
Zápis číslo 31/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 28.4.2010 
 

 
1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
hosty z řad občanů. 
Starosta konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Schválení programu 31. zasedání zastupitelstva obce: 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 30. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 31.3.2010 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Změna jednacího řádu zastupitelstva obce  
5. Rozpočtové opatření 2/2010 
6. Technologické centrum ORP Slavkov u Brna 
7. Prodej, pronájem, převzetí pozemků 
8. Různé (příspěvek na setkání důchodců, příspěvek pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, 

navržení soudce přísedícího a další ...) 
9. Informace z obecního úřadu za duben 2010 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 

 
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Program jednání byl schválen . 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 30. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

31.3.2010 
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 Karel Škraňka a pan Petr Smejsík. 
Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku: Pro 4,  proti 0, zdržel se Karel Škraňka. 
Výsledek hlasování pro pana Petra Smejsíka: Pro 4,  proti 0, zdržel se Petr Smejsík. 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Karel Škraňka a pan Petr Smejsík. 
 
4. Změna jednacího řádu zastupitelstva obce  
Vzhledem k tomu, že stávající jednací řád vykazuje některá protiprávní ustanovení a některé další 
nedostatky, byl vypracován nový jednací řád zastupitelstva obce. Oproti stávajícímu jsou tyto změny: 
čl. 2, odst. 2 vypuštěn, 
čl. 3, odst. 1 vypuštěna slova: přednosta okresního úřadu 
        odst. 3 vypuštěna věta druhá - .... přednosta okresního úřadu 
        odst. 4 nahrazen novým zněním 
čl. 4, odst. 1, písm. b) vypuštěna slova rada obce 
 
odst. 2 – nahrazen novou úpravou počítající s elektronickým doručováním materiálů zastupitelům obce 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek 
 členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík 
Nepřítomni:    Ing. Jaroslav Řezáč – omluvil se    
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čl. 9 – odst. 9 – vypuštěn – neplyne povinnost zveřejňování na úřední desce a vyvěšení by mohlo být 
v rozporu ze zákonem 101/2000 Sb. 

čl. 11  vsunut nový odst. 2 – stanovení časového limitu vystupujících 
stávající odst. 2  nyní odst. 3 
stávající čl. 13 vypuštěn , ostatní posunuty – v podmínkách malé obce je prakticky nevyužitelný; 
Dle zákona je možný i bez uvedení v jednacím řádu. 

čl. 13 - Pořízení zápisu a jeho uložení je dáno do souladu se zákonem. (Vyvěšení na úřední desce by 
mohlo být v rozporu se zákonem 101/2000 Sb.  

K návrhu podal písemné stanovisko pan Ing. Jaroslav Řezáč, ve kterém nesouhlasí s vypuštěním stati o 
vyvěšování zápisu na úřední desce obce. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce ze dne 28.4.2010. 

Výsledek hlasování o usnesení.: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
5. Rozpočtové opatření 2/2010 
 
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 2/2010 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o 
42.200,- Kč.  
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje RO 2/2010 z dubna 2010  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Technologické centrum ORP Slavkov u Brna 
 
Město Slavkov u Brna připravilo dohodu o partnerství pro projekt Technologické centrum obce 
s rozšířenou působnosti (ORP) Slavkov u Brna včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu 
ORP. Na základě této dohody bude vybudováno negarantované úložiště pro neuzavřené dokumenty – pro 
datové schránky. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje uzavření dohody o partnerství pro projekt Technologické centrum obce s rozšířenou 
působnosti (ORP) Slavkov u Brna včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP 
s Městem Slavkov u Brna. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Prodej, pronájem, převzetí pozemků 
 
7.1. V době od 6.4.2010 do 22.4.2010 byl vyvěšen záměr obce prodat pozemek parc. č. 547/1, zahrada, o 
výměře 20 m2. O prodej tohoto pozemku požádal dne 15.2.2010 •••••• Kučera, Vážany nad Litavou •••.  
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje prodej pozemku parc. čís. 547/1, zahrada, výměra 42 m2, panu •••••• Kučerovi, Vážany nad 
Litavou č.p. •••, za cenu 1.680,- Kč.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.2. V době od 6.4.2010 do 22.4.2010 byl vyvěšen záměr obce pronajmout pozemek parc. č. 1590, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 1349 m2. O nájem tohoto pozemku požádal dne 22.3.2010 pan Luboš Labr, 
Vážany nad Litavou 119.  
Návrh na usnesení: 
ZO schvaluje pronájem pozemku parc. čís. 1590, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 1349 m2, panu •••••• 
Labrovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu1.900 Kč/ha/rok tj. 256,-  Kč/rok.  
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.3. Dne 1.4.2010 podal žádost pan •••••• Holub o odkup části pozemku parc. č. 1752 délce přesně proti 
pozemkům parc. č. 1543 a 1544 v k.ú. Vážany nad Litavou. O tuto část meze se doposud stará. 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce prodat část pozemku parc. čís. 1752, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře cca 93 m2 při dodržení standardního postupu při prodeji majetku obce (oddělení pozemku, 
souhlas stavebního úřadu s oddělením pozemku, úřední odhad) ze podmínky uhrazení vedlejších nákladů 
kupujícím.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.4. Společnost Zitta – výtahy, s.r.o. podala žádost o odkup části pozemku parc.č . 638/36 (hnojiště 
bývalého JZD – část asfaltové plochy) o rozloze cca 440 m2 na parkování Avie a kontejnerů.  
V současné době je hnojiště využíváno některými chovateli k ukládání chlévské mrvy, obcí k ukládání 
zeleného odpadu a TJ k ukládání posečené trávy z hřiště. Toto hnojiště by do budoucna mohlo být 
využito jako kompostárna. 
Návrh na usnesení: 
ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 638/36. Do doby zřízení kompostárny ZO souhlasí  
s eventuálním pronájmem pozemku.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.5. Manželé Fialovi požádali dne 21.4.2010 o odkup části pozemku 11/4 před budovami v jejich 
vlastnictví a to v délce 50,8 m a šířce 5,9 m. Na části této plochy mají vybudované parkoviště.  
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce prodat část pozemku parc. č. 11/4 v pruhu 2,3 m podél objektů na 
pozemku parc. č. 55/2 a 64 při dodržení standardního postupu při prodeji majetku obce (oddělení 
pozemku, souhlas stavebního úřadu s oddělením pozemku, úřední odhad) ze podmínky uhrazení 
vedlejších nákladů kupujícím.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.6. •••••• Hložek požádal dne 28.4.2010 o odkup části pozemku 638/9 v délce pozemku parc. č. 638/51. 
Jedná se o mez, která je oplocena současně s pozemkem parc. č. 638/51.  
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce prodat část pozemku parc. č. 638/9 v délce pozemku parc. č. 
638/51při dodržení standardního postupu při prodeji majetku obce (oddělení pozemku, souhlas 
stavebního úřadu s oddělením pozemku, úřední odhad) ze podmínky uhrazení vedlejších nákladů 
kupujícím.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
  
7.7. Při jednáních o bezúplatném předání pozemků pod krajskou komunikací bylo dohodnuto bezúplatné 
převedení pozemku parc. č. 230/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 89 m2. 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 230/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Vážany nad 
Litavou o výměře 89 m2 do vlastnictví obce.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
7.8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, odloučené pracoviště Vyškov, bude v naší 
obci realizovat prodej id. ½ pozemku parc. č. 1845 v k.ú Vážany nad Litavou. 
Návrh na usnesení: 
ZO vyjadřuje zájem o koupi id. ½ pozemku parc. č. 1845 v k.ú Vážany nad Litavou. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti Hloužek, zdržel se 0. 
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8. Různé (příspěvek na setkání důchodců, příspěvek pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, 
navržení soudce přísedícího a další ...) 
 
8.1. Český zahrádkářský svaz Vážany nad Litavou požádal o příspěvek 5 tis. Kč na uspořádání setkání 
důchodců. V plánu na rok 2010 nebylo setkání s důchodci zahrnuto.  
 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s příspěvkem 5 tis. Kč na uspořádání setkání důchodců.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 3, proti 0, zdržel se Smejsík, Hloužek. 
 
Vzhledem k tomu, že návrh usnesení nebyl schválen, byla vyhlášena krátká přestávka pro dohadovací 
řízení. Po přestávce bylo navrženo nové usnesení:  
 
ZO souhlasí s příspěvkem 4 tis. Kč na uspořádání setkání důchodců.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se Smejsík. 
 
8.2. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně nás požádala o finanční příspěvek na vydávání 
Vlastivědného věstníku moravského. Podle jejich vyjádření budou vděčni i za skromnou částku. 
 
Návrh na usnesení: 
ZO nesouhlasí s příspěvkem na vydávání Vlastivědného věstníku moravského Muzejní a vlastivědnou 
společností v Brně.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.3. Dle telefonického vyjádření pana •••••• Přerovského má jmenovaný zájem stát se soudcem 
přísedícím. Starostou obce byl vyzván k písemnému souhlasu se zvolením za přísedícího. Doposud se tak 
nestalo. 
Návrh na usnesení: 
ZO odkládá volbu přísedícího soudce. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.4. Dle jednání s dr. Mlatečkem je kniha o Vážanech téměř dokončena. Pan dr. připravil výzvu k podání 
nabídek tiskáren, aby mohla být stanovena předpokládaná cena za veškeré práce. Zatím je předběžný 
odhad ve výši cca 270 tis. Kč. Honoráře budou do 100 tis. Kč. Grafické práce ve výši cca 50 tis. Budou 
osloveny min. 3 tiskárny, aby mohla být vybrána nejvhodnější nabídka. V rozpočtu je počítáno s částkou 
150 tis. Kč. Při prodeji cca 300 knih za cenu cca 300,- Kč by byl výnos 90 tis. Kč.  
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s oslovení min. 3 tiskáren k podání nabídky na tisk knihy o Vážanech.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.5. V současné době je na stavbě kanalizace dokončován chodník v ulici k ČOV. Vzhledem k tomu, že 
původní zahradní obrubníky jsou již značně opotřebeny, bylo dohodnuto, že obec zakoupí nové. Rovněž 
bylo předjednáno, že firma TRASKO provede spolu se zapravením komunikace v místě výkopu pro 
kanalizaci i opravu celé komunikace. Finanční náklad na obrubníky a zapravení komunikace bude 
upřesněn a neměl by překročit 100 tis. Kč. Vlastníci RD 205, 207, 209, 210, 236 požádali o rozšíření 
chodníku před jejich domy na šířku 2 m (s úpravou nájezdu) pro příležitostné parkování. Délka úpravy 
necelých  45 m při šířce 1,7 m představuje 77 m2 zámkové dlažby. Zvýšené náklady by byly o 21 tis. Kč.  
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s rozšířením chodníku před RD 205 – 236.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.6. Odpadkové koše. ZO vybralo z nabídek odpadkové koše kovové v ceně do 1,5 tis. Kč. 
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8.7. Valná hromada společnost RESPONO, a.s. se bude konat dne 27.5.2010.  
Návrh na usnesení: 
ZO deleguje starostu obce na řádnou valnou hromadu RESPONO, a.s., která se bude konat dne 27.5.2010 
a současně ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
8.8. Prodej použitých dlaždic 30 x 30 cm se uskuteční dne 1.5.2010 od 8.00 u garáží u mlýna. Cena za 
dlaždici 2 Kč. 
 
8.9. Příští zasedání ZO se bude konat 2.6.2010. 
 
9. Informace z obecního úřadu za březen 2010 
- přijati dva pracovníci z úřadu práce pro úklid obce. 
- na valné hromadě ESOM bylo odhlasováno zrušení tohoto sdružení, zůstatkový majetek sdružení 

bude věnován na charitu, 
- 2.4.2010 - schůzka starostů ve Slavkově u Brna – hlavními body byla zpráva Policie ČR a výše 

zmiňované shromaždiště datových zpráv 
- jsou dokončovány terénní úpravy dětského hřiště – dlažba pod a kolem trampolíny, dlažba mezi 

houpačkami a lezeckými prvky, kde budou umístěny kuželky a do budoucna nějaký dřevěný altánek 
z materiálu starých kabin 

- odvoz odpadu z veřejných prostranství bude na základě avíza občanů prováděn v pátek a v pondělí 
(jak bylo uvedeno na webových stránkách obce) 

 
10. Diskuze 
Pan Holub - upozornil na troušení slámy po obci odvozci slámy z „JZD“ 
Pan Audy – na motokros jelo auto naloženo větvemi 
Starosta – není pravděpodobné, že by si vlastník autokrosu nechal navážet větve do násypů. Násypy jsou 
hutněny proti erozi a sedání a větvemi mi došlo k opačnému účinku. To by byl sám proti sobě. 
Pan Holub si stěžuje na velkou prašnost cesty. Tento prach pak dosedá na ovoce a zeleninu pěstovanou na 
políčkách ve vinohradech. Požaduje kropení cesty a omezení rychlosti. 
Pan Machač  odhaduje, že někteří řidiči zde jezdí až 80 km rychlostí, požaduje omezení rychlosti. 
Pan Škraňka – prach z cesty se zvedá již při 20 km rychlosti, čemuž jsme svědky například v ulici 
k ČOV, kde se práší od každého auta. 
Starosta  - jízda nákladních aut rozhodně není vyšší jak 50 km/hod.  Po polní cestě, i když zpevněné, se 
80 km rychlostí nákladním autem prostě nedá.  
Pan Holub vyjadřuje stížnost na psí exkrementy, které má denně za domem.  
Starosta – část problému se vyřeší již výše zmiňovanými odpadkovými koši, ale na některé nezodpovědné 
občany prostě není metr. Tato problematika je řešena vyhláškou obce a opakovanými relacemi 
vyhlašovanými obecním rozhlasem.  
Pan Machač – je třeba podívat se na provozní řád motokrosové dráhy a je třeba vyžadovat dodržování 
schváleného provozního řádu. Není možné tolerovat ježdění „do setmění“. 
Paní Schořová – dotaz na postup při prodeji pozemků pro garáže při polní cestě na Slavkov. 
Pan Audy – na cestě k Hejdám jsou navezeny větve. 
Starosta – zajistíme  likvidaci  odpadu. 
 
11. Usnesení 
ZO souhlasí:  
- s vyvěšením záměru obce prodat část pozemku parc. čís. 1752, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 

cca 93 m2 při dodržení standardního postupu při prodeji majetku obce (oddělení pozemku, souhlas 
stavebního úřadu s oddělením pozemku, úřední odhad) ze podmínky uhrazení vedlejších nákladů 
kupujícím.  

- s vyvěšením záměru obce prodat část pozemku parc. č. 11/4 v pruhu 2,3 m podél objektů na 
pozemku parc. č. 55/2 a 64 při dodržení standardního postupu při prodeji majetku obce (oddělení 
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pozemku, souhlas stavebního úřadu s oddělením pozemku, úřední odhad) ze podmínky uhrazení 
vedlejších nákladů kupujícím.  

- s vyvěšením záměru obce prodat část pozemku parc. č. 638/9/4 v délce pozemku parc. č. 638/51při 
dodržení standardního postupu při prodeji majetku obce (oddělení pozemku, souhlas stavebního 
úřadu s oddělením pozemku, úřední odhad) ze podmínky uhrazení vedlejších nákladů kupujícím.  

- s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 230/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Vážany nad Litavou 
o výměře 89 m2 do vlastnictví obce.  

- s příspěvkem 4 tis. Kč na uspořádání setkání důchodců.  
- s oslovení min. 3 tiskáren k podání nabídky na tisk knihy o Vážanech.  
- s rozšířením chodníku před RD 205 – 236.  
 
ZO schvaluje: 
- jednací řád zastupitelstva obce ze dne 28.4.2010, 
- RO 2/2010 z dubna 2010, 
- uzavření dohody o partnerství pro projekt Technologické centrum obce s rozšířenou působnosti 

(ORP) Slavkov u Brna včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s Městem 
Slavkov u Brna, 

- prodej pozemku parc. čís. 547/1, zahrada, výměra 42 m2, panu •••••• Kučerovi, Vážany nad Litavou 
č.p. •••, za cenu 1.680,- Kč,  

- pronájem pozemku parc. čís. 1590, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 1349 m2, panu •••••• 
Labrovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu1.900 Kč/ha/rok tj. 256,-  Kč/rok.  

 
 
ZO nesouhlasí  
- s prodejem části pozemku parc. č. 638/36. Do doby zřízení kompostárny ZO souhlasí  

s eventuálním pronájmem pozemku.  
- s příspěvkem na vydávání Vlastivědného věstníku moravského Muzejní a vlastivědnou společností 

v Brně.  
 
ZO deleguje starostu obce na řádnou valnou hromadu RESPONO, a.s. konanou dne 21.5.2010 a současně 
ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě. 
 
ZO odkládá volbu přísedícího soudce. 
 
 
12. Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve  20:55 hod. ukončil. 
 
 
 


