5 tis. Kč (zvýšení o 71,5 tis. Kč).   
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 0,  proti 4, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení dle návrhu starosty obce: 
ZO schvaluje rozpočet obce s těmito změnami oproti návrhu rozpočtu: Ostatní zájmová činnost ve výši 
104 tis. Kč (zvýšení o 4 tis. Kč), veřejné osvětlení ve výši 162,8 tis. Kč (snížení o 4. tis. Kč), péče o 
vzhled obce a veřejnou zeleň ve výši  80,9 tis. Kč (snížení o 4 tis. Kč) a požární ochrana - dobrovolná část 
(včetně transferu Slavkov) ve výši 53,8 tis. Kč (zvýšení o 4 tis. Kč). 
Hlasování o usnesení: 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4,  proti 0, zdržel se 0. 
 
4.2. Ing. Řezáčovi opět (jako již loni) chybí návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2010 a poukazuje, že 
nebyl zveřejněn na úřední desce a edesce. Opět musím konstatovat, že návrh rozpočtu sociálního fondu 
může být projednán v zastupitelstvu až po schválení rozpočtu obce. Jeho projednání v zastupitelstvu obce 
nemusí předcházet zveřejnění na úřední desce a edesce. Samozřejmě, jako loni, je rozpočet sociálního a 
charitativního fondu k projednání připraven. 
 
Návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu pro rok 2010: 
rozpočtu sociálního a charitativního fondu příjmy výdaje 
sociální fond:  33.000 Kč 27.100 Kč 

z toho: kultura a sport  6.300 Kč 

            příspěvek na dovolenou  4.500 Kč 

            příspěvek na stravenky  15.000 Kč 

            bankovní poplatky   1.300 Kč 

charitativní fond: 23.000 Kč 13.800 Kč 

z toho: charita Hodonín  13.000 Kč 

            pohlednice velikonoce, Vánoce – Polid,   400 Kč 

            zrakově postižení  400 Kč 

 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh rozpočtu sociálního a charitativního fondu na rok 2010 
Hlasování o usnesení: Pro 4,  proti 0, zdržel se 0. 
 
4.3. Příspěvky organizacím a na akce: 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje příspěvky organizacím a na akce. 
chovatelé 22 tis. Kč dětský den 1,2 tis. Kč 
rybáři 15 tis. Kč vánoční besídka 1,2 tis. Kč 
myslivci 25 tis. Kč ostatky 1,2 tis. Kč 
myslivecký ples 4 tis. Kč šachový turnaj 1,2 tis. Kč 
dětský ples 2 tis. Kč turnaj stol. tenis 1,2 tis. Kč 
zahrádkáři 5 tis. Kč fotbalový turnaj 4 tis. Kč 
westernové závody 4 tis. Kč hody 14 tis. Kč 
automobilový sport 3 tis. Kč 
Celkem 104 tis. Kč 
Další zatím neplánované akce pořádané ve spolupráci s obcí 1,2 tis. Kč. 
Hlasování o usnesení: Pro 4,  proti 0, zdržel se 0.  
 
5. Zprávy předsedů výborů  
Byly předneseny zprávy z činnosti všech výborů. 
 
Návrh usnesení: 



 
 

4 

ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru za rok 2009.  
ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru za rok 2009.  
ZO bere na vědomí zprávu výboru pro životní prostředí za rok 2009.  
ZO bere na vědomí zprávu předsedy výboru pro školství, kulturu a zájmovou činnost za rok 2009.  
ZO bere na vědomí zprávu předsedy pořádkového výboru za rok 2009 včetně zprávy o bezpečnostní 
situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2009 vydanou Policií ČR obvodní oddělení policie  Slavkov u 
Brna 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Prodej a pronájem pozemků 
 
6.1. Dne 15.2.2010 požádal •••••• Kučera, Vážany nad Litavou č.p. •••, o  prodej pozemku parc. č. 547/1, 
zahrada, o výměře 42 m2, která navazuje na pozemek parc. č. 546, zahrada, za domem Vážany nad 
Litavou č.p. •••.  
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšení záměru obce prodat pozemek parc. čís. 547/1, zahrada, o výměře 42 m2. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
6.2. Dne 24.2.2010 požádal pan •••••• Gottwald, Prušánecká •••, 628 00 Brno, o  prodej pozemku parc. č. 
623/2, zastavěná plocha, o výměře 20 m2, pod garáží postavenou v 70. letech.  
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšení záměru obce prodat pozemek parc. čís. 623/2, zastavěná plocha, o výměře 20 m2. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
6.3. Pan •••••• Lelitovský, Vážany nad Litavou č.p. •••, požádal o prodloužení nájemní smlouvy na 
pozemek parc. č. 1791, koryto vodního toku umělé, o výměře 1017 m2, a pozemek parc. č. 1792, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 975 m2, které užíval k nezemědělskému účelu. V místě je 
plánováno provedení svodnice a polní cesta k přístupu do zahrad sousedních RD. 
Návrh na usnesení: 
ZO nesouhlasí s dalším pronájmem pozemku parc. čís. 1791, 1792.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Různé (přeposílání informativních SMS, žádost o dotace na sociální budovu, kniha o Vážanech, 

vyjádření ke stavbě RD na pozemku parc. č. 1126, zahájení správního řízení úřadem pro 
ochranu osobních údajů a další) 

 
7.1. Krajský úřad Jm. kraje organizuje školení k rozesílání varovných SMS – SOS zpráv občanů obcí. 
Školení provedou pracovníci oddělení krizového řízení a obrany 22. – 26. 3. 2010. 
 
7.2. Na zateplení sociální budovy v JZD, tj. výměna oken, zateplení obvodových zdí a střešního pláště je 
možné požádat o dotaci z program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem 
životního prostředí ČR – Zelená úsporám.  
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vypracováním projektu a podáním žádosti o dotaci na zateplení sociální budovy. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.3. Dle vyjádření dr. Mlatečka je kniha o Vážanech před dokončením. Ještě je třeba zpracovat činnost 
spolků a dobrovolných organizací v minulém století. K tomu je třeba sesbírat od občanů a spolků 
dostupné dokumenty jako fotografie, kroniky a pod. Kniha o Vážanech by dle předběžných kalkulací 
měla stát kolem 300 tis. Kč (včetně honorářů). V návrhu rozpočtu pro tento rok je počítáno pro tento účel 
se 150 tis. Kč. Zbytek by měla pokrýt dotace popř. sponzorské dary. Na 12. zasedání ZO dne 12.5. byl 
Ing. Jaroslav Řezáč pověřen k podání žádosti panu Mgr. Mlatečkovi o dokončení monografie věnované 
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dějinám Vážan nad Litavou a to jak po stránce autorské, tak i redakční a později i stránce technické a 
vedením celé agendy. 
Návrh usnesení: 
ZO vyzývá pana Ing. Jaroslav Řezáče k plnění usnesení ze dne 12.5.2008, kterým byl pověřen, mimo 
jiné,  vedením celé agendy o dokončení monografie věnované dějinám Vážan nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.4. Dne 21.1.2010 požádal ing. Hradil v zastoupení za manž. •••••• Zittovi o vyjádření ke stavbě RD na 
pozemku parc. č. 1126 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s výstavbou RD manž. •••••• Zittových na pozemku parc. č. 1126.  za předpokladu, že 
pozemek parc. č. 1126 bude určen změnou ÚP č. 3 pro výstavbu RD. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.5. Na základě podnětu pana Ing. Jaroslava Řezáče bylo dne 9.2.2010 na obecní úřad doručeno Úřadem 
pro ochranu osobních údajů oznámení o zahájení správního řízení s Obcí Vážany nad Litavou pro 
podezření ze spáchání správního deliktu podle §45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů tím, že obec zveřejnila na webové doméně www.vazanynadlitavou.cz 
mapu obce, kde lze nalézt fotografie domů s čísly popisnými a jména obyvatel domů.  Dne 15.2.2010 
bylo na výše uvedený úřad zasláno vyjádření starosty obce, ve kterém uvedl, že údaje na webových 
stránkách obce nejsou v rozporu se zákonem a proto navrhuje správní řízení jako bezpředmětné zastavit.  

Opět se pan Řezáč projevil jako bezcharakterní člověk. Místo toho, aby se zúčastňoval zasedání 
zastupitelstev a svoje připomínky a námitky k výstupům obce zde projednával, hledá stále sebemenší 
záminku, jak starostu a potažmo obec poškodit. Přestože se jednání zastupitelstva již 16x nezúčastnil, i 
když  je to jeho povinnost, a byl odsouzen za pomluvu, za což si vysloužil devět měsíců podmíněně a 
musel se veřejně omluvit (jak sám zdůraznil ve vánočním hlásku), před úřady se vydává za řádného 
občana této republiky a řádného občana obce Vážan nad Litavou! Nechť každý posoudí sám. 

Protože Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dvě navzájem protichůdná stanoviska a zahájil již 
zmiňované řízení, byly dočasně z webových stránek obce odstraněny všechny informace kromě povinné 
úřední desky. Znovu otevření některých rubrik ponechám na rozhodnutí zastupitelstva. 

Ještě k docházce starosta doplnil, že omluva z pracovního vytížení není omluvou, protože 
prvořadou  povinností zastupitele obce je účast na zasedáních zastupitelstva a zaměstnavatel je povinen 
zaměstnance na jednání zastupitelstva uvolnit. Je tedy naprosto lhostejno, zda pan Ing. Jaroslav Řezáč 
provádí cit. "kontrola dotace u příjemce" nebo si v době konání zastupitelstva v zaměstnání ořezává 
tužku, neboť termín jednání zastupitelstva je dohodnut vždy na probíhajícím zasedání, tj. min. měsíc 
dopředu. Když tedy ing. Řezáč nemá čas na základní povinnosti zastupitele, nechť se vzdá mandátu a pak 
může i svá četná udání proti výstupům ze zastupitelstva, jehož je doposud členem, směle podávat. 
 
7.6. Okresní soud ve Vyškově nás vyzval k navržení soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově. 
Výzva občanům: pokud má někdo zájem být soudcem přísedícím nebo ví o někom, kdo by tuto funkci 
mohl vykonávat, nechť se obrátí na obecní úřad, aby jej mohlo obecní zastupitelstvo soudu navrhnout. 
 
7.7. ČEPS, a.s. Praha žádá obec o zveřejnění upozornění veřejnosti na povinnost vlastníků a uživatelů 
pozemků dle zákona 458/2000 Sb. (energetická zákon) udržovat porosty  v ochranném pásmu 
nadzemního vedení přenosové soustavy velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí 220 kV a 400 kV do 
výšky 3 m.  
 
7.8. •••••• Kubíček požádal dne 19.2.2010 o vydání stanoviska ke stavbě fotovoltaické elektrárny na 
parcele číslo 481 v k.ú. Vážany nad Litavou (na střeše pekárny). 
 
Návrh na usnesení: 
ZO nemá námitek ke stavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku parc. č. 481 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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7.9.  Dne 24.2.2010 byl doručen od Krajského úřadu Jm. kraje návrh na smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene pro kanalizační potrubí uložené v silnici III/4194 na pozemku parc. č. 10/4 
v k.ú. Vážany nad Litavou za úplatu 250,- Kč/bm. 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro kanalizační potrubí 
uložené v silnici III/4194 na pozemku parc. č. 10/4 v k.ú. Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.10. Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou hodlá prostřednictvím obce požádat o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jm. kraje na požární techniku. Celkové výdaje 100 tis. Kč, z toho dotace 70 tis. Kč, 
vlastní prostředky 30 tis. Kč. 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jm. kraje na požární techniku. Celkové výdaje 100 tis. 
Kč, z toho dotace 70 tis. Kč, vlastní prostředky 30 tis. Kč. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.11. Příští zasedání ZO se bude konat 31.3.2010.  
 
8. Informace z obecního úřadu za únor 2010 
- dne 18.1.2010 jednání s dr. Mlatečkem o dokončovacích pracích na knize o Vážanech, 
- dne 20.1. porada na pracovním úřadě ve Vyškově; možnost vzít do pracovního poměru 

s příspěvkem 12 tis. Kč po dobu i jednoho roku nezaměstnané, kteří jsou registrovaní na pracovním 
úřadě po dobu delší jak jeden rok, 

- v průběhu ledna a února účast na výročních schůzích DSH a ČSCH, 
- účast na aktivu k výherním hracím přístrojům 
- dne 12.2. pracovní jednání na ÚOOÚ Praha ve věci zahájeného řízení – viz výše 
 
9. Diskuze 
Ing. Jaroslav Řezáč písemně: Proč nefunguje webová stránka obce? Pokud vím tak zahájení správního 
řízení úřadem pro ochranu osobních údajů, jak píšete na webových stránkách obce, není předmětem 
sporu nebo snad ano? 
Starosta: já též o žádném sporu nevím. Bylo zahájeno řízení pro podezření, že na našich webových 
stránkách jsou zveřejněny osobní údaje. Necháme tedy na příslušném úřadě nechť podezření prokáže a 
podle výsledku budou případně webové stránky upraveny.  Předpokládám, že příslušný úřad prověří celé 
stránky, které má k dispozici. Zatím úřad vydal dvě vzájemně protichůdná stanoviska. Takže jeho další 
stanovisko nelze vůbec předpokládat.  
A opět jsem měl pravdu. Udávání úřadům ze strany pana Řezáče před volbami opravdu houstnou.  ....a 
další udání bude komu? 
 
Ing. Jaroslav Řezáč písemně: K dalším bodům programu se nelze vyjádřit,  starosta obce neustále 
neposílá podklady pro jednání ZO i když již zná mojí e-mailovou adresu.  
Starosta: Znám e-mailovou adresu nějakého pana Ing. Jaroslava Řezáče na Úřadě Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod se sídlem v Brně. Jestli je to ta adresa, na kterou mám posílat podklady 
pro zastupitelstvo, je nutno sdělit. Ne každý zaměstnavatel souhlasí s užíváním internetu zaměstnanci pro 
soukromé účely. 
 
Pan Josef Holub upozorňuje na stálý problém se psími exkrementy. 
 
Paní •••••• Kamarádová vznesla dotaz na ukončení prací na kanalizaci. 
Vzhledem k tomu, že ulice po opravě kanalizace budou uváděny do původní podoby – nebudou 
prováděny změny do podoby obytných zón - úplné dokončení bude možné až venkovní teploty dovolí 
pokládku asfaltových směsí. Nástup dodavatelské firmy na dokončovací práce bude zítra, tj. 25.2.2010. 
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10. Usnesení 
ZO souhlasí: 
- s vyvěšení záměru obce prodat pozemek parc. čís. 547/1, zahrada, o výměře 42 m2, 
- s vyvěšení záměru obce prodat pozemek parc. čís. 623/2, zastavěná plocha, o výměře 20 m2 
- s vypracováním projektu a podáním žádosti o dotaci na zateplení sociální budovy  
- s výstavbou RD manž. •••••• Zittových na pozemku parc. č. 1126.  za předpokladu, že pozemek 

parc. č. 1126 bude určen změnou ÚP č. 3 pro výstavbu RD 
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro kanalizační potrubí 

uložené v silnici III/4194 na pozemku parc. č. 10/4 v k.ú. Vážany nad Litavou  
- s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jm. kraje na požární techniku. Celkové výdaje 100 tis. Kč, 

z toho dotace 70 tis. Kč, vlastní prostředky 30 tis. Kč 
 
ZO schvaluje: 
- rozpočet obce na rok 2010 s těmito změnami oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu na úřední desce: 

ostatní zájmová činnost ve výši 104 tis. Kč (zvýšení o 4 tis. Kč), veřejné osvětlení ve výši 162,8 tis. 
Kč (snížení o 4. tis. Kč), péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ve výši  80,9 tis. Kč (snížení o 4 tis. 
Kč) a požární ochrana - dobrovolná část (včetně transferu Slavkov) ve výši 53,8 tis. Kč (zvýšení o 4 
tis. Kč)  

- rozpočet sociálního a charitativního fondu na rok 2010 
 
ZO bere na vědomí: 
- zprávu předsedy finančního výboru za rok 2009, 
- zprávu předsedy kontrolního výboru za rok 2009,  
- zprávu výboru pro životní prostředí za rok 2009,  
- zprávu předsedy výboru pro školství, kulturu a zájmovou činnost za rok 2009, 
- zprávu předsedy pořádkového výboru za rok 2009 včetně zprávy o bezpečnostní situaci v obci 

Vážany nad Litavou v roce 2009 vydanou Policií ČR obvodní oddělení policie  Slavkov u Brna. 
 
ZO vyzývá: 
- pana Ing. Jaroslav Řezáče k plnění usnesení ze dne 12.5.2008, kterým byl pověřen, mimo jiné,  

vedením celé agendy o dokončení monografie věnované dějinám Vážan nad Litavou. 
 
ZO nesouhlasí  
- s dalším pronájmem pozemku parc. čís. 1791, 1792.  
 
ZO nemá námitek  
- ke stavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku parc. č. 481 v k.ú. Vážany nad Litavou 
 
11. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve  20:25 hod. ukončil. 
 


