Zápis číslo 5/2019 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
13. 5. 2019
Přítomni:

starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Ing. Jaroslav Řezáč
členové - Ludmila Pilátová, DiS., Mgr. Anna Pišová, David Halamka

Nepřítomni:

Karel Škraňka, Petr Smejsík - omluveni

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19:30 hod. starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty
z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva obce
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 4. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 24. 4. 2019
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Smluvní dokumentace
5. Rozpočtové opatření
6. Různé
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
Starosta navrhl zařadit do programu nový bod, a to před bod „Různé“ jako číslo 5 bod „Rozpočtové opatření“,
přičemž ostatní body se automaticky přečíslují.

Hlasování o programu
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 4. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 24. 4. 2019
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
Zápis provedl starosta spolu s asistentkou S. Žampachovou.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Mgr. Anna Pišová a David Halamka.
Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová).
Výsledek hlasování pro D. Halamku: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (D. Halamka).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Anna Pišová a David Halamka.
4. Smluvní dokumentace
4. Obec požádala o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Vážany nad Litavou ve výši
300 tis. Kč od Jihomoravského kraje. Tato dotace byla schválena v celé výši a následně byla na OÚ
doručena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, kterou bylo třeba do 1 měsíce schválit a podepsat.
Návrh na usnesení:
4. ZO schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 300 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK058088/19/OKH na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Vážany nad Litavou“.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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5. Rozpočtové opatření
Paní Žampachová přečetla rozpočtové opatření č. 2 ze dne 13. 5. 2019
Návrh na usnesení:
5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ze dne 13. 5. 2019, které je uveřejněno na úřední desce obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Různé
6.1 Žádost o finanční příspěvek pro LINKU BEZPEČÍ, z.s. ve výši 5 tis. Kč. Jedná se o organizaci, která v
ČR funguje již 25 let. Údajně se denně na linku bezpečí obrací přes 500 dětí, jež hledají pomoc při řešení
svých problémů.
Návrh na usnesení:
6.1 ZO schvaluje finanční dar ve výši 5 tis. Kč pro LINKU BEZPEČÍ, z.s..
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová)
Usnesení bylo schváleno.
6.2 Z reality nakládání s odpady v naší obci vyplývá, že místní obyvatelé třídí nedostatečně komunální
odpad, což je evidentní zejména při svozu odpadů od Respono, a.s., kdy v mnoha případech nepostačuje
jedné rodině 1 ks popelnice. Starosta navrhnul podpořit třídění odpadů (zejména plastů) nákupem žlutých
polyetylenových pytlů, které by měl každý RD (rodinný dům) k dispozici mimo vlastněné popelnice. Pytle
by občané přinášeli ke žlutým kontejnerům, svázané tak, aby nedocházelo k rozsypání jejich obsahu. Nákup
pytlů bude financovat obec. Většina této investice by měla být vrácena z finančních prostředků od spol.
EKO-KOM, a.s., která obci za třídění odpadů platí. V minulém roce tato částka činila ca 70.000,- Kč (za
zpětný odběr a využití odpadů z obalů). Akce bude zpropagována ve Vážanském hlásku, který vyjde ve 2.
polovině 6/2019.
Návrh na usnesení:
6.2 ZO schvaluje proces posílení třídění komunálního odpadu (konkrétně plastů) nákupem pytlů, které
občané obdrží zdarma v počtu 1 ks/1 RD/14 dnů.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6.3 Po jednání starosty obce Vážany n/Lit. s místostarostkou Slavkova u Brna ve věci umístění dětí z naší
obce do ZŠ ve Slavkově vyvstal následující fakt, a to že kapacity základních škol ve Slavkově u Brna jsou
nedostačující, proto bude Město Slavkov u Brna požadovat finanční příspěvky za každého umístěného
školáka v ZŠ Slavkov u Brna.
Tato problematika bude projednávána dne 21. 5. 2019 na poradě starostů, kam je vyslán v zástupu
místostarosta Ing. J. Řezáč, který se bude parciálně touto problematikou zaobírat.
Návrh na usnesení:
6.3 ZO bere na vědomí závažnost problematiky umisťování dětí z obce do ZŠ ve Slavkově.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo vzato na vědomí.
6.4 Dne 9. 5. 2019 byla na OÚ doručena žádost nájemnice paní J. P., která žádá o dočasné snížení
nájemného ze 7.000,- Kč na 4.000,- Kč, a to od 6/2019 do 12/2019. Důvod – finanční pomoc v počátku
podnikání.
Dále žádá o trvalé snížení nájmu v zimních měsících (říjen-březen) na 4.000,- Kč z důvodu nízké
návštěvnosti a vysokých nákladů na provoz.
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Návrh na usnesení:
6.4 ZO schvaluje podpis dodatku k nájemní smlouvě na dolní hospodu s tím, že v měsících 10-12/2019 bude
nájemné sníženo na 4.000,- Kč měsíčně a následně bude nájemné rozděleno na zimní a letní období. tj. duben až září na 8.500,- Kč měsíčně a říjen až březen na 5.500,- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 3, proti 0, zdržel se 2 (L. Pilátová, J. Řezáč)
Usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelé měli potřebu o případu dále diskutovat s tím, že zájem obce je podpořit působení nové nájemnice
na dolní hospodě, proto starosta ve 20:40 hod přerušil zasedání zastupitelstva obce za účelem dohadovacího
řízení.
Starosta ve 20:50 hod obnovil zasedání zastupitelstva obce.
Návrh na usnesení:
6.4 ZO schvaluje podpis dodatku k nájemní smlouvě na dolní hospodu s těmito parametry úpravy
nájemného:
- v měsících 10-12/2019 bude nájemné sníženo na 4.000,- Kč/měs.
- v měsících 1-3/2020 bude nájemné sníženo na 5.000,- Kč/měs.
- další případné změny musí projít schválení ZZO
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5 proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Diskuse
Starosta informoval přítomné o možném dodatku ke smlouvě s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.
(CETIN), která byla schválena na předchozím zastupitelstvu obce. Případně bude vytvořena ze strany
CETIN zcela nová smlouva, která sjednává poskytnutí prostor na půdě MŠ Vážany n/Lit. k umístění
posilovače signálu mobilního operátora O2.
Starosta informoval přítomné o jednání na ÚZSVM a dalším podaném trestním oznámení, obojí ve věci
skládky v katastru obce.
Starosta nadnesl, že požádá předsedu výboru a potažmo celý výbor pro pořádek a bezpečnost, aby se začal
zabývat parkujícími auty v obci a zaměřil se na nadměrné olejové úkapy, které budou zmapovány a následně
projednány s vlastníky vozů. Cílem je odstranění olejových skvrn na místních komunikacích a nalezení
cesty k zamezení dalších ekologických škod.
Místostarosta seznámil přítomné s blížící se vernisáží a prezentací návrhů dalšího využití zámečku ve
Vážanech n/Lit. od studenů VÚT – ústavu architektury v Brně, která se bude konat dne 5. 6. 2019 v areálu
zámečku a bude otevřena pro širokou veřejnost.
Starosta dále informoval přítomné o snaze zajistit na letošní hody místní stárky. Vzhledem k tomu, že se
mládež na jeho výzvu na místních webových stránkách nepřihlásila, rozhodl se oslovit mládež osobním
dopisem, který bude rozeslán do konce příštího týdne vybrané skupině mladých lidí z naší obce ve věku od
14 do 25 let s termínem schůzky 31. 5. 2019, v 17.00 hod na OÚ.
Starosta informoval, že 30. 5. 2019 proběhne na našem OÚ vzdělávací seminář, organizovaný SMO, kterého
se zúčastní zastupitelé obcí z DSO ŽlaP. Za naši obec jsou nahlášeni 4 zastupitelé.
8. Usnesení
ZO schvaluje:
(4.) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 300 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK058088/19/OKH na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Vážany nad Litavou“.
(5.) rozpočtové opatření č. 2 ze dne 13. 5. 2019, které je uveřejněno na úřední desce obce.
(6.1) finanční dar ve výši 5 tis. Kč pro LINKU BEZPEČÍ, z.s..
(6.2) proces posílení třídění komunálního odpadu (konkrétně plastů) nákupem pytlů, které občané obdrží
zdarma v počtu 1 ks/1 RD/14 dnů.
(6.4) podpis dodatku k nájemní smlouvě na dolní hospodu s těmito parametry úpravy nájemného:
- v měsících 10-12/2019 bude nájemné sníženo na 4.000,- Kč/měs.
- v měsících 1-3/2020 bude nájemné sníženo na 5.000,- Kč/měs.
- další případné změny musí projít schválení ZZO
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ZO bere na vědomí:
(6.3) závažnost problematiky umisťování dětí z obce do ZŠ ve Slavkově.
9. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 21:45 hod. ukončil.

Podpisy:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:
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