Zápis číslo 4/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 30.3.2011
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík
členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Eva Dudová
Nepřítomni: - Ing. arch. Zuzana Menšíková - omluvena
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 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Námitky členů ZO proti zápisu z 3. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba člena finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 1 z března 2011
Prodej a pronájem pozemků
Zplnomocnění k účasti na valné hromadě VaK Vyškov, a.s.
Různé (oprava čísla pozemku komunikace ke Kobeřicím, informace ke knize, plnění podmínek
pronájmu pohostinství Lidový dům, ...)
9. Informace z obecního úřadu za březen 2011
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 3. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
2.3.2011
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne
nejbližší zasedání ZO.
Námitka nebyla uplatněna.
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 Kamil Zborovský a pan Pavel Říhák.
Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 5, proti 0, zdržel se Zborovský.
Výsledek hlasování pro pana Pavla Říháka: Pro 5, proti 0, zdržel se Říhák.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Kamil Zborovský a pan Pavel Říhák.
4. Volba předsedy a člena finančního výboru
Na uvolněné místo člena finančního výboru navrhla Ing. Eva Dudová paní Martinu Květenskou. Jiné
návrhy nebyly předneseny.
Návrh na usnesení:

ZO schvaluje třetím členem finančního výboru paní Martinu Květenskou.
Hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
5. Rozpočtové opatření č. 1 z března 2011
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 1/2011 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o
17.100,- Kč. Výdaje RO: 6149 5139 UZ 98005 Materiál sčítání lidu , domů - zvýšení o 3.600 Kč, 6171
5171 Opravy, údržba - zvýšení o 13.500 Kč.
Pan ing. Řezáč přednesl protinávrh:
Z částky 13.500 Kč vyčlenit částku 8 tis. Kč – zvýšení příspěvku rybářům.
Pan Říhák:
Z částky 13.500 Kč vyčlenit částku 4 tis. Kč – zvýšení příspěvku rybářům a vyčlenit 4 tis. na stromky pro
myslivce.
Starosta:
na stromky je v rozpočtu počítáno s částkou 20 tis. Kč.
Z částky 13.500 Kč vyčlenit částku 8 tis. Kč na hrací prvky školního dětského hřiště.
a) Návrh na usnesení dle ing. Řezáče:
a) ZO schvaluje RO 1/2011 z března 2011 s úpravou: pol. 6171 5171 se zvyšuje o 5.500 Kč, položka
3429 5229 neinvestiční dotace neziskovým organizacím se zvyšují o 8 tis. Kč (8 tis. navýšení příspěvku
rybářům)
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 1(ing. Řezáč), proti 5, zdržel se 0.
b) Návrh na usnesení dle pana Říháka:
ZO schvaluje RO 1/2011 z března 2011 s úpravou: pol. 6171 5171 se zvyšuje o 5.500 Kč, položka 3429
5229 neinvestiční dotace neziskovým organizacím se zvyšují o 8 tis. Kč (4 tis. navýšení příspěvku
rybářům, 4 tis. navýšení příspěvku myslivcům)
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 2(ing. Řezáč, Říhák), proti 4, zdržel se 0.
c) Návrh na usnesení dle starosty:
ZO schvaluje RO 1/2011 z března 2011 s úpravou: pol. 6171 5171 se zvyšuje o 5.500 Kč, položka 3639
5139 nákup materiálu (dětské hřiště) se zvyšuje o částku 8 tis. Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 2(ing. Řezáč, Říhák).
6. Prodej a pronájem pozemků
6.1. Na základě podnětu realitní kanceláře Dany Schořové a firmy Karel Schoř a jeho projednání na
zasedání ZO dne 2.3. byl na úřední desce obecního úřadu od 7.3. do 23.3.2011vyvěšen záměr obce prodat
pozemek parc. č. 1747, orná půda, výměra 13.558 m2, kú. Vážany nad Litavou, za účelem možné
výstavby rodinných domů. V případě podnikatelského záměru Dany Schořové a Karla Schoře by firma
Karla Schoře zajistila zasíťování pozemku a realitní činnost Dany Schořové zajistila rozdělení pozemku
na jednotlivé parcely pro jednotlivé rodinné domy a jejich následný prodej s tím, že by kupujícím byla
obci uhrazena předem stanovená pevná cena.
Pan Řezáč namítá raději neprodávat, ale podporovat výstavbu ve stávajících rozestavěných lokalitách (u
hřiště).
Starosta: Nabídka manž. Schořových finančně obec nezatíží. Z utržených peněz z realizace prodeje lze
podpořit výstavbu v jiných lokalitách.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje realizaci prodeje pozemku dle nabídky realitní činnost Dana Schořová. Do příštího zasedání
ZO bude připravena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 1 (ing. Řezáč), zdržel se 0.
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6.2. Dne 14.2.2011 požádal pan •••••• Hanousek o koupi pozemku parc. č. 2131, orná půda, výměra 631
m2. ZO na svém 3/2011 zasedání se usneslo, že uvedený pozemek nebude prodávat, ale může ho
nabídnout k pronajmutí. Tento záměr pak byl od 7.3. do 23.3.2011 vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu. K dnešnímu dni o nájem tohoto pozemku neprojevil nikdo zájem.
Návrh usnesení:
ZO odkládá pronájem pozemku parc. č. 2131, orná půda, výměra 631 m2.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. Zplnomocnění k účasti na valné hromadě VaK Vyškov, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. zaslala dne 14.3.2011 pozvánku na řádnou valnou
hromadu. Současně s pozvánkou zaslala i formulář plné moci ke zplnomocnění našeho zástupce.
Návrh na usnesení:
ZO deleguje starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 20.5.2011 a
současně ho zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě.
Výsledek hlasování o usnesení.: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8. Různé (oprava čísla pozemku komunikace ke Kobeřicím, informace ke knize, plnění podmínek
pronájmu pohostinství Lidový dům, ...)
8.1. Na zasedání ZO 2/2011 dne 26.1.2011 byla projednána možnost bezúplatného převodu pozemku
parc. č. 2110, ostatní plocha, silnice, o rozloze 27.412 m2, k.ú. Vážany nad Litavou. V zápise je však
omylem uvedeno číslo pozemku 2011. Starosta proto požádal o schválení nového usnesení se správným
číslem pozemku.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2110, ostatní plocha, o výměře 27.142 m2, do
vlastnictví Obce Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8.2. Starosta přečetl dopis pana dr. Mlatečka, ve kterém je shrnut stav prací na knize k 7. březnu 2011.
Závěrem zprávy pak je požadavek na dodání fotografií minulé a současné doby. Vzhledem k velkému
množství současných fotografií požádal starosta o stanovení komise, která by vybrala cca 60 – 80
fotografií, které by měly být v knize. Termín – cca do jednoho týdne.
Komise z řad zastupitelů se sejde 3.4. v 9:00 hod.
8.3.
23.3.2011 požádala paní Hana Drápalová o posečkání s dlužnými platbami za obecní hospodu.
Návrh na usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k vypovězení nájemní smlouvy obecní hospody s tím, že pokud budou dlužné
částky uhrazeny do 30. 4. 2011, od výpovědi bude upuštěno.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8.4. Na základě podnětu zastupitelky obce Ing. arch. Zuzany Menšíkové byl projednán požadavek na
stanovení harmonogramu opravy chodníků. V rozpočtu pro letošní rok je počítáno s částkou 30 tis. Kč na
nákup materiálu na opravu chodníků. Realizaci si provádějí občané sami, obec materiál poskytne do
plánované výše.
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8.5. Firma Petr Mrázek, prodej a aplikace biopreparátů nabízí ekologické čištění odpadního potrubí ve
škole (3.300,- Kč) a pravidelnou měsíční dodávku biopreparátů do lapače tuků (7.920,- Kč/rok).
Prozatím na nabídku nereflektujeme.
8.6. Příští zasedání ZO se uskuteční 27.4.2011.
9. Informace z obecního úřadu za březen 2011 + výhled
-

11.3. pravidelná schůzka starostů mikroregionu ve Slavkově,
15.3. proběhlo územní řízení na samostatnou přípojku elektřiny pro sociální budovu,
22.3. krajské setkání starostů v Brně
probíhají jednání ohledně motokrosové dráhy a opravy silnice Vážany nad Litavou – Slavkov; na
12.4. v 10 hod. je svolán stavebním úřadem státní dozor,
12.4. proběhne vodoprávní řízení kanalizace a vodovodu v lokalitě u hřiště.

10. Diskuze
Byl kontaktován pan Oldřich Hromek ze společnosti zabývající se obchodováním se slámou. Byl
upozorněn na znečišťování obce slámou. Vyjádřil podivení, že ke znečišťování dochází. Vše si ověří a
učiní nápravu.
Pan Zborovský – navrhl termín pro pořádání dětského dne 25.6.2011 – bez připomínek.
Starosta – zvážení uspořádání turnaje v nohejbale – navázat na dlouholetou tradici.
11. Usnesení
ZO schvaluje:
třetím členem finančního výboru paní Martinu Květenskou,
RO 1/2011 z března 2011 s úpravou: pol. 6171 5171 se zvyšuje o 5.500 Kč, položka 3639 5139
nákup materiálu (dětské hřiště) se zvyšuje o částku 8 tis. Kč.,
realizaci prodeje pozemku dle nabídky realitní činnost Dana Schořová. Do příštího zasedání ZO
bude připravena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2110, ostatní plocha, o výměře 27.142 m2, do vlastnictví Obce
Vážany nad Litavou.
ZO odkládá:
pronájem pozemku parc. č. 2131, orná půda, výměra 631 m2.
ZO deleguje:
starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne 20.5.2011 a současně ho
zmocňuje k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této valné hromadě.
ZO pověřuje:
starostu obce k vypovězení nájemní smlouvy obecní hospody s tím, že pokud budou dlužné částky
uhrazeny do 30. 4. 2011, výpověď bude zrušena.

14. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:30 hod. ukončil.
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