Zápis číslo 5/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10. 6. 2015
Přítomni:

starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Josef Hloužek
členové - Mgr. Anna Pišová, Ludmila Pilátová, DiS., Karel Škraňka,

Nepřítomni:

Ing. Jaroslav Řezáč - omluven, Petr Smejsík - omluven

Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno 5 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Námitky člena ZO proti zápisu ze 4. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 25. 5. 2015
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
Rozpočtová opatření č. 2 z dubna a č. 3 z května 2015
Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce
MŠ - prázdninový provoz, provoz od 1. 9. 2015, koncepce a rozvoj MŠ
Žádost a smlouva ke stavbě komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
Pacht pozemků - záměr Obce Vážany n/L., ze dne 15. 4. 2015, dle jednotlivých žádostí
Záměry Obce Vážany n/L. - prodej, nákup a darování pozemků
Zakázka na pořízení komunální techniky - vyhodnocení
Zakázka na úvěr - vyhodnocení
Různé (skládka, úspory el. energie, strategie Obce, projekty Obce, žádost TJ o navýšení dotace, atd.)
Diskuse
Usnesení
Závěr

Hlasování o programu
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2. Námitky člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 4. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 25. 5.
2015
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne
nejbližší zasedání ZO.
Vznesené námitky:
Ludmila Pilátová, která poukázala na fakt, že při hlasování v bodě 6. 1., kde ZO schvaluje postup starosty
obce při zadávání zakázky malého rozsahu, tj. stavebních prací pro vybudování víceúčelového hřiště, ještě
před jejím schválením zastupitelstvem obce, což však již odpovídá nově schválené vnitřní směrnici č.
4/2015, hlasovala pro a nezdržela se hlasování.
Námitka byla vzata do evidence a upravuje tak výsledek hlasování o usnesení, který je tedy správně:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
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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 starosta navrhl: Mgr. Annu Pišovou a Karla Škraňku
Výsledek hlasování pro A, Pišovou: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová).
Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Anna Pišová a pan Karel Škraňka.
4. Zprávy předsedů jednotlivých výborů.
Zprávy přednesli předsedové v pořadí: L. Pilátovou, dále A. Pišová a K. Škraňka.
L. Pilátová:
1. Dnes 10. 6. 2015 se uskutečnila závěrečná hodina „Tvořivého odpoledne s knihou“, které probíhalo
každou středu od 16.00 do 17.00 hodin. Setkávání se realizovalo v obecní knihovně od 18. 2. 2015. Článek a
fotografie jsou k dispozici na webu obce. Pokračování bude opět od září 2015. Účastnilo se vždy 8 až 12
dětí a ca 5 maminek. Několik fotografií bude umístěno v obecní informační skříňce.
2. Sleťáci měli vystoupení v Praze (22. - 24. 5.) a Brně (6. -7. 6.). Byly pořízeny fotografie, které budou
doplňovat informace na webu obce a vývěsce.
3. Půjčovna knih na zastávce (od 1. 6.) je hodnocena kladně. Občané si knihy půjčují. K dispozici jsou i
knihy pro děti. Jen byl návrh, jestli by knihovnička neměla být opatřena dvířky nebo sklem. Kvůli prachu.
4. Akce konané v obci jsou obvyklým způsobem občanům dávány na vědomí. Z těchto akcí jsou články a
fotografie průběžně umísťovány na stránkách obce.
A. Pišová:
1. Eviduje stížnost občana na prošetření zneužívání obecní techniky a strojů k soukromým účelům.
Prověření bude realizováno na přelomu června a července 2015.
2. Kontrolní výbor plánuje setkání na počátku července 2015.
K. Škraňka:
Finanční výbor neměl od minulého ZZO zasedání.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů
do obdržené archivační složky.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. Rozpočtové opatření č. 2 a 3 za duben a květen 2015
Starosta požádal přítomnou paní Hanu Urbanovou o přednesení rozpočtových opatření č. 2 a 3 za duben a
květen 2015, která dané přečetla.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 za duben 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích
zvyšuje v dubnu o 9.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 3 za květen 2015, kde se celkový rozpočet obce v
příjmech i výdajích zvyšuje v květnu o 178.000,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
Starosta požádal přítomnou paní Hanu Urbanovou o přečtení zprávy účetní závěrky obce za r. 2014, která
dané přečetla. Účetní závěrka je mj. k dispozici i v květnovém čísle Vážanského hlásku, r. 2015.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Vážany nad Litavou, za r. 2014, v plném rozsahu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
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7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Starosta požádal přítomnou paní Hanu Urbanovou o přečtení návrhu závěrečného účtu obce za r. 2014, která
dané přednesla.
Z návrhu vzešla níže uvedená nápravná opatření, evidovaná při přezkoumání výsledku hospodaření obce,
dne 6. 5. 2015, kdy byly zjištěny tyto nedostatky (zapsány tučným písmem).
7. 1. Nápravná opatření:
- územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví.
Dokladem č. 920004 a dokladem č. 920006 byl nedostatek již bezodkladně napraven.
- účetní záznam územního celku nebyl průkazný.
Při příští inventarizaci majetku, k 31. 12. 2015, bude účetní záznam realizován dle zákona.
- zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Smlouva byla zveřejněna po termínu 15 dnů od jejího uzavření. V budoucnu se toto pochybení již nebude
opakovat.
- územní celek nedodržel postupy účtování o vyřazení pohledávek.
Dokladem č. 920004, byl nedostatek již bezodkladně napraven.
- územní celek nedodržel obsahově vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze.
Nedostatek bude řešen při konzultaci s dodavatelem účetního SW, od spol. TRIADA tak, aby při příští
inventarizaci majetku, k 31. 12. 2015, byl účetní záznam realizován dle zákona.
Návrh na usnesení:
7. 1. ZO schvaluje nápravná opatření ze zjištěných chyb a nedostatků při přezkumu hospodaření obce za r.
2014.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení:
7. 2. ZO schvaluje závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením obce za r. 2014, a to
s výhradou. Toto projednání se uzavírá vyjádřením dle § 17 odst. 7 zák. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
8. Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce
V návaznosti na schválené OZV a NO, na 3. ZZO, dne 8. 4. 2015 a po posouzení nadřízenými orgány, byly
znovu ke schválení předloženy OZV č. 2 a 3 a NO č. 4:
8.1. Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2015
8.2. Obecně závaznou vyhlášku o poplatku ze psů č. 3/2015
8.3. Nařízení obce – tržní řád č. 4/2015
8.4. Podnět na vytvoření dalších OZV
8.1. Cílem OZV je přivést do obce pořádek a určitý (byť minoritní) finanční přínos. Dalším aspektem je
vzhled obce, kdy při zavedení poplatkového režimu bude mít jistě každý řádný občan snahu, co nejdříve
skládku, výkop…, atd. odstranit.
Návrh na usnesení:
8.1. ZO schvaluje vydání OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 2/2015.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
8.2. Cílem je osamostatnění a úprava stávající OZV o poplatcích ze psů.
Návrh na usnesení:
8.2. ZO schvaluje vydání OZV o místním poplatku ze psů, č. 3/2015.
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Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
8.3. Cílem je zákaz podomního, pochůzkového a pojízdného prodeje, zejména pro ochranu starších občanů.
Tržní řád vymezuje plochy, kde je možno prodávat a jakýkoli jiný pohyb obchodníkům bude možno
postihnout dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh na usnesení:
8.3. ZO schvaluje vydání nařízení obce – tržní řád č. 4/2015.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
8.4. Na základě podnětu členů výboru pro ŽP je předložen návrh na vydání dalších dvou OZV, a to:
a) o regulaci hluku a klidu v obci
b) o regulaci spalování bioodpadů
Návrh na usnesení:
8.4. ZO pověřuje starostu obce, ve spolupráci s výborem pro ŽP, přípravou návrhů na OZV do dalšího ZZO,
vč. zjištění referencí z jiných obcí.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
9. MŠ - prázdninový provoz, provoz od 1. 9. 2015, koncepce a rozvoj MŠ,
V návaznosti na 2. ZZO, dne 9. 2. 2015 (ZO odkládá bod programu na další zastupitelstvo, po uzavření
výsledků zápisu dětí do MŠ.), se toto ZZO vrátilo k finálnímu projednání problematiky prázdninové
provozní doby v MŠ.
Starosta požádal přítomnou ředitelku MŠ, paní St. Babušíkovou, o vyjádření. Ředitelka sdělila, že
prázdninový provoz bude realizován od 1. 7. do 10. 7. 2015, nákladem ve výši 16.020,- Kč, což se týká 6
rodičů a 7 dětí a pokud Obec přispěje původně schválených až 10 tis, Kč na provoz, tak náklady pro rodiče
na jedno dítě budou ve výši 860,- Kč.
Návrh na usnesení:
9.1. ZO schvaluje finanční příspěvek na prázdninový provoz MŠ ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení:
9.2. ZO bere na vědomí prázdninový provoz školky od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015, kdy je nahlášeno 7 dětí a
finanční částka od rodičů bude činit celkem 6.020,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Starosta připomenul, že bude třeba provést změnu statusu školy, a to ze stávajícího ZŠ a MŠ na nový, MŠ.
Návrh na usnesení:
9.3. ZO schvaluje změnu statusu školy ze stávajícího ZŠ a MŠ na nový, MŠ.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 1 (A. Pišová), zdržel se 0
Ředitelka MŠ v tomto bodu programu informovala zastupitelstvo obce o svých dalších nových aktivitách,
vedoucích k dalšímu rozvoji MŠ a zejména ke vzdělání dětí. Od 1. 9. 2015 bude rodičům nabídnuta možnost
posílat děti do kroužku „Angličtina s pohybem“. Lekce budou probíhat 1x týdně, po ukončení provozní
doby v MŠ, pravděpodobně od 15:45 do 16:30 hod (tj. 45 minut – školní hodina). Den s výukou angličtiny
bude teprve stanoven. Min. počet dětí v kroužku je 10. Cena je dána částkou 790,- Kč/ dítě/ pololetí. Detaily
zpropaguje rodičům paní ředitelka standardní cestou, na vývěskách v budově MŠ, případně osobně.
Stran provozu MŠ od 1. 9. 2015 bude zkušebně prodloužen od 16:15 hod.
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10. Žádost a smlouva ke stavbě komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
Starosta informoval, že k dnešnímu datu evidujeme 1 stavební požadavek na položení optických,
komunikačních kabelů pro připojení internetu, telefonu, SAT a TV od společnosti VIVO CONNECTION,
s.r.o., a to po celé obci. Realizace – jaro 2016. Obec by se podpisem smlouvy zavázala k věcnému břemenu
na vlastněných pozemcích. Realizace stavby by znamenala překopy předzahrádek domů.
Návrh na usnesení:
ZO odkládá vyjádření ke stavbě komunikačního vedení na příští ZZO, kde bude rozhodnuto na základě
výsledku ankety, kterou Obec Vážany n/L. předloží občanům.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
11. Pacht pozemků - záměr Obce Vážany n/L., ze dne 15. 4. 2015, dle jednotlivých žádostí
Na základě záměru obce, ze dne 15. 4. 2015, o pachtu pozemků, předložil starosta na projednání žádosti:
11.1. od pana Petra Kučery o pacht pozemku parc. č. 122, o výměře 488 m2 (mj. nám v žádosti oznamuje
zvýšení nájemného na 3.500,- Kč/ha u pozemků, které má již od Obce v pachtu).
11.2. od pana Víta Vykoukala o pacht části pozemku parc. č. 525.
11.3. od pana Jiřího Komárka o pacht části pozemku parc. č. 220/1
Mimo tyto žádosti se nikdo další nepřihlásil.
Návrh na usnesení:
11.1. ZO schvaluje pacht pozemku parc. č. 122, o výměře 488 m2, panu Petru Kučerovi (Hrušky č. 212), za
cenu 0,35 Kč/m2 a ustanovení smlouvy, která bude na dobu neurčitou, s 1letou výpovědní lhůtou,
realizovanou do září daného kalendářního roku.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení:
11.2. ZO schvaluje pacht části pozemku parc. č. 525, o výměře 160 m2, bez cesty, s podmínkou zachování
potřeby průjezdu ostatním občanům, panu Vítu Vykoukalovi (Vážany n/L. č. 215), za paušální cenu 80,Kč/rok.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh na usnesení:
11.3. ZO schvaluje zveřejnění záměru o pachtu části pozemku parc. č. 220/1, o výměře 76 m2, panu Jiřímu
Komárkovi.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
12. Záměry Obce Vážany n/L. - prodej, nákup a darování pozemků
Starosta předložil na projednání žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 679/2 v k.ú. Hrušky u Brna na
JMK (obdarovaný). Jedná se o pozemek ve tvaru klínu na vnitřní straně levotočivé zatáčky od Vážan n/L.,
směrem na Hrušky. Obec zveřejnila záměr o darování z vlastnictví Obce Vážany n/Lit. Jelikož se nikdo
k případu nevyjádřil a neprojevil zájem o pozemek, navrhuje starosta, aby zastupitelstvo schválilo
bezúplatný převod pozemku na JMK.
Návrh na usnesení:
12. 1. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 679/2 v k.ú. Hrušky u Brna na JMK.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Starosta předložil žádost Ing. Radima Hložka o odkup pozemku parc. č. 638/78, který navazuje na jeho
pozemky parc. č. 638/50 a parc. č. 638/51.
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Obec zveřejní záměr o prodeji pozemku. Cena pozemku bude dána odhadcem, kterého určí Obec.
Návrh na usnesení:
12. 2. ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 638/78 v k.ú. Vážany n/Lit.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Starosta předložil záměr Obce odkoupit od Ing. Jiřího Hložka pozemek parc. č. 50/4, a to za účelem
rozšíření ploch u budovy sociálky. Cena pozemku bude dána odhadcem, kterého určí Obec.
Návrh na usnesení:
12. 3. ZO schvaluje koupi pozemku parc. č. 50/4, od Ing. Jiřího Hložka.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
13. Zakázka na pořízení komunální techniky – vyhodnocení
Starosta podal informaci, že v pátek, dne 5. 6. 2015, proběhlo výběrové řízení na vypsanou zakázku malého
rozsahu, na pořízení komunálního traktoru s čelním nakladačem. Osloveny byly 3 renomované společnosti,
z nichž na výzvu reagovaly pouze dvě, ale mimo oslovené na výzvu reagovala ještě jedna další společnost.
Celkem byly ve výběrovém řízení posuzovány nabídky od 3 společností.
Starosta a místostarosta, jakožto výběrová komise, dle parametrů zakázky vybrali jako dodavatele
společnost P&L spol. s r.o.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje na doporučení výběrové komise jako dodavatele komunálního traktoru s čelním nakladačem
společnost P&L, spol. s r.o. a uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
14. Zakázka na úvěr - vyhodnocení
Starosta podal informaci, že dnes, dne 10. 6. 2015, proběhlo výběrové řízení na vypsanou zakázku malého
rozsahu, na úvěr, ve výši 1,95 mio. Kč. Osloveny byly 3 bankovní domy, z nichž na výzvu reagovaly dva, a
to ČS a KB.
Výběrová komise dle parametrů zakázky vybrala společnost Česká spořitelna, a.s.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje na doporučení výběrové komise jako dodavatele úvěru společnost Česká spořitelna, a.s. a
uzavření úvěrové smlouvy č. 10989/15/LCD.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

15. Různé (skládka, úspory el. energie, strategie Obce, projekty Obce, žádost TJ o navýšení dotace,
atd.)
15.1. Skládka: Starosta informoval přítomné o proběhnuvší schůzce k danému problému. Za účasti zástupců
Povodí Moravy, České inspekce ŽP, Krajského odboru pro ŽP, Stavebního odboru MěÚ Slavkov, právničky
MěÚ Slavkov, starosty z Nížkovic, právníka Obce Vážany n/L., geologa (za účelem zpracování posudku
nebezpečnosti stavby) a protistrany (skládku vlastnící), proběhlo ca 3 hodinové jednání, jehož cílem byla
dohoda Obce Vážany n/L. s majiteli skládky na stabilizaci skládky, finančního plnění pro Obec Vážany n/L.
a odškodnění majitelů znehodnocených pozemků.
Právní zástupce majitelů skládky reagoval tak, že do 30. 6. 2015 dodá návrh na realizaci požadavků Obce
Vážany n/L.
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Návrh na usnesení:
15.1. ZO schvaluje, že u řešení problematiky skládky vyčká a další kroky Obce Vážany n/L. budou záviset
na postoji společnosti, která prostřednictvím svého právníka slíbila dát do 30. 6. 2015 návrh na oboustranně
uspokojivé řešení provozování stavby, vč. finančního plnění vůči Obci a majitelům poškozených pozemků.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
15.2. Energetický management – úspora na el. energii pro Obec: Starosta připomněl, že tento projekt byl
zastupitelům již před ca 2-3 měsíci představen se závěrem, že byl starosta pověřen na doptání se po
referencích.
Starosta předložil zajímavou referenci, z Obce Opatovice, vlastnící technologii již 3 roky a mající celkovou
úsporu na nákladech za platby el. energie ve výši doložitelných 15% /ročně. Navíc je zřejmá úspora na
výměnách výbojek na VO a životnost motorů na ČOV. Referenci podával bývalý starosta, profesí elektrikář
a v současné době jako důchodce, pracující na ČOV v Opatovicích. Jeho závěrečná doporučující slova
zněla: Obecně platí – co měřím, mohu řídit a regulovat! Nám se to vyplatilo!
Návrh na usnesení:
15.2. ZO schvaluje předložení návrhu smlouvy se společností F.E.M., která zajišťuje montáží technologie
tzv. energetický management a dodávku el. energie za burzovní ceny, kdy garantuje úsporu na fin.
nákladech za platby el. energie v obci o min. 10% (což je zakotveno i ve smlouvě), za účelem osazení
technologie v Obci Vážany n/L.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
15.3. Strategie Obce – vychází z Programu rozvoje obce Vážany nad Litavou: Starosta předložil ke
schválení staronovou záležitost, a to tzv. PRM na období 2015-2020. Na toto téma zastupitelé už před 3
měsíci se zástupci MAS Slavkovské bojiště jednali a shodli se na všech podstatných parametrech. Poslední
bod bylo doplnění Opatření a aktivit – odhady nákladů – priority – termíny – zdroje financí, které starosta
detailně představil.
Návrh na usnesení:
15.3. ZO schvaluje PRM - Program rozvoje obce na roky 2015 – 2020.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
15.4. Žádost o dotaci od TJ Vážany n/L. – vybudování nového sportoviště: Starosta předložil žádost TJ,
která chce v areálu bývalého ZD u Sokolovny na ploše (vlastnící TJ) vybudovat nové sportoviště (Discgolf). Žádost na výši dotace činí 53,4 tis. Kč.
Starosta kvitoval s uznáním, že se jedná o záslužný počin zejména v době, kdy se začíná budovat
multifunkční hřiště a v období prázdnin 2015 bude stávající hřiště pro děti, z důvodu stavby, uzavřeno.
Starosta navrhnul dotaci krátit na částku 25.000,- Kč.
Pan K. Škraňka podal protinávrh na částku 30.000,- Kč.
Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu.
Návrh na usnesení:
15.4.1. ZO schvaluje dotaci pro TJ Vážany n/Lit. ve výši 30.000,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 3, proti 0, zdržel se 2 (L. Pilátová a V. Matyáš)
Usnesení nebylo schváleno.
Potom následovalo hlasování o návrhu.
Návrh na usnesení:
15.4.2. ZO schvaluje dotaci pro TJ Vážany n/Lit. ve výši 25.000,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 1, proti 3 (K. Škraňka, J. Hloužek, A. Pišová), zdržel se 1 (L. Pilátová)
Usnesení nebylo schváleno.
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Starosta ve 22.05 hod přerušil zasedání zastupitelstva obce, za účelem dohodovacího řízení.
Starosta ve 22.07 hod obnovil zasedání zastupitelstva obce.
Návrh na usnesení:
15.4.3. ZO schvaluje dotaci pro TJ Vážany n/Lit. ve výši 30.000,- Kč.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová)
16. Diskuze
1. Paní

Menšíková projevila pochybnosti o správnosti záměru Obce, stavět na pozemcích za hřbitovem. Není
to údajně vhodná lokalita, vznikne zde satelit obce, naruší ráz krajiny a výhled na hřbitov, jakožto i stavby,
které zde vzniknou, nebudou mít patřičný formát, příslušící vesnickému rázu. Její návrh je vybudovat zde
sportoviště pro děti.
Odpovědní komentář:
Starosta reagoval: Dlouho jsme hledali pozemky, patřící Obci, vhodné k výstavbě rodinných domů. Lokalita
za hřbitovem je ta nejlepší volba v daném okamžiku. Občané se již dotazují na termíny, kdy bude možno na
pozemku Obce stavět. Náš předpoklad je počátek r. 2017. V tuto chvíli ještě nevíme, jak dlouho bude změna
ÚPO probíhat, vyskytují se určité administrativní těžkosti, ale cíl je zřejmý a účel již měnit nebudeme.
2. Paní

Zachovalová se dotázala na záměr Obce obnovit rybník.
Odpovědní komentář:
Starosta reagoval: Ano, záměr je to ušlechtilý. Budeme společně se Slavkovem řešit možnosti obnovy
rybníka. Slavkov si zadal u projektantů studii proveditelnosti. Nás by taková studie stála téměř 200 tis. Kč,
proto nebyla objednána. Aspekty, které ovlivňují obnovu rybníka, spatřuji zejména v: a) výkupu pozemků;
b) vydatnost řeky Litavy – zásobit rybník vodou; c) zajištění financí na projekt a výstavbu; a v neposlední
řadě d) výše provozních nákladů. Tyto aspekty může zastupitelstvo po dodání podkladů posoudit samo a dle
toho můžeme jednat dál.
Pan Škraňka otevřel aktuální téma, a to výstavbu nového multifunkčního hřiště, kde by bylo dobré
posoudit před počátkem výstavby kondici vzrostlých stromů a případně tyto redukovat.
Odpovědní komentář:
Starosta reagoval: Ano, pojďme se domluvit se zástupci TJ Vážany n/L. a před zahájením stavby toto
efektivně řešme.
3.

Paní Pilátová pochválila nově vzniklou půjčovnu knih, kdy vyjádřila kladné ohlasy ze stran občanů, které
se k ní, jakožto předsedkyni KV, sbíhají.
Odpovědní komentář:
Starosta reagoval: Je potěšitelné slyšet, že záměr našel svoje příznivce. Budeme rádi knihy obměňovat,
vždyť četba je jedním ze základů edukace každého jednotlivce.
4.

17. Usnesení
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2 za duben 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích zvyšuje
v dubnu o 9.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 3 za květen 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i
výdajích zvyšuje v květnu o 178.000,- Kč.
- účetní závěrku obce Vážany nad Litavou, za r. 2014, v plném rozsahu.
- nápravná opatření ze zjištěných chyb a nedostatků při přezkumu hospodaření obce za r. 2014.
- závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením obce za r. 2014, a to s výhradou. Toto
projednání se uzavírá vyjádřením dle § 17 odst. 7 zák. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech.
- vydání OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 2/2015.
- vydání OZV o místním poplatku ze psů, č. 3/2015.
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- vydání nařízení obce – tržní řád č. 4/2015.
- finanční příspěvek na prázdninový provoz MŠ ve výši 10.000,- Kč.
- prázdninový provoz školky od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015, kdy je nahlášeno 7 dětí a finanční částka od
rodičů bude činit celkem 6.020,- Kč.
- změnu statusu školy ze stávajícího ZŠ a MŠ na nový, MŠ.
- pacht pozemku parc. č. 122, o výměře 488 m2, panu Petru Kučerovi (Hrušky č. 212), za cenu 0,35 Kč/m2
a ustanovení smlouvy, která bude na dobu neurčitou, s 1letou výpovědní lhůtou, realizovanou do září
daného kalendářního roku.
- pacht části pozemku parc. č. 525, o výměře 160 m2, bez cesty, s podmínkou zachování potřeby průjezdu
ostatním občanům, panu Vítu Vykoukalovi (Vážany n/L. č. 215), za paušální cenu 80,- Kč/rok.
- zveřejnění záměru o pachtu části pozemku parc. č. 220/1, o výměře 76 m2, panu Jiřímu Komárkovi.
- bezúplatný převod pozemku parc. č. 679/2 v k.ú. Hrušky u Brna na JMK.
- zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 638/78 v k.ú. Vážany n/Lit.
- koupi pozemku parc. č. 50/4, od Ing. Jiřího Hložka.
- na doporučení výběrové komise jako dodavatele komunálního traktoru s čelním nakladačem společnost
P&L, spol. s r.o. a uzavření kupní smlouvy.
- na doporučení výběrové komise jako dodavatele úvěru společnost Česká spořitelna, a.s. a uzavření úvěrové
smlouvy č. 10989/15/LCD.
- že u řešení problematiky skládky vyčká a další kroky Obce Vážany n/L. budou záviset na postoji
společnosti, která prostřednictvím svého právníka slíbila dát do 30. 6. 2015 návrh na oboustranně
uspokojivé řešení provozování stavby, vč. finančního plnění vůči Obci a majitelům poškozených pozemků.
- předložení návrhu smlouvy se společností F.E.M., která zajišťuje montáží technologie tzv. energetický
management a dodávku el. energie za burzovní ceny, kdy garantuje úsporu na fin. nákladech za platby el.
energie v obci o min. 10% (což je zakotveno i ve smlouvě), za účelem osazení technologie v Obci
Vážany n/L.
- PRM - Program rozvoje obce na roky 2015 – 2020.
- dotaci pro TJ Vážany n/Lit. ve výši 30.000,- Kč.
ZO pověřuje :
- starostu obce přípravou návrhů na OZV do dalšího ZZO, vč. zjištění referencí z jiných obcí.
ZO bere na vědomí:
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů do obdržené
archivační složky.
- prázdninový provoz školky od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015, kdy je nahlášeno 7 dětí a finanční částka, ze
strany rodičů bude činit celkem 6.020,- Kč.
ZO odkládá:
- vyjádření ke stavbě komunikačního vedení na příští ZZO, kde bude rozhodnuto na základě výsledku
ankety, kterou Obec Vážany n/L. předloží občanům.
18. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 22:30 hod ukončil.

Podpisy:

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:
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