Zápis číslo 9/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 12.10.2011
Přítomni:

starosta – Josef Hloužek,
členové - Pavel Říhák, Ing. Eva Dudová, Ing. arch. Zuzana Menšíková, Kamil
Zborovský, Petr Smejsík, Ing. Jaroslav Řezáč od 18:35 hod.,

Nepřítomni:
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 8. zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Námitky členů ZO proti zápisu z 8. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 14.9.2011
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření č. 6 ze září 2011
5. Pronájem nebytových prostor
6. Stočné
7. Změna dodavatele plynu
8. Různé (podnět ke změně ÚP a další)
9. Informace z obecního úřadu za září 2011
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Výsledek hlasování o programu jednání: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
18: 35 příchod Ing. Řezáče
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu z 8. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne
14.9.2011
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 paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Kamil Zborovský.
Výsledek hlasování pro paní Zuzanu Menšíkovou: Pro 6, proti 0, zdržela se Menšíková.
Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 6, proti 0, zdržel Zborovský.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan Kamil Zborovský.
4. Rozpočtové opatření č. 6 ze září 2011
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 6/2011 - rozpočet obce se zvyšuje v příjmech a výdajích o
4.300,- Kč.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje RO 6/2011 ze září 2011.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5. Pronájem nebytových prostor

5.1. Dne 4. října požádala paní Janečková o pronájem jakékoliv místnosti v sociální budově v bývalém
JZD. Tímto pronájmem hodlá řešit svízelnou sociální situaci svou a svého syna. Do úvahy by připadala
bývalá místnost kuchyně s jídelnou. Nutné úpravy – instalace a napojení jednoho radiátoru a připojení
vody a odpadu na nové rozvody v suterénu.
Paní Píšová – poukázala, že se paní Janečková do svízelné situace dostala svojí vinou.
Pan Smejsík – pronájem místnosti je možný po malých úpravách.
Pan Píše – vyjádřil se v kladném smyslu o panu Janečkovi.
Pan Lopatka – pokud byla pronajata místnost jednomu nájemníkovi, tak lze vyhovět i druhému.
Pan Škraňka – je lépe nějaké využití, než žádné.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s vyvěšením záměru obce pronajmout nebytový prostor v sociální budově.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5.2.
Po dobu 15 dnů byl vyvěšen záměr obce pronajmout obecní hospodu. Spolu se záměrem pronájmu bylo
vyhlášeno výběrové řízení na nového nájemce – hospodského. Do výběrového řízení se přihlásilo 5
uchazečů. Výběrová komise, složená ze zastupitelů obce a členů finančního a kontrolního výboru (2
osoby omluveny), v tajném dvoukolovém hlasování vybrala jako možného nájemce pana Jana Šmídu ze
Slavkova.
Pan Lopatka vznesl dotaz na podmínky výběrového řízení.
Pan Šmída – zkráceně osvětlil svůj podnikatelský záměr.
Pan Synek – dotaz na pana Šmídu, zda má praxi ve vedení pohostinství.
Pan Šmída – pracoval jsem jako provozní – vedl jsem veškerou agendu provozu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje jako nájemce obecní hospody pana Jana Šmídu, Polní 1338, Slavkov u Brna a současně
pověřuje starostu obce k sepsání nájemní smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6. Projednání způsobu vybírání a výše stočného
Na 6. zasedání ZO byli zastupitelé obce seznámeni s nabídkou firmy INSTA Ivanovice na provozování
stokové sítě a ČOV ve třech variantách. Nabídka byla elektronicky rozeslána zastupitelům
k prostudování.
Na minulém zasedání ZO odložilo rozhodnutí o změně výběru příspěvku na kanalizaci – stočné dle
možností rozpočtu příštího roku. O tomto kroku byla informována firma INSTA Ivanovice, která se hodlá
ucházet o spravování celé kanalizace, včetně vybírání poplatku za stočné, v rámci rozšíření stávající
smlouvy. V rámci současné legislativy měla zpracovat novou nabídku. Zatím tak neučinila.
Návrh na usnesení:
ZO potvrzuje usnesení bodu č. 5 z jednání ZO č.8/2011.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
7. Změna dodavatele plynu
Společnost LAMA INVESTMENTS a.s. (nástupkyně České naftařské a.s.) byla informována o zájmu
obce odebírat plyn za velkoobchodní ceny jejich prostřednictvím. Přepokládaná úspora je v rozmezí 14 –
18 % dosavadních nákladů.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o změně dodavatele plynu, a to na LAMA INVESTMENTS, a.s.,
(Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí).
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8. Různé (podnět ke změně ÚP a další)
8.1. Pan Ing. Dušan Hradil, nový majitel pozemku parc. č. 1746, požádal dne 30.9. 2011 o zveřejnění
celého dopisu ve věci podnětu ke změně ÚP na úřední desce obecního úřadu, zapsání celého dopisu do
řádného zápisu zastupitelstva a v neposlední řadě o přehodnocení svého původního stanoviska z 8.
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řádného zasedání. Starosta celý dopis přečetl. Vzhledem k tomu, že to není úřední dopis, nevidí důvod
jeho zveřejňování na úřední desce a rovněž jeho celá citace v zápise. Pokud bude mít ing. Hradil zájem,
celý dopis může být vyvěšen na webových stránkách obce.
K obsahu:
ad 1. :§ 55 stavebního zákona, odstavec (3): Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit
pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch..
ad. 2: Zřízení plochy pro sport a rekreaci bylo schváleno zastupitelstvem obce na pozemku ve vlastnictví
státu. O tento pozemek obec usilovala, neboť ji byl v rámci Benešových dekretů přenechán. Pouze
administrativní nepozorností nebyl v minulosti převeden zpět na obec. Po pozemkových úpravách pak
bezúplatný převod již nebyl možný.
Pro cyklokrosovou dráhu, stráň pro sáňkování a bobování dětí, oddychovou zónu apod. tato lokalita
bezesporu plně vyhovuje – což byl záměr obce při změně ÚP.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí podnět pana ing. Hradila ke změně ÚP obce, neakceptuje žádost o jeho plné
zveřejnění na úřední desce a v zápisu ze zastupitelstva a současně potvrzuje původní usnesení z 8.
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8.2. Oddávající
Dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, § 4 odst. 2 může na úřadech, kde není matrika, oddávat starosta,
popřípadě místostarosta.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje oddávajícím starostu obce Josefa Hloužka a místostarostu obce pana Petra Smejsíka,
obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu a obřadním dnem pátek v době od 9 do 12 hod. mimo
státem uznané svátky.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8.3. Pan Rudolf Lábr požádal ústně starostu obce o poskytnutí silničních obrubníků ke sjezdu k RD
z důvodu odvodu vody mimo chodník u RD.
Návrh na usnesení:
ZO neschvaluje poskytnutí obrubníků ke sjezdu. Vlastník vjezdu je povinen sám na vlastní náklady
zajistit nezávadné odvádění dešťových vod ze sjezdu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8.4. Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna a Centrum denních služeb Slavkov u Brna nás
požádaly o dotaci na provoz.
V minulém roce jsme na provoz poradny poskytli 1000,- Kč.
Návrh na usnesení:
ZO odkládá usnesení o poskytnutí dotace Charitní poradně Bučovice a Slavkov u Brna a Centru denních
služeb Slavkov u Brna na dobu tvorby rozpočtu obce v roce 2012.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8.5. Dne 20.9.2011 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce – bez závad.
Návrh na usnesení
ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8.6. Vyjádření k udělení licence pro VYDOS BUS a.s.
Návrh na usnesení
ZO nemá námitek k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce
VYDOS BUS a.s., se sídlem ve Vyškově.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.7. Příští zasedání ZO se uskuteční 9. 11. 2011
9. Informace z obecního úřadu za září 2011
19. 9. vytýčení pozemků myslivců a Města Slavkov u Brna
20.9. kolaudace rozšíření vv nn k sociálce
20.9. kontrola hospodaření obce
23.9. valná hromada ŽlaP v Bučovicích
10. Diskuze
Starosta oznámil, že úplná uzavírka silnice Vážany nad Litavou – Slavkov u Brna bude ve dnech 17. –
27.10.2011.
Starosta připomněl reportáž české televize z motokrosové dráhy ve Vážanech.
Všeobecná diskuze týkající se zamezení dopravy hlíny a dalšího stavebního odpadu na dráhu – částečné
pochybení stavebního úřadu, zjištění KrÚ – odboru životního prostředí, že stavba nemá povolení
k nakládání se stavební sutí, Česká inspekce životního prostředí bývá přítomna na jednáních na stavbě,
zrušení omezení tonáže mostku ke Slavkovu odpovědným statikem.
Pan Píše navrhuje odebrání vzorků zeminy (podezření na vyvážení kalů z čistírny odpadních vod), zda
nemá příměsi nebezpečných látek a tím nedochází ke kontaminaci spodních vod.
Pan Škraňka navrhl osadit cestu nad vinohrady značkou zákaz vjezdu (s dodatkovou tabulkou vjezd
povolen jen na povolení obce), ať pan Hrdinka jezdí přes dědinu (zde je omezena tonáž na 9 t).
11. Usnesení
ZO bere na vědomí:
na vědomí informaci o změně dodavatele plynu, a to na LAMA INVESTMENTS, a.s., (Gudrichova
763, Hradec nad Moravicí),
podnět pana ing. Hradila ke změně ÚP obce, neakceptuje žádost o jeho plné zveřejnění na úřední
desce a v zápisu ze zastupitelstva a současně potvrzuje původní usnesení z 8. zasedání
zastupitelstva obce,
výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce.
ZO souhlasí:
s vyvěšení záměru obce pronajmout nebytový prostor v sociální budově.
ZO schvaluje:
RO 6/2011 ze září 2011.
jako nájemce obecní hospody pana Jana Šmídu, Polní 1338, Slavkov u Brna a současně pověřuje
starostu obce k sepsání nájemní smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
oddávajícím starostu obce Josefa Hloužka a místostarostu obce pana Petra Smejsíka, obřadní
místností zasedací místnost obecního úřadu a obřadním dnem pátek v době od 9 do 12 hod. mimo
státem uznané svátky,
ZO odkládá:
usnesení o poskytnutí dotace Charitní poradně Bučovice a Slavkov u Brna a Centru denních služeb
Slavkov u Brna na dobu tvorby rozpočtu obce v roce 2012.
ZO neschvaluje:
poskytnutí obrubníků ke sjezdu. Vlastník vjezdu je povinen sám na vlastní náklady zajistit
nezávadné odvádění dešťových vod ze sjezdu.
ZO potvrzuje:
usnesení bodu č. 5 z jednání ZO č.8/2011.
12. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:20 hod. ukončil.
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