Zápis číslo 7/2019 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
31. 7. 2019
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty z řad občanů.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva obce
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu z 6. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 19. 6. 2019
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření
5. Výběrové řízení
6. Záměry obce
7. Různé
8. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr
Hlasování o programu
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 6. ZZO Vážany nad Litavou ze dne 19. 6. 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
Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis
provedl starosta.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi: Mgr. Anna Pišová a Karel Škraňka
Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová).
Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Anna Pišová a pan Karel Škraňka.
4. Rozpočtové opatření
Paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 4 ze dne 28. 6. 2019.
Návrh na usnesení:
4.1 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ze dne 28. 6. 2019, které je uveřejněno na úřední desce
obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo vzato na vědomí.
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Paní Urbanová přednesla rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 7. 2019.
Návrh na usnesení:
4.2 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 7. 2019, které bude uveřejněno na úřední desce obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Výběrové řízení
Na základě poptávky ze dne 31. 7. 2019 konaného výběrového řízení, doporučuje výběrová komise ve
složení Ing. Řezáč, Karel Škraňka a Mgr. Anna Pišová ke schválení jako dodavatele stavebních prací na akci
s názvem „Obnova oplocení u hřbitova“ pro naši obec Vážany n/Lit. firmu SBP – holding, a.s., která byla ve
VŘ nejúspěšnější. Celková cena nabídky činí 357.347,- Kč, což je o ca 45 tis. Kč nižší než další cenová
nabídka.
Návrh na usnesení:
5. ZO schvaluje dodavatele stavebních prací na akci s názvem „Obnova oplocení u hřbitova“, firmu SBP –
holding, a.s., IČ: 06223061 a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Záměry obce
6.1 Na základě záměru obce ze dne 10. 7. 2019 na prodej části pozemku o výměře ca 2,8 m² parc. č. 12 se
přihlásil jeden zájemce, a to manželé P. (dne 19. 7. 2019).
Starosta navrhnul stejnou kupní cenu za 1 m2 pozemku, za jakou byly prodávány stavební pozemky na parc.
č. 1033. Dále navrhnul, aby dělení pozemku, zápis na KÚ a další vzniklé náklady v procesu pro prodej
pozemku hradili manž. P.
Návrh na usnesení:
6.1 schvaluje prodej části pozemku par. č. 12 o výměře ca 2,8 m² manželům P. Cena pozemku je stanovena
částkou 1.350 Kč/m². Náklady spojené s převodem pozemku jdou na vrub manž. P.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová).
Usnesení bylo schváleno.
6.2 Na základě záměru obce ze dne 11. 7. 2019 na pronájem části pozemku parc. č. 1792 o výměře 400 m²
se přihlásil jeden zájemce pan B. H. (dne 30. 7. 2019). Starosta navrhnul pronájem za částku 140,- Kč/rok
(částka je odvozena z výše nájmů již existujících pachtovních smluv uzavřených mezi obcí a jinými
subjekty).
Návrh na usnesení:
6.2 ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1792 o výměře 400 m² panu B. H. (prostor bude přesně
vyměřen na pozemku). Cena pronájmu pozemku je dána částkou ve výši 140,- Kč/rok.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Různé
7.1 Na předchozích zastupitelstvech, kdy bylo schváleno pořízení dopravního automobilu (DA) pro JSDH a
podepsání Smlouvy o dotaci z JMK ve výši 300 tis. Kč i následné získání dotace od MV-GŘ- HZS ČR ve
výši 450.000,- Kč, bylo několikrát projednáno, že doplatek obce na DA (z vlastních zdrojů) bude činit
finanční částku do výše 250.000,- Kč.
Návrh na usnesení:
7.1 ZO schvaluje doplatek z vlastních zdrojů ve výši max. 250.000,- Kč na nákup nového dopravního
automobilu pro JSDH Vážany n/Lit.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení bylo schváleno.
7.2 Dne 24. 7. 2019 byla na OÚ doručena kopie výzvy od paní J. P. pro zastupitele obce Petra Smejsíka
k okamžité veřejné omluvě. Paní P. se cítí poškozena na důstojnosti, vážnosti a cti, a to uveřejněnou
výhradou ke způsobu jejího podnikání ze strany výboru pro bezpečnost a pořádek. Zápis z výboru pro
bezpečnost a pořádek je nedílnou součástí zápisu zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 6. 2019 a byl
uveřejněn na webových stránkách obce. Paní P. požaduje veřejnou omluvu od Petra Smejsíka.
Pan Petr Smejsík přečetl přítomným dopis od paní P. a sdělil, že si stojí za svým tvrzením a nepovažuje za
nutné se paní P. omlouvat.
Návrh na usnesení:
7.2 ZO bere na vědomí dopis od paní J. P., adresovaný zastupiteli obce Petru Smejsíkovi.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (P. Smejsík)
Usnesení bylo vzato na vědomí.
8. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
L. Pilátová:
- vyhodnocení přívesnického tábora,
- přestěhování modelů místního zámečku z výstavy do knihovny (v průběhu 8/2019), aby si je mohli
prohlédnout i další občané, kteří k tomu doposud neměli příležitost.
D. Halamka:
- důležitost údržby zeleně a stromů v období sucha,
- lokalita Náloh – významný prvek v extravilánu obce, splňující očekávaný cíl, kterým bylo vytvoření
vhodného prostředí pro zvěř,
- plán obnovení mokřadu v lokalitě Rybníky (osobní projekt D. Halamky).
Ostatní předsedové výborů:
- bez komentářů.
Návrh na usnesení:
8. ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence
případů a výsledků kontrol v obdržené archivační složce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo vzato na vědomí.
9. Diskuse
Starosta:
- Seznámil přítomné s organizací akce „HODY 2019“, kdy vzhledem k tomu, že bude 7 párů mladých stárků
a stárek, tak se hodové dění opět vrací do tradičního pojetí. Stárci budou maximálně podpořeni obcí, a to
finančně i organizačně.
- Otevřel téma přemnožení myší, o kterém se bude na základě jeho podnětu jednat na výboru DSO ŽlaP
s cílem, aby obce měly větší pravomoci k hubení hlodavců, než je v současné době legislativou povoleno.
- Krátce seznámil přítomné o budování a aktivitách v MŠ.
- Informoval o dohodě mezi obcí Vážany n/Lit. a společností Rostěnice, a.s. o možnosti využívání vodní
Nádrže, umístěné nad obecní silážní jámou. Vodní nádrž bude plněna ze studní z bývalé „Procházkové
zahrady“ a voda bude výhradně určena na zálivku stromů a zeleně v obci a současně bude sloužit jako
zdroj vody pro hasiče.
- Navrhnul termín konání dalšího ZZO na 25. 9. 2019.
Místostarosta:
- Seznámil přítomné s prací na projektu, který řeší změny v jízdních řádech se spol. Kordis.
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L. Pilátová:
- Navrhla personální posílení společenského centra a knihovny, a to zejm. z důvodu příprav na sjezd rodáků,
který se bude konat v r. 2020 (pravděpodobně v měsících květnu nebo červnu).
M. Z.:
- Upozornila na nebezpečnost stání osobních aut v křižovatce ve tvaru T, konkrétně u RD manž.
Zborovských a manž. Babušíkových. Zaparkovaná auta způsobují nepřehlednost křižovatky a znamenají
potenciální nebezpečí pro chodce i pro řidiče.
Reakce starosty:
Pověřil předsedu výboru pro bezpečnost a pořádek, aby s majiteli zaparkovaných vozidel projednal možnost
stání na nově vystaveném parkovišti. Dále informoval, že ulice navazující od této křižovatky k hřišti bude
osazena značkou zákaz stání, která byť bude dublovat zákaz stání na této MK z důvodu neponechání
průjezdného pásu v šířce 6 m, přesto jistě splní svůj účel, aby si řidiči více uvědomili možná nebezpečí,
plynoucí z nesprávně odstavených vozidel.
P. Smejsík:
- Dotázal se na posílení signálu O2 zesilovačem na budově MŠ.
Reakce starosty:
V příštím týdnu nastupuje na MŠ tým, který finalizuje dojednané úpravy. Předpoklad posílení signálu je do
začátku září 2019.
10. Usnesení
ZO schvaluje:
(4.2) rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 7. 2019, které bude uveřejněno na úřední desce obce.
(5.) dodavatele stavebních prací na akci s názvem „Obnova oplocení u hřbitova“, firmu SBP – holding, a.s.,
IČ: 06223061 a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(6.1) prodej části pozemku par. č. 12 o výměře ca 2,8 m² manželům P. Cena pozemku je stanovena částkou
1.350 Kč/m². Náklady spojené s převodem pozemku jdou na vrub manž. P.
(6.2) pronájem části pozemku parc. č. 1792 o výměře 400 m² panu B. H. (prostor bude přesně vyměřen na
pozemku). Cena pronájmu pozemku je dána částkou ve výši 140,- Kč/rok.
(7.1) doplatek z vlastních zdrojů ve výši max. 250.000,- Kč na nákup nového dopravního automobilu pro
JSDH Vážany n/Lit.
ZO bere na vědomí:
(4.1) rozpočtové opatření č. 4 ze dne 28. 6. 2019, které je uveřejněno na úřední desce obce.
(7.2) dopis od paní J. P., adresovaný zastupiteli obce Petru Smejsíkovi.
(8.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů a výsledků
kontrol v obdržené archivační složce.
11. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20:10 hod. ukončil.

Podpisy:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:
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