Zápis číslo 9/2016 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
24. 2. 2016
Přítomni:

starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Josef Hloužek

Nepřítomni:

členové - Ludmila Pilátová, DiS., Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč, Karel Škraňka,
Petr Smejsík
--

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.
1. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva obce:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu z 8. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 16. 12. 2015
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření č. 10 z prosince 2015
5. Návrh rozpočtu obce na r. 2016
6. Změna ÚPO Vážany n/Lit.
7. Inventarizace za r. 2015
8. Účetní závěrka a hospodářský výsledek MŠ
9. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON
10. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
11. Různé (aktualizace poplatků za používání Oranžového hřiště, odkoupení pozemku u hřiště od L.
Holoubka, smlouva s HC Kometa, výsadba stromů v obci – lokality, žádosti občanů, cestovní
náhrady, aj.)
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
Hlasování o programu:
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 8. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 16.
12. 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.
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: Ing. Jaroslava Řezáče a pana Karla Škraňku
Výsledek hlasování pro J. Řezáče: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Řezáč).
Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Škraňka).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel Škraňka.
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4. Rozpočtové opatření č. 10 z prosince 2015
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 10 z prosince 2015, kdy celkový rozpočet obce se v prosinci
zvyšuje v příjmech o 765.700,- Kč a ve výdajích se zvyšuje o 643.000,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu
mezi příjmy a výdaji činí 121.900,- Kč, což je splátka úvěru od ČS, a.s.
Návrh na usnesení:
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 ze dne 31. 12. 2015, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje v
příjmech o 765.700,- Kč a ve výdajích se zvyšuje o 643.000,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy
a výdaji činí 121.900,- Kč, což je splátka úvěru od ČS, a.s..
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Návrh rozpočtu obce na r. 2016
Starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2016.

PŘÍJMY
třída 1. - daňové příjmy
sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.)

v Kč
návrh rozpočtu
2016

koeficient velikosti kategorie obce 1,064
1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená část

1 292 000

1112 daň z příj. fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti

373 000

1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba

158 000

1121 daň z příjmu právnických osob

1 478 000

1122 dan z příjmu

130 000

1211 daň z přidané hodnoty - (DPH)

2 969 000

1340 poplatek za komunální odpad

316 000

1341 poplatek ze psů

15 500

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000

1344 poplatek ze vstupného

9 000

1351 odvod z výtěžku provozování loterií

26 000

1355 odvod z loterií

13 000

1361 správní poplatky

6 000

1511 daň z nemovitosti

756 000

celkem

7 546 500
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třída 4. - přijaté dotace
4111 neinv. přijaté dotace ze SR volby (ÚZ 98008)

0

4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)

129 500

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13013, nástroj 104, zdroj 5)

320 100

4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13013, nástroj 104, zdroj 1)

68 500

celkem

518 100

celkem třída 1. a třída 4

8 064 600

třída 2. - nedaňové příjmy

v Kč
návrh rozpočtu
2016

1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků

17 000

2119 2343 příjmy z úhrad těžebního průmyslu

80 000

2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem.

200

2310 3122 přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku

0

2321 2111 odvádění odpadních vod

391 000

3111 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova MŠ
3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně

10 000
100

3399 2112 příjmy z prodeje zboží

0

3421 2111 využití volného času dětí a mládeže

10 000

3631 2324 veřejné osvětlení

0

3632 2111 pohřebnictví

9 300

3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace

265 300

3639 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

0

3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků

4 400

3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí

263 800

3639 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků

0

3639 3113 příjmy z prodeje ost. HDM

0

3725 2111 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

36 100

6171 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0

6310 2141 příjmy z úroků

200

6330 4134 převody z rozpočtových účtů

487 500

6330 4139 ostatní převody z vlastních fondů

42 000

celkem

1 616 900

PŘÍJMY CELKEM

9 681 500
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VÝDAJE
v Kč
návrh rozpočtu 2016
1014

Zemědělství:

8 000

Doprava:

685 600

2212

silnice

500 000

2219

chodníky

150 000

2221

dopravní obslužnost

35 600

Vodní hospodářství:

992 700

2310

pitná voda

92 700

2321

kanalizace

900 000

3111

Školství:

660 000

3314

Činnosti knihovnické:

3319

Ostatní záležitosti kultury:

3341

Místní rozhlas:

3399

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

160 000

3419

Tělovýchova a zájmová činnost:

125 000

3429

Ostatní zájmová činnost:

180 000

3631

Veřejné osvětlení:

239 500

3632

Pohřebnictví:

3633

Plynofikace:

3639

Komunální služba a územní rozvoj:

13 000
6 000
12 300

25 500
0
1 716 000

Ochrana životního prostředí:

582 000

3721

nebezpečný odpad

12 000

3722

komunální odpad

450 000

3723

ostatní odpad (kontejnery)

120 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

133 500

4329

Sociální pomoc dětem:

10 000

4356

Denní stacionáře a centra den. služeb

15 100
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v Kč
návrh rozpočtu 2016
5212

Ochrana obyvatelstva

5512

Požární ochrana - dobrovolná část:

505 000

6112

Zastupitelstva obcí:

916 000

50 000

Činnost místní správy:

2 151 000

6171

vlastní činnost

1 415 500

6310

služby peněžních ústavů

11 000

6320

pojištění budov a zařízení

65 000

6330

převody vlastním fondům

529 500

6399

daň z příjmu právnických osob

130 000

2321

Všeobecná pokladna:

7 800

úroky ČOV - ČS, a.s. Prostějov

7 800

Finanční vypořádání:

0

VÝDAJE CELKEM

9 194 000

Třída 8. - financování - saldo:
8115

změna stavu krátkodobých prostředků

8124

splácení dlouhodobých půjček

487 500
0
487 500

DETAIL NA DOTACE ROZDĚLENÉ V OBCI:

Starosta představil přítomným detail údajů, jak jednotlivé spolky a organizace žádaly o dotaci,
a jaká část jim tato byla schválena.
Žádosti organizací a spolků o příspěvky z
rozpočtu obce na rok 2016

požadavek

HZS
TJ - tělocvična
TJ - hřiště
Sdružení westernových jezdců
Vážanští myslivci
ČSCH (chovatelé)
Hody - příspěvek pořadateli (TJ)
Hody - kroje
Vážanští rybáři
Nohejbalisté - příspěvek pořadateli (MŽ)
ČZS (zahrádkáři)
Vážanští farníci a obec
Vážanští sleťáci
Ostatní sport a kult akce (rezerva)
Celkem

35 000
205 000
20 000
5 000
0
46 800
15 000
0
10 000
8 000
15 000
30 000
15 000
0
404 800
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v rozpočtu obce
35 000
85 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
0
190 000

z toho ostatní
zájmová činnost
0
0
0
5 000
1 200
46 800
15 000
15 000
10 000
7 000
15 000
0
15 000
40 000
170 000
170 000

Návrh na usnesení:
5. ZO schvaluje rozpočet na r. 2016, dle výše uvedených paragrafů a částek, se změnou snížení položky č.:
4116 v příjmech o -15.400,- Kč a současně ponížení paragrafu č.: 3639 ve výdajích o -15.400,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Změna ÚPO Vážany n/Lit.
Starosta představil změny v ÚPO, které cílí zejména k bytové výstavbě v obci a seznámil přítomné s těmito
fakty:
a) Všechny dotčené orgány, mající co do činění se změnou ÚPO, ji vzaly na vědomí, bez zásadních
připomínek, které by mohly změnu ÚPO nějak omezovat.
b) Připomínky zde zmíněné:
- KÚ JmK: Směna dosavadních ploch určených na bytovou výstavbu. Zatím nespecifikováno.
- KHS JmK: Osazení hranice plochy určené pro novou bytovou výstavbu a sousedící hranice plochy
(sportoviště, průmyslové zóny) výsadbou odpovídající zeleně. Zatím nespecifikováno.
- Zrušeno hygienické pásmo živočišné výroby.
Návrh na usnesení:
6. ZO Vážany nad Litavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 47
odst. 5 stavebního zákona, schvaluje Zadání změny č. 4 územního plánu obce Vážany nad Litavou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Inventarizace
Starosta, sdělil, že podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., byla provedena inventarizace majetku obce
a příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. Inventurní komise vykonaly tuto činnost v řádném termínu
do 31. 12. 2015.
Přítomná paní Hana Urbanová přečetla zprávy o inventarizaci.
Návrh na usnesení:
7.1. ZO schvaluje inventarizaci majetku k 31. 12. 2015, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve
složení Anna Pišová, Jaroslav Řezáč a Karel Škraňka a pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný
majetek, paní Hany Urbanové, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991
Sb. o účetnictví a podle prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a s
plánem, k provedení inventarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 16. 12. 2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
7.2. ZO schvaluje inventarizaci v MŠ k 31. 12. 2015, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve
složení Stanislava Babušíková, Milada Kolenčíková a Hana Paseková, že inventarizace byla provedena v
souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků a s plánem, k provedení inventarizace, schváleného ZO Vážany nad
Litavou dne 16. 12.2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

8. Účetní závěrka a hospodářský výsledek MŠ
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Požádána byla opět paní Hana Urbanová, aby přečetla zprávu o účetní závěrce MŠ.
Proběhla delší debata na téma rozdělení částky z hospodářského výsledku MŠ do fondů.
Další téma stran MŠ byl prázdninový provoz a naplnění MŠ dětmi, od 1. 9. 2016.
Prázdninový provoz byl odsouhlasen s paní ředitelkou MŠ na dobu od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016, s finančním
příspěvkem rodičů 400,- Kč na dítě. Zbytek potřebného financování na prázdninový provoz bude pokryt
z rezervního fondu MŠ, případně z rozpočtu obce. Ředitelka MŠ oznámí rodičům termín prázdninového
provozu a na další ZZO, které se bude konat v dubnu 2016, dodá počty zájemců.
Naplnění MŠ dostatečným počtem dětí, je úkol pro ředitelku MŠ, která by dle doporučení starosty měla již
dopředně nabízet po okolních obcích (nyní již na webu MŠ Vážany n/Lit.) a ne vyčkávat na květnové
výsledky zápisu do MŠ. Dle prognózy (odchod dětí do ZŠ a nástup slabšího ročníku) budeme moci
nabídnout pro naplnění limitu MŠ asi 6 – 7 míst přespolním. Cílem je, aby nemusela obec zatížit svůj
rozpočet zbytečným doplatkem na chybějící děti.
Návrh na usnesení:
8.1. ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ k datu 31. 12. 2015, s ohledem na její
provedení dle § 4 odst. 8, písm. W, zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a dle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4
zákona č. 128/2000 o obcích, v plném rozsahu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
8.2. ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, ve výši 31.354,13,Kč takto: a) 20.000,- Kč do fondu odměn; b) 11.354,13 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1 (J. Řezáč), zdržel se 2 (K. Škraňka, A. Pišová)
Usnesení bylo schváleno.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON
- E.ON Distribuce, a.s. předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV014330034162/001. Jedná se o dílo NN - Stráníková, od společnosti E.ON na pozemcích obce 213, 214,
215, 1781 a 150/1. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 2.720,- Kč.
- E.ON Distribuce, a.s. předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV014330036119/001. Jedná se o dílo NN - Frýbortová, od společnosti E.ON na pozemcích obce 470/1, 250/1
a 240/1. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 1.200,- Kč.
Návrh usnesení:
9.1. ZO schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034162/001.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
9.2. ZO schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330036119/001.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů
Zprávy přednesli předsedové v pořadí: L. Pilátová, A. Pišová, J. Řezáč, K. Škraňka a P. Smejsík.
L. Pilátová: Výbor se sejde v 3/2016. Veškerá pozornost je směrována k dokončení prací v knihovně.
Aktivity – Tvoření s knihou pro děti v době od 16.00 hodin do 17.00 hodin a pro dospělé a seniory v době
od 17.00 do 18.30 hodin - si našly svoje příznivce. Setkávají se každou středu a výjimkou nebudou ani jarní
prázdniny. Knihovna je otevřena každou středu od 17.00 do 18.00 hodin. Tyto aktivity budou probíhat až do
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konce května. Podle zájmu ze strany dětí, maminek a ostatních účastníků aktivit výboru, je zvažováno, zda
se v době jarních prázdnin otevře knihovna po celý týden s různým programem např. aktuálně - program
prázdninového týdne v KKD Vyškov – dětské oddělení od 29. 2. do 4. 3. 2016. V případě, že výbor pro KŠ
osloví místní organizace s požadavkem na podporu, pomoc nebo propojení akcí je cílem výboru KŠ.
Budoucí činnost je zaměřen na mezigenerační programy a akce.
A. Pišová: Výbor se sešel v r. 2016 již 2x. Po inventarizaci r. 2015 navrhuje kontrolní výbor určitá opatření,
a to vedení operativní evidence majetku od částky 500,- Kč, dále vedení místních inventurních seznamů a
zavedení předávacích protokolů.
J. Řezáč: Byla řešena 1 podaná žádost o kácení stromu, které nebylo vyhověno z důvodu sídlení Kalouse
učatého.
K. Škraňka: Výbor se sejde 9. 4. 2016.
P. Smejsík: Žádný příspěvek.
Návrh na usnesení:
10. 1. 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.
Návrh usnesení:
10.2. ZO schvaluje zavedení:
a) operativní evidence majetku od částky 500,- Kč,
b) vedení místních inventurních seznamů,
c) předávacích protokolů.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11. Různé (aktualizace poplatků za používání Oranžového hřiště, odkoupení pozemku u hřiště od L.
Holoubka, smlouva s HC Kometa, výsadba stromů v obci – lokality, žádosti občanů, aj.)
11.1. Starosta předložil na základě připomínek a poptávky občanů návrh na změnu poplatků za používání
sportoviště – Oranžové hřiště.
Nové podmínky pro vozu OH: 20,- Kč/dospělou os., 10,- Kč/osobu od 15 vč. až 18 let, permanentky 700,Kč a 350,- Kč. Děti do 15 let volný vstup. Děti do 12 let vstup s dospělou osobou.
A. Pišová navrhla snížit věkovou hranici dětí bez doprovodu na 10 let a zavedení nějakou dobu denně
otevřený volný vstup. Proběhla kratší diskuze, kde se řešila věková hranice dětí, způsobilých pro pobyt na
hřišti bez dozoru a umožnění volného vstupu na hřiště.
Návrh usnesení:
11.1. ZO schvaluje změnu poplatků za používání Oranžového hřiště, a to takto:
- 20,- Kč /1 hod / osoba starší18 let,
- 10,- Kč / 1 hod / osoba od 15 let do18 let,
- 700,- Kč / permanentka/neomezený vstup / osoba starší 18 let,
- 350,- Kč / permanentka/neomezený vstup / osoba od 15 let do18 let,
- 50,- Kč / 1 hod / osvětlení kurtu.
Další ustanovení:
- děti mladší12 let vstup s dospělou osobou,
- děti od 12 let vstup bez dospělé osoby.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 1 (A. Pišová), zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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11.2. Starosta přeložil návrh na odkoupení pozemku parc. č. 490/3 o výměře 154 m2 od pana Luboše
Holoubka. Okolní pozemky jsou v majetku obce, tudíž se nabízí pozemky zcelit a v budoucnu je použít pro
rozšíření stávajícího sportovního areálu. Cenová relace bude dána standardem cen pozemků tohoto typu a
bonity v katastru obce Vážany n/L.
Návrh usnesení:
11.2 ZO schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 490/3 o výměře 154 m2 od pana Luboše Holoubka a
pověřuje starostu obce vyjednáním tohoto případu.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11.3. Starosta předložil ke schválení smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s.
Jedná se zejména o rozšíření kulturních a společenských možností obce, která se touto spoluprací dostane
zase trochu dál za hranice svého katastru. Výhody: děti – bruslení, 2 permanentky na hokej, výhodné ceny
pro skupiny, akce pro děti, návštěvy tréninků ligových hokejistů – zviditelnění obce…
Návrh usnesení:
11.3. ZO schvaluje podpis smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Hloužek)
Usnesení bylo schváleno.
11.4. Starosta předložil návrh na lokality určené k osazení zelení a výsadbou stromů:
- Pozemek parc. č. 2126 o výměře 1886 m2 - Čihadla. Podzimní výsadba stromů dětmi s r. nar. 2011 - 2015.
- Pozemek parc. č. 2142 o výměře 3494 m2 - Náloh.
- Pozemky parc. č. 2135 a 1129 - u silnice směr Hrušky
Návrh usnesení:
11.4. ZO schvaluje lokality v obci, kde bude postupně v r. 2016 - 2017 prováděna výsadba stromů a
ozelenění ploch, a to na pozemcích parc. č.: 2126, 2142, 2135 a 1129.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11.5. Starosta předložil podklad pro schválení cestovních náhrad v r. 2016, kdy podle vyhlášky Ministerstva
práce a sociálních věcí, č. 328/2014 Sb., je nutno schválit výši cestovních náhrad pro r. 2016. Stávající
náhrady jsou schváleny ve výši 70,- ; 110,- a 170,- Kč/den. Aktualizace vyhlášky: a) (70 Kč až 83 Kč) /5-12
hod, b) (106 Kč až 127 Kč)/12-18 hod, (166 Kč až 198 Kč)/více jak 18 hod.
Návrh na usnesení:
11.5. ZO schvaluje výši cestovních náhrad na r. 2016, v těchto hodnotách:
70,- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 110,- Kč trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 170,- Kč trváli pracovní cesta déle než 18 hodin.
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 Klímových o odstranění či přesunutí přístřešku v areálu skladu obce.
Návrh usnesení:
11.6.1. ZO pověřuje starostu k projednání žádosti na změnu zlepšení vzhledu stavby, s manželi Klímovými.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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11.6.2. Žádost pana A. Lelitovského o poskytnutí materiálu (obrubníky a dlažba) na zadláždění vjezdů před
garážemi, parc. č. 636 a 654/6.
Návrh usnesení:
11.6.2. ZO schvaluje žádost pana A. Lelitovského pouze v dodání nájezdových obrubníků.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11.6.3. Znovu vzetí na projednání žádosti 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 změna funkční plochy nebude mít dopady na změnu ÚPO a na záměr bytové
výstavby, lze žádosti vyhovět.
Návrh usnesení:
11.6.3. ZO schvaluje žádost pana L. Tůmy o změnu funkční plochy pro sport a rekreaci na funkční plochu
výrobní.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (A. Pišová, J. Řezáč)
Usnesení bylo schváleno.
11.6.4. Žádost Obce Hrušky o poskytnutí souhlasu s pozemkovými úpravami v katastru obce Hrušky. Obec
Vážany n/L. vlastní na katastru Hrušky pozemky s parc. č.:491/1; 491/2; 491/3 a 491/4, proto požaduje obec
Hrušky souhlas dotčené osoby.
Návrh usnesení:
11.6.4. ZO schvaluje podepsání souhlasu pro pozemkové úpravy v katastru obce Hrušky.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
12. Diskuze
A. Pišová: Nevhodně volený termín dětského karnevalu. Bylo by vhodné ho změnit, jelikož je o stejném
víkendu, jako je dětský den, pořádaný chovateli.
Komentář starosty: Ano, pokusíme se domluvit s pořadateli a termín změníme.
A. Pišová: Je třeba opravit na dětském hřišti skluzavku, aby nehrozilo nebezpečí pádu dětí a dotáhnout
napínací šroub u lanovky.
Komentář starosty: Ano, s opravou dětského hřiště počítáme a dokonce doplníme nové atrakce.
13. Usnesení
ZO schvaluje:
- (4) rozpočtové opatření č. 10/2015 ze dne 31. 12. 2015, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje v příjmech o
765.700,- Kč a ve výdajích se zvyšuje o 643.000,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji
činí 121.900,- Kč, což je splátka úvěru od ČS, a.s..
- (5) rozpočet na r. 2016, dle výše uvedených paragrafů a částek, se změnou snížení položky č.: 4116
v příjmech o -15.400,- Kč a současně ponížení paragrafu č.: 3639 ve výdajích o -15.400,- Kč.
- (6) příslušně podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona, Zadání změny č. 4 územního
plánu obce Vážany nad Litavou.
- (7.1.) inventarizaci majetku k 31. 12. 2015, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve složení
Anna Pišová, Jaroslav Řezáč a Karel Škraňka a pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný
majetek, paní Hany Urbanové, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991
Sb. o účetnictví a podle prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a s
plánem, k provedení inventarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 16. 12. 2015.
- (7.2.) inventarizaci v MŠ k 31. 12. 2015, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve složení
Stanislava Babušíková, Milada Kolenčíková a Hana Paseková, že inventarizace byla provedena v souladu s
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ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a s plánem, k provedení inventarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 16.
12.2015.
- (8.1.) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ k datu 31. 12. 2015, s ohledem na její provedení dle § 4
odst. 8, písm. W, zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a dle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 o
obcích, v plném rozsahu.
- (8.2.) rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, ve výši 31.354,13,- Kč takto: a)
20.000,- Kč do fondu odměn; b) 11.354,13 Kč do rezervního fondu.
- (9.1.) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034162/001.
- (9.2.) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330036119/001.
- (10.2.) zavedení:
a) operativní evidence majetku od částky 500,- Kč,
b) vedení místních inventurních seznamů,
c) předávacích protokolů.
- (11.1.) změnu poplatků za používání Oranžového hřiště, a to takto:
- 20,- Kč /1 hod / osoba starší18 let,
- 10,- Kč / 1 hod / osoba od 15 let do18 let,
- 700,- Kč / permanentka/neomezený vstup / osoba starší 18 let,
- 350,- Kč / permanentka/neomezený vstup / osoba od 15 let do18 let,
- 50,- Kč / 1 hod / osvětlení kurtu.
- děti mladší12 let vstup s dospělou osobou,
- děti od 12 let vstup bez dospělé osoby.
- (11.2.) odkoupení pozemku parc. č. 490/3 o výměře 154 m2 od pana Luboše Holoubka a pověřuje starostu
obce vyjednáním tohoto případu.
- (11.3.) podpis smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s.
- (11.4.) lokality v obci, kde bude postupně v r. 2016 - 2017 prováděna výsadba stromů a ozelenění ploch, a
to na pozemcích parc. č.: 2126, 2142, 2135 a 1129.
- (11.5.) výši cestovních náhrad na r. 2016, v těchto hodnotách: 70,- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12
hodin, 110,- Kč trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 170,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
- (11.6.2.) žádost pana A. Lelitovského pouze v dodání nájezdových obrubníků.
- (11.6.3.) žádost pana L. Tůmy o změnu funkční plochy pro sport a rekreaci na funkční plochu výrobní.
- (11.6.4.) podepsání souhlasu pro pozemkové úpravy v katastru obce Hrušky.
ZO bere na vědomí:
- (10.1.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů do
obdržené archivační složky.
ZO pověřuje starostu:
- (11.6.1.) k projednání žádosti na změnu zlepšení vzhledu stavby, s manželi Klímovými.
14. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 22:30 hod ukončil.

Podpisy:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:
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