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Zápis číslo 8/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou,   

ze dne 16. 12. 2015 

 
Předem ohlášený pozdní příchod (v 19:00 hod):  Ing. Jaroslav Řezáč 

 

Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 

hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo 

usnášeníschopné, přičemž Ing. Jaroslav Řezáč se dostaví do 30 minut. 

 

1.  Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva obce 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 7. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 21. 10. 2015 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Rozpočtová opatření č. 7 ze září, č. 8 z října a č. 9 z listopadu 2015  

5. Rozpočtové provizorium 

6. Inventarizace  

7. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

8. Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2016 

9. Smlouva o provozu a pachtu provozu a pachtu vodovodu 1-3,1-3-1,1-3-2  

10. Dodatek OZV 1/2012 

11. Různé (smlouva EON – věcné břemeno, žádost mysliveckého sdružení a ČSCH o poskytnutí sídla 

organizace na OÚ, dotační tituly /místní komunikace – smlouva o zpracování grantových projektů, 

sociálka – zadání projektu, sakrální stavby, hasička/, opravy a modernizace obecního majetku v r. 

2016 /dětský dvůr v MŠ – s tím související likvidace azbestu na střeše ve dvoře MŠ, hřbitovní zeď, 

kulturní dům, obchod, pomník, chodníky/, kácení stromů v obci a obnova zeleně, žádosti občanů, aj.)  

12. Diskuse 

13. Usnesení 

14. Závěr 

 

Starosta v úvodu navrhl doplnění programu, a to v bodě 10., kde se nebude jednat pouze o schválení dodatku 

OZV, ale je třeba schválit novou OZV pod č. 5/2015. 

 

Hlasování o programu: 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 7. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 21. 

10. 2015  

 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 

nejbližší zasedání ZO.  

 

Námitky nebyly vzneseny.  

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta -  Josef Hloužek 

 
 

členové -  Ludmila Pilátová, Mgr. Anna Pišová, Karel Škraňka, Petr Smejsík 

 

Nepřítomni: 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 pana Karla Škraňku 

Výsledek hlasování pro A. Pišovou: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Pišová). 

Výsledek hlasování pro K. Šraňku: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Škraňka). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni: Mgr. Anna Pišová a pan Karel Škraňka. 

 

4. Rozpočtová opatření č. 7 ze září, č. 8 z října a č. 9 z listopadu 2015 

 

Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 7 ze září, č. 8 z října a č. 9 z listopadu 2015.  

 

Návrh na usnesení: 

4.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ze září 2015, kde celkový rozpočet obce se v září zvyšuje v 

příjmech o 327.000,- Kč a ve výdajích  se zvyšuje o 2.277.000,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi 

příjmy a výdaji činí 1.950.000,- Kč, což je částka pořízeného úvěru od ČS, a.s.   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
Návrh na usnesení: 

4.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ze září 2015, kde celkový rozpočet obce se v říjnu zvyšuje v 

příjmech a ve výdajích o 3.700,- Kč. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
Návrh na usnesení: 

4.3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 ze září 2015, kde celkový rozpočet obce se v listopadu zvyšuje v 

příjmech a ve výdajích o 332.500,- Kč. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
5.   Rozpočtové provizorium 

 

Starosta přednesl rozpočtové provizorium. 

 

Návrh na usnesení: 

5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium, kde hospodaření Obce Vážany nad Litavou se bude řídit pravidly 

rozpočtového provizoria, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení rozpočtu 

roku 2016. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Obce Vážany nad Litavou čerpáním rozpočtových prostředků do doby, 

než bude schválen rozpočet na rok 2016, nejdéle však do 31. 3. 2016. 

Zastupitelstvo obce pro hospodaření obce stanoví tato pravidla rozpočtového provizoria: 

-obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na 

hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků 

-uhradí zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2015 

-obec poskytne MŠ Vážany nad Litavou finanční prostředky na nejnutnější výdaje na zabezpečení jejího 

provozu 

-uhradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv 

-uhradí případné závazky z rozpracovaných akcí roku 2015 

-uhradí náklady související s rekonstrukcí hasičky 

-uhradí nejnutnější výdaje k činnosti SPOZ 
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Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2016 čerpané pouze výdaje související a nevyhnutně 

nutné na přípravu investičních akcí, které vychází z rozpočtového výhledu a výdaje, které vyplývají z 

nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu 

po jeho schválení. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.   Inventarizace 

 

Podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., starosta nařizuje provedení inventarizace majetku. Nařízení se 

rovněž týká příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. Starosta stanovuje inventurní komise, které vykonají 

tuto činnost v termínu do 31. 12. 2015. 

 

Návrh na usnesení: 

6. ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2015 a složení inventarizačních komisí, a to: 

Předsedkyně komise pro inventarizaci majetku obce A. Pišová, členové J. Řezáč a K. Škraňka, přičemž 

inventarizace ve skladu se zúčastní i J. Novák.  

Dále u příspěvkové organizace předsedkyně komise S. Babušíková, členové H. Paseková a M. Kolenčíková. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

7.  Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

 

Zprávy přednesli předsedové v pořadí: L. Pilátová, A. Pišová, J. Řezáč, K. Škraňka a P. Smejsík. 

(Při projednávání tohoto bodu programu se dostavil v 19:00 hod Ing. Jaroslav Řezáč.) 

 

7. 1. L. Pilátová: Informace o práci v knihově, kde se kompletuje on-line seznam knih, který je již nyní 

částečně k dispozici na webu obce. Knihovna zahajuje provoz v polovině ledna a otevírací doba bude 

každou středu. Na r. 2016 jsou v plánu opět akce v knihovně pro děti a seniory. V lednu proběhne akce - 

Ochutnávka kávy s výstavkou. 

 

7. 2. A. Pišová: Žádný příspěvek. 

 

7. 3. J. Řezáč: Byly řešeny celkem 3 podané žádosti o kácení stromů. Předseda výboru napsal článek do 

Vážanského hlásku. 

 

7. 4. K. Škraňka: Žádný příspěvek. 

 

7. 5. P. Smejsík: Žádný příspěvek. 

 
Návrh na usnesení: 

7. ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence 

případů do obdržené archivační složky. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 

 

8. Návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2016 

 

Starosta předložil návrh rozpočtu DSO ŽlaP a členský příspěvek. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední 

desce, připomínky nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 
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8. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2016, přičemž schvaluje celkový příspěvek ve výši 

14.400,- Kč. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí a schválena výše příspěvku. 

 

9.  Smlouva o provozu a pachtu vodárenského zařízení, řad 1-3, 1-3-1, 1-3-2 
 

S odvoláním na vyvěšený záměr obce o provozu a pachtu vodárenského zařízení starosta uvedl, že se mimo 

VaK Vyškov žádný jiný zájemce nepřihlásil. 

 

Návrh usnesení: 

9. ZO schvaluje podpis smlouvy o provozu a pachtu vodárenského zařízení řadu 1-3, 1-3-1 a 1-3-2, obce 

Vážany nad Litavou a VaK Vyškov, v částce 100 Kč/rok, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2016,  

s 3 - měsíční výpovědní lhůtou. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.  Dodatek OZV 1/2012 – po doplnění programu 8. ZZO – OZV 5/2015 

 

Starosta přednesl informaci o nové OZV, která upravuje podmínky poplatků za odpady s těmito detaily: 

1. mění termín splatnosti poplatku ze dne 28. 2. na 31. 3., daného roku. 

2. mění přepočet určení výše poplatku, přičemž tento se svojí výší nemění od původních 500,- Kč/os. 

 

Návrh usnesení: 

10. ZO schvaluje vydání nové OZV č. 5/2015, která nahrazuje původní OZV č. 1/2012. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Různé (smlouva EON – věcné břemeno, žádost mysliveckého sdružení a ČSCH o poskytnutí sídla 

organizace na OÚ, dotační tituly /místní komunikace – smlouva o zpracování grantových projektů, 

sociálka – zadání projektu, sakrální stavby, hasička/, opravy a modernizace obecního majetku v r. 

2016 /dětský dvůr v MŠ – s tím související likvidace azbestu na střeše ve dvoře MŠ, hřbitovní zeď, 

kulturní dům, obchod, pomník, chodníky/, kácení stromů v obci a obnova zeleně, žádosti občanů, aj.)  

 

11.1. E.ON Distribuce, a.s. předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-

014330034837/001. Jedná se o dílo NN, od společnosti E.ON na pozemku obce 1033/1. Jednorázová 

náhrada za zřízení věcného břemene je 7.500,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

11.1. ZO schvaluje podpis smlouvy č. PV-014330034837/001, pod názvem „Vážany n/Lit., stavební úprava 

TS ZD“, s E.ON Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.2. Byly předloženy žádosti organizací (písemně od MS a ČSCH) o poskytnutí sídla na OÚ Vážany n/Lit, 

č. p. 125. Starosta navrhl, aby spolky v obci, které požádají Obec Vážany n/L. o umístění sídla, měly toto 

sídlo na OÚ na č. p. 125. Odůvodnění - podpora spolků v obci. 

 

Návrh usnesení: 

11.2 ZO schvaluje umístění sídel spolků z obce Vážany n/Lit., které žádají a do budoucna požádají, na č. p. 

125, tj. na OÚ Vážany n/Lit. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Usnesení bylo schváleno. 
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11.3. Starosta předložil návrhy na časově nejblíže realizovatelné dotační tituly, o které obec zažádá:  

11.3.1. Dotace na místní komunikaci (v r. 2016). Zadání na zpracování a vyřízení dotačního titulu 

doporučené společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Podmínky zpracování: 15.000,- Kč – odměna za 

zpracování a vyřízení. Další odměna ve výši ca 40.000,- Kč po obdržení dotace. Souběžné náklady: do 

20.000,- Kč na zaměření (výškopis a polohopis) – S. Vaculíková a zpracování rozpočtu. 

  

Návrh usnesení: 

11.3.1. ZO schvaluje podpis smlouvy o zpracování grantových projektů, se společností CYRRUS 

ADVISORY, a.s., na zajištění dotace v celkové výši max. do 1.000.000,- Kč, na opravy částí místních 

komunikací. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.3.2. Dotace na opravu sociálky (v r. 2016). Pro žádost o dotaci je třeba mít zpracovaný projekt, což je 

předmětem jednání v tomto bodě. Dle předběžných poptávek se cena projektu bude pohybovat do 150.000,- 

Kč. 

 

Návrh usnesení: 

11.3.2. ZO schvaluje zadání a vypracování projektové dokumentace na přestavbu sociálky na bydlení pro 

sociálně slabší občany. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.3.3. Dotace na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého (v r. 2016). Pro žádost o dotaci má Obec z letošního 

roku už zpracovaný restaurátorský záměr. Dotaci budeme žádat na ORP Slavkov u Brna i na JMK. Celková 

cena opravy dle záměru činí bezmála 100.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

11.3.3. ZO schvaluje, že obec podá v r. 2016 žádosti o dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na 

ORP Slavkov u Brna a na KÚ - JMK Brno. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.3.4. Dotace na opravu hasičky – II. etapa (v r. 2016). Pro obnovení mládežnické činnosti v hasičské 

profesi podá Obec žádost o dotace ve výši 600.000,- Kč, na opravu výcvikové místnosti za zasedací 

místností OÚ Vážany n/L. Žádost bude směrována na KÚ JMK Brno. Pro tyto účely bude muset být 

zpracován projekt a rozpočet, který je předběžně zadán u projektantky Hany Žouželové. 

 

Návrh usnesení: 

11.3.4 ZO schvaluje, že obec podá v r. 2016 žádosti o dotaci, ve výši 600.000,- Kč, na opravu výcvikové 

místnosti hasičů, na KÚ – JMK Brno. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.4. Starosta předložil návrhy na opravy, modernizace a zbudování obecního majetku v r. 2016. Jedná se o: 

a) dětský dvůr v MŠ - s tím související likvidace eternitu s azbestem na střeše ve dvoře MŠ. Cenově:  

- likvidace eternitu - ca 35.000,- Kč (hrazeno z rozpočtu obce r. 2015) 

- úprava dvora pro hraní dětí – mokrá varianta - ca 100.000,- Kč (v rozpočtu obce na r. 2016 bude navýšen 

standardní příspěvek o ca 50.000,- Kč, což by mělo finančně postačovat) 

b) hřbitovní zeď, kterou je třeba ze strany od kostela izolovat „nopkou“, vysypat kačírkem, zeď lehce 

poopravit po zednické stránce a opatřit ji novým nátěrem fasádní bílé barvy. Současně s opravou zdi 

zajistíme opravu vstupu na hřbitov a opravu plotu u brány ze strany od fary. Tyto opravy nejsou nikterak 

finančně náročné (zvládne je skupina obecních pracovníků s místními zedníky a živnostníky), ale jejich 

potřeba je otázkou včasnosti, kdy nyní se jedná o opravy lehké, což v blízké budoucnosti tak již být nemusí. 
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c) kulturní dům, kde je nutná oprava sklepa budovy a izolace rohové části budovy (provede skupina 

obecních pracovníků a místní podnikatelé). Pokud bude možnost dotace, tak plánujeme opravu střechy. 

d) obchod, v současné době po zámečku nejzanedbanější budova v majetku obce. Rozsah oprav bude 

proveden podle výsledku jednání s nájemníkem, od kterého se očekává částečný finanční příspěvek na 

opravy a modernizaci. 

e) pomník, potřebuje ošetřit povrch – vyleštit a opravit písmo. 

f) chodníky - dle analýzy stavu kanalizace, lze pokračovat v opravě chodníků od hřiště k hlavní silnici na 

Slavkov. 

g) odstavná plocha - parkoviště vedle domu manž. Řihákových. 

h) přístřešek na autobusové zastávce vedle školy. 

 

Návrh usnesení: 

11.4. ZO bere na vědomí plánované opravy a modernizace obecního majetku ve výčtu - dětský dvůr v MŠ, 

hřbitovní zeď, plot a vstup, kulturní dům, obchod, pomník, chodníky, odstavná plocha a přístřešek. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

 
11.5. Starosta předložil návrhy na kácení nebezpečných stromů v obci. Jedná se o lokalitu hřbitov – mez – 

garáže. O vyjádření byl požádán Ing. J. Řezáč (předseda výboru ŽP), který komentoval celou záležitost tak, 

že s kolegy z výboru ŽP celou oblast projdou a vytipují ty stromy, které jsou skutečně v takovém stavu, že 

ohrožují okolí. 

 

Návrh usnesení: 

11.5. ZO schvaluje kácení nebezpečných stromů v lokalitě hřbitov, meze pod hřbitovem a nad garážemi u 

Litavy. Rozhodnutí vychází z doporučení znalce v oboru dendrologie a ze schválení výboru pro ŽP. Náhrada 

vykácených stromů bude realizována v poměru 5 nově vysazených stromů ku 1 vykácenému stromu. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
11.6 Starosta předložil žádosti občanů a organizací: 

11.6.1. Žádost manželů Hloužkových o vybudování místní komunikace v uličce za dolní hospodou, případně 

schválení terénních úprav tak, aby bylo možno vybudovat na jejich náklady vjezd před domem č. p. 146. 

Přítomný J. Hloužek byl vyzván k vyjádření se k žádosti, kterou starosta nadnesl. 

Po delší debatě dospělo zastupitelstvo k závěru, že se uskuteční místní šetření, jelikož terénní úpravy musí 

vyhovovat všem občanům, kteří s obecním pozemkem sousedí a ne pouze jednotlivci. 

 

Návrh usnesení: 

11.6.1. ZO ukládá starostovi svolání místního šetření pro upřesnění stavebních úprav místní komunikace za 

dolní hospodou.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
11.6.2. Žádost ČSCH, základní organizace Vážany nad Litavou, o navýšení již poskytnutého a schváleného 

příspěvku ve výši 4.000,- Kč,  na uhrazení nájmu za pozemek parc. č. 58/7, na částku ve výši 5.380,- Kč, tj. 

o 1.380,- Kč. Starosta doporučil vyhovění žádosti. 

  

Návrh usnesení: 

11.6.2. ZO schvaluje navýšení již poskytnutého a schváleného příspěvku ve výši 4.000,- Kč, na uhrazení 

nájmu za pozemek parc. č. 58/7, na částku ve výši 5.380,- Kč, pro ČSCH ZO Vážany n/Lit. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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11.6.3. Žádost pana L. Tůmy k pozemku parc. č. 1033, aby se ve změně ÚPO změnila tato parcela z původní 

funkční plochy pro sport a rekreaci na funkční plochu výrobní. 

Vzhledem k tomu, že nelze dopředu posoudit a zcela vyloučit dopady změny na záměr bytové výstavby, 

bylo navrženo odložit řešení žádosti do doby dalšího projednávání ÚPO. 

 

Návrh usnesení: 

11.6.3. ZO odkládá řešení žádosti pana L. Tůmy do doby dalšího projednávání ÚPO. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.6.4. Žádost manželů Klímových o zbudování el. přípojky NN přes obecní pozemek parc. č. 1781 (polní 

cesta) k pozemku parc. č. 1766. Starosta doporučil žádost ke schválení s tím, že budou manž. Klímovi 

vyzváni, aby uvedli překop polní cesty následně do původního stavu. 

 

Návrh usnesení: 

11.6.4. ZO schvaluje žádost manželů Klímových a povoluje umístění elektrické přípojky na pozemku parc. 

č. 1781. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.7. Starosta předložil k projednání změnu v odměnách neuvolněným zastupitelům: 

Vláda na svém jednání dne 14. 12. 2015 schválila legislativní materiál, kterým se mění nařízení vlády č. 

37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě této novely dojde k 

zvýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev 

územních samosprávných celků a maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3 % s účinností od 1. ledna 2016.  

O možném navýšení za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva je nutno odsouhlasení na zasedání 

ZO.  

 

Návrh na usnesení: 

11.7.  ZO schvaluje ponechání odměny neuvolněným členům zastupitelstva Obce Vážany nad Litavou, za 

výkon funkce, v dosavadní výši. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Diskuze 

Do diskuze nebyl tentokrát předložen žádný příspěvek. 

 

13. Usnesení 

 

ZO schvaluje:  

(4.1.) Rozpočtové opatření č. 7 ze září 2015 

(4.2.) Rozpočtové opatření č. 8 z října 2015 

(4.3.) Rozpočtové opatření č. 9 z listopadu 2015 

(5.) Rozpočtové provizorium 

(9.) Podpis smlouvy o provozu a pachtu vodárenského zařízení řadu 1-3, 1-3-1 a 1-3-2, obce Vážany nad 

Litavou a VaK Vyškov, v částce 100 Kč/rok, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2016,  

s 3 - měsíční výpovědní lhůtou. 

(10.) Vydání nové OZV č. 5/2015, která nahrazuje původní OZV č. 1/2012. 

(11.1.) Podpis smlouvy č. PV-014330034837/001, pod názvem „Vážany n/Lit., stavební úprava TS ZD“, s 

E.ON Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene. 

(11.2.) Umístění sídel spolků z obce Vážany n/Lit., které žádají a do budoucna požádají, na č. p. 125, tj. na 

OÚ Vážany n/Lit. 
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(11.3.1.) Podpis smlouvy o zpracování grantových projektů, se společností CYRRUS ADVISORY, a.s., na 

zajištění dotace v celkové výši max. do 1.000.000,- Kč, na opravy částí místních komunikací. 

(11.3.2.) Zadání a vypracování projektové dokumentace na přestavbu sociálky na bydlení pro sociálně slabší 

občany. 

(11.3.3.) Že obec podá v r. 2016 žádosti o dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na ORP Slavkov u 

Brna a na KÚ – JMK Brno. 

(11.3.4.) Že obec podá v r. 2016 žádosti o dotaci, ve výši 600.000,- Kč, na opravu výcvikové místnosti 

hasičů, na KÚ – JMK Brno. 

(11.5.) Kácení nebezpečných stromů v lokalitě hřbitov, meze pod hřbitovem a nad garážemi u Litavy. 

Rozhodnutí vychází z doporučení znalce v oboru dendrologie a ze schválení výboru pro ŽP. Náhrada 

vykácených stromů bude realizována v poměru 5 nově vysazených stromů ku 1 vykácenému stromu. 

(11.6.2.) Navýšení již poskytnutého a schváleného příspěvku ve výši 4.000,- Kč, na uhrazení nájmu za 

pozemek parc. č. 58/7, na částku ve výši 5.380,- Kč, pro ČSCH ZO Vážany n/Lit. 

(11.6.4.) Žádost manželů Klímových a povoluje umístění elektrické přípojky na pozemku parc. č. 1781. 

(11.7.) Ponechání odměny neuvolněným členům zastupitelstva Obce Vážany nad Litavou, za výkon funkce, 

v dosavadní výši. 

 

ZO bere na vědomí:  

(6.) Nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2015 a složení inventarizačních komisí, a to: Předsedkyně 

komise pro inventarizaci majetku obce A. Pišová, členové J. Řezáč a K. Škraňka, přičemž inventarizace ve 

skladu se zúčastní i J. Novák.  

Dále u příspěvkové organizace předsedkyně komise S. Babušíková, členové H. Paseková a M. Kolenčíková. 

(7.) Jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů do obdržené 

archivační složky. 

(8.) Návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2016, přičemž schvaluje celkový příspěvek ve výši 14.400,- Kč. 

(11.4.) Plánované opravy a modernizace obecního majetku ve výčtu - dětský dvůr v MŠ, hřbitovní zeď, plot 

a vstup, kulturní dům, obchod, pomník, chodníky, odstavná plocha a přístřešek. 

 

ZO ukládá:  

(11.6.1.) Starostovi svolání místního šetření pro upřesnění stavebních úprav místní komunikace za dolní 

hospodou.  

 

ZO odkládá: 

(11.6.3.) Řešení žádosti pana L. Tůmy do doby dalšího projednávání ÚPO. 

 

14.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21:30 hod ukončil. 

 

 

Podpisy: 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 


