
 

VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.59 
 

Slovo starosty: 

 
Černé skládky v katastru: hromada pásových gum pod Hejdami, rozbité televizní obrazovky v 
bývalé cihelně, vyhozená přístrojová deska osobního auta u cesty směr Kobeřice, tvrdý cement 
u kříže směr Slavkov u Brna. 
Toto je výčet černých skládek, které se za poslední dobu objevily v katastru obce Vážany nad 
Litavou. Možná je jich víc, ale o nich nevím. Kdo černé skládky založil není známo, ale z 
obsahu skládek se dá pouze tušit, kdo to na tato místo dal. Nevím, jestli ti občané, kteří si 
holdují v zakládání černých skládek jsou lidé neandrtálští, nebo pouze nevědí, kam s ním. Tak 
pro tyto občany a jim podobným toto sdělení: takovýto odpad se dá naložit a odvést na sběrný 
dvůr do Slavkova u Brna. Protože, když už to má naložený, není nic jednoduchého to 
bezplatně na sběrný dvůr  odvést. V obci je 2x do roka, vždy jaro a na podzim zajištěn pro 
občany mobilní sběr nebezpečného odpadu, kde se dá ledaco bezplatně odvést např. oleje, 
barvy, autobaterie apod. Další odpad jako jsou ledničky, mrazničky, televizory, monitory, 
pneumatiky se dá odevzdat do skladu materiálu OÚ. Nejméně 3-4x do roka je na obci 
kontejner, do kterého se dá dat objemný odpad. Dále se odpad třídí. Na obci jsou kontejnery 
na PET lahve, papír a sklo. Je pravda že někdy nestačí, ale bohužel víc kontejnerů nelze v 
současné době dát. Všechno stojí obec nemalé peníze. Každá domácnost má svoji popelnici, 
kam taky dává svůj vyprodukovaný odpad - smetí. Systém shromažďování a třídění odpadu 
má své místo a domnívám se, že zakládání černých skládek je dosti zbytečná věc.  
Poslední dobou se rozmáhá ještě jeden nešvar a to ničení stromků. Jeden takový případ se 
odehrál na kopci, kde neznámý vandal polámal několik vzrostlých stromů. Škoda, že se stromy 
nemohou bránit. Chraňme si naši přírodu, nebo snad nechceme mít přírodu pěknou, abychom 
mohli kam jít a tak zachovat přírodu pro další generace. Bylo by smutné, kdybychom naší 
přírodu jen obdivovali pouze na obrázcích. 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce:  

Zápis číslo 11/2005 ze dne 25.5.2005 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

a. zápis číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 30.3.2005, 
kde bylo projednáno: zadání územního plánu obce Vážany nad Litavou - připomínky, žádost o 
dotaci na územní plán obce Vážany nad Litavou, žádost p. Kučery Petra o částečný pronájem 
pozemku p.č. 640/4 ve vlastnictví Obce Vážany nad Litavou, k.ú. Vážany nad Litavou, 
nabídky na opravu místní komunikace ke koupališti, vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o 
finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad 
Litavou, vnitřní směrnice vedení účetnictví platná od roku 2005, nabídka odkupu pozemků p.č. 
710/36, 713/19, 704/16, 701/17, 703/16 v k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka odkupu pozemku 
p.č. 977/22 v k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka bezúplatný převod pozemku p.č. 710/26 a 
713/14 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o poskytnutí financí a jmenný seznam pro zásahovou 
jednotku SDH Vážany nad Litavou, povodňová zpráva v obci Vážany nad Litavou, seznámení 
ZO s finanční situací obce za měsíc 1/2005, 2/2005, různé.  
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b. zápis číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 4.5.2005, 
kde bylo projednáno: projednání záznamu z veřejného projednání zadání územního plánu s 
občany obce Vážany nad Litavou, rozpočtové opatření číslo 1/2005, rozbor hospodaření obce 
za I. čtvrtletí roku 2005, výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ za I. čtvrtletí roku 
2005, udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Vážany nad Litavou pro školní rok 2005/2006, 
delegování zástupce na valnou hromadu Vak Vyškov, delegování zástupce na valnou hromadu 
Respono, a.s. Vyškov, zmocnění člena zastupitelstva k jednání ohledně vydání pozemků ve 
vlastnictví obce, žádost p. Kučery Petra o částečný pronájem pozemku p.č. 640/4 ve 
vlastnictví Obce Vážany nad Litavou, k.ú. Vážany nad Litavou, oprava dvou místností v 
Lidovém domě, vébové stránky obce, komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při 
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vážany nad Litavou, seznámení ZO s finanční 
situací obce za měsíc 3/2005, 4/2005, různé.  

c. výsledek hospodaření obce za rok 2004,  
d. výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2004,  
e. celkový závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradou,  
f. nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad JmK,  
g. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ ve výši 29.500,- Kč do fondu 

odměn a 118.230,- Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové organizace (rezervní fond) na rok 
2005,  

h. rozpočtové opatření číslo 2/2005 a Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2005,  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

a. zápis číslo 17M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 30.3.2005,  
b. zápis číslo 18M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 4.5.2005,  
c. závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2004,  
d. znovurozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za 

rok 2004,  
e. rozpočtové opatření číslo 2/2005 a Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2005,  
f. zprávu o výsledku kontroly OSSZ Vyškov,  
g. zápis o tématické kontrole dodržování předpisů o požární ochraně,  
h. výroční zprávu o stavu ČOV Vážany nad Litavou za rok 2004,  
i. informace z OÚ za období březen - květen 2005,  
j. diskusi občanů.  

Integrovaný dopravní systém JMK zahajuje: 

Dne 1. září roku 2005 zahajuje Integrovaný dopravní systém (IDS). Veškeré spoje budou 
směřovány na vlaková nádraží v Křenovicích, horní nádraží nebo ve Slavkově u Brna. Přes 
Vážany nad Litavou bude jezdit linka číslo 620 a to na trase Slavkov u Brna - Vážany nad 
Litavou - Hrušky - Křenovice. Provozovat tuto linku bude ČSAD Brno - město, a.s. 
Rozpracovaný jízdní řád linky 620 jste obdrželi několikrát k připomínkování. Současně je 
navržen rozpracovaný jízdní řád se stavem k 7.6.2005, který není stále ideální, byť připomínky 
se neustále posílají. Za všechny jednu z mnoha připomínek je tzv. školní autobus, který do 
Slavkova přijede již v 7.30 hodin. Přitom škola otvírá až v 7.45 hodin. Co tam budou žáci 
dělat nevím. Možností je, aby žáci chodili do ZŠ Křenovice, kde doprava je mnohem 
příznivější. K jízdnímu řádu se lze ještě vyjádřit. Tentokrát není jízdní řád přílohou 
Vážanského hlásku, ale zájemci o rozpracovaný jízdní řád si jej mohou vyzvednout na OÚ.  
Co přinese nový systém není známo, ale již od prvopočátku, kdy obce dostali návrh jízdního 
řádu bylo zřejmé, že systém přestupování není zrovna ideální. Stačí nepatrné zpoždění vlaků či 
autobusů a celý systém se zhroutí jako domeček z karet. Vše bude rovněž záležet na přístupu 
řidičů autobusů, zda-li budou ochotni čekat na zpoždění vlaků. Bohužel dnes se tak mnohdy 
neděje a cestující buď chodí pěšky nebo v lepším případě musí rodinný příslušník dojet na 
nádraží autem. 
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Od prosince se chystá rozšíření IDS o další obce Slavkovska. Bohužel toto rozšíření je 
poznamenáno plánovaným zrušením vlakového spojení Křenovice - Vyškov. Proti rušení 
vlakového spojení byla vydána petice. I když se nás to bezprostředně netýká, petici podepsalo 
68 občanů Vážan nad Litavou. Dále nám není známo, jak budou navazovat autobusy do 
ostatních obcí slavkovského regionu a především do Vyškova, kde je nejen jediná nemocnice, 
ale občané tam jezdí za prací či studiem. 
No uvidíme. 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Informace z Obecního úřadu: 

za období březen - květen 2005 

* proběhlo jednání s Povodím Morava ohledně toku Litavy, 
* proběhlo jednání s firmou na odstranění povodňových škod - Vážanský potok, 
* byl udělán prořez starých stromů v remízku u mlýna, 
* byla provedena oprava havarijního stavu vodovodu na hřbitově, 
* proběhla kontrola hygieny v obecní hospodě Lidového domu, 
* proběhla oprava zařízení na dětském hřišti, 
* SÚS provedla opravu komunikace směr Kobeřice, 
* proběhl úklid a čištění obce po zimě, 
* proběhlo vyčištění nánosu slámy a bahna na česlích na Záhumenici,  
* proběhlo vyčištění vtoku Vážanského potoka do Litavy, 
* proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2004, 
* proběhla kontrola ČIŽP ohledně povolení kácení starých stromů, 
* proběhlo první veřejné projednání návrhu územního plánu, 
* proběhlo jednání s firmou VaK Vyškov, 
* proběhla kontrola MěÚ Slavkov, odbor ŽP ohledně PEO v trati Záhumenice,  
* proběhlo jednání s projektantem ohledně další etapy územního plánu, 
* proběhlo jednání ohledně pozemkových úprav,  
* na žádost hasičů Slavkov proběhla kontrola stavu hydrantů v obci,  
* proběhl seminář ohledně nového školského zákona, 
* jednání na katastrálním úřadu ohledně převodu majetku na LV 10001,  
* proběhla v obci plošná deratizace, 
* připomenutí k výročí od povodně - 24.5.2005 tomu bylo 15 let, 
* neznámý pachatel vyhrožoval, že v budově školy je uložena bomba. 

Závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2004:  

 
Závěrečný účet byl zveřejněn před projednáním na úřední desce OÚ. Součástí závěrečného 
účtu je rozbor hospodaření obce za rok 2004, finanční vypořádání minulých let a přezkum 
hospodaření obce za rok 2004. 
Výsledek hospodaření obce: 

Obec hospodařila podle schváleného rozpočtu, který je v souladu se zákonem číslo 128/2000 
Sb., o obcích, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem číslo 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, zákonem číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

Celkové příjmy obce činí 6.821.843,52 Kč, výdaje obce činí 6.859.209,36 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí -37.365,84 Kč.  
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Příjmová stránka obce.  

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 810.377,- Kč a byla splněna na 100,0 %. 
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 186.137,- Kč a byla splněna na 
100,07 %. Daň z příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 57.367,- Kč a byla 
splněna na 99,94 %. Daň z příjmu právnických osob činí 903.148,- Kč a byla splněna na 
100,01 %. Daň z přidané hodnoty činí 1.331.490,- Kč a byla splněna na 99,36 %. Poplatek za 
komunální odpad činí 238.700,- Kč a byl splněn na 100,01 %. Poplatek ze psů činí 13.800,- 
Kč a byl splněn na 100,0 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 8.960,- Kč a byl 
splněn na 99,56 %. Poplatek ze vstupného činí 3.475,- Kč a byl splněn na 99,29 %. Místní 
poplatek - provoz automatů dle vyhlášky činí 35.000,- Kč a byl splněn na 100,0 %. Odvod z 
výtěžku provozování automatů činí 35.057,60 Kč a byl splněn na 99,88 %. Správní poplatek 
činí 35.130,- Kč a byl splněn na 100,09 %. Daň z nemovitosti činí 561.969,- Kč a byla splněna 
na 99,99 %. Daňové příjmy celkem činí 4.220.632,60 Kč a byly splněny na 99,80 %.  

Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 30.658,- Kč a byly splněny na 
99,86 %, příjmy z prodeje zboží ve výši 4.680,- Kč a byly splněny na 99,57 %, příjmy z 
odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 191.900,- Kč a byly splněny na 100,0 %, příjmy za 
poplatek v předškolním zařízení ve výši 27.300,- Kč a byly splněny na 100,0 %, nekapitálové 
příspěvky a nájemné ve výši 40.000,- Kč plnění na 100 %, příjmy z poskytovaných služeb 
knihovna ve výši 110,- Kč plnění na 110 %, příjmy z pohřebnictví ve výši 10.760,- Kč a byly 
splněny na 99,63 %, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 8.998,- Kč plní se na 66,65 %, 
příjmy z pronájmu pozemků ve výši 12.917,- Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 
73.500 splněny na 100,0 %, přijaté sankční platby ve výši 7.500,- Kč, přijaté nekapitálové 
příspěvky ve výši 18.279,- Kč splněny na 99,89 %, příjmy z prodeje pozemků ve výši 29.200,- 
Kč, příjmy z poskytnutých služeb zeleň ve výši 15.000,- Kč, příjmy z úroků ve výši 2.806,92 
Kč splněny na 100,25 %. Nedaňové příjmy celkem činí 464.610,92,- Kč a byly splněny na 
99,98 %. Jeden občan nemá uhrazen poplatek za odpad.  

Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na volby, dotace na školství a výkon státní 
správy, neinvestiční dotace od krajů pro oblast školství a investiční dotace od kraje na půdní 
vestavbu knihovny nad OÚ a na výměnu havarijní stavu ústředního topení v ZŠ. Celkové 
dotace činí 2.136.600,- Kč a jsou splněny na 100,0 %. Jedná se o dotace od kraje na půdní 
vestavbu knihovny nad OÚ ve výši 100.000,- Kč a dotace na havarijní stav ústředního topení v 
budově ZŠ ve výši 500.000,- Kč. Dotace od kraje do oblasti školství ve výši 1.447.000,- Kč 
účtem obce pouze procházejí a převádí se na účet příspěvkové organizace ZŠ.Celkové příjmy 
obce se jsou splněny na 99,87 %.  

Výdajová stránka obce: 
Výdaje jsou adekvátní k plnění příjmové stránky rozpočtu obce. Jednotlivé kapitoly 
nevybočují od schváleného rozpočtu. Výdajové kapitoly mají stejné složení jako v roce 
předešlém.  

Zemědělství: do kapitoly zemědělství je zahrnuta deratizace obce tj. hubení hlodavců a 
příspěvek pro zatoulaného psa, který byl dán do útulku v Brně. Celkové výdaje činí 13.275,40 
Kč, což představuje plnění na 99,82 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje na propagaci obce v 
rámci Sdružení obcí Ždánický les a Politaví činí 10.000,- Kč, což představuje plnění na 100,0 
%. Doprava: v roce 2004 proběhla oprava chodníků u p. Chudáčkové a p. Cigánkové. Celkové 
náklady činí 95.131,- Kč. Náklady na dopravní obslužnost činí 66.742,- Kč. Plnění v dopravě 
činí 99,98 %. Vodní hospodářství: do této kapitoly je zahrnut opravy a udržování kanalizace, 
finanční vypořádání minulých let, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí 
262.421,90 Kč, což představuje plnění na 100,01 %. Školství: od 1.1.2003 byla zřízena 
příspěvková organizace základní škola jejichž součástí je základní škola, mateřská škola, 
školní jídelna. Obec hradí pouze ty výdaje, které jsou nutné k zajištění provozu budovy školy 
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jako je nákup služeb, energie, opravy a udržování a neinvestiční náklady za žáky plnící 
povinnou školní docházku ve Slavkově. V roce 2004 proběhla celková rekonstrukce 
havarijního stavu ústředního topení včetně opravy kotelny. Celkové výdaje činí 944.132,90 
Kč. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od obce schválené dotace. S 
těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Celkové náklady činí 2.703.047,20 Kč, což 
představuje plnění na 98,21%. Z této částky tvoří 1.762.000,- Kč dotace příspěvkové 
organizace a 700.132,90,- Kč na částečnou úhradu rekonstrukce havarijního stavu ústředního 
topení. Kultura: Výdaje na nákup knih do knihovny a ostatní osobní výdaje činí 7.976,-Kč, což 
představuje plnění na 99,70 %, příspěvek na činnost muzeí činí 3.000,- Kč, příspěvek 
kronikářky činí 2.000,- Kč, služby občanům činí 29.833,50 Kč, což představuje plnění na 
100,11 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce činí 22.000,- Kč, 
neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 28.000,- Kč, celkem 50.000,- Kč, což 
představuje plnění na 100,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost 
činí 15.200,- Kč, což představuje plnění na 100,0 %. Lékařská služba první pomoci: příspěvek 
obce na zajištění této služby činí 13.248,60,- Kč, což představuje plnění na 101,91 %. Místní 
hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 1.079.456,77 Kč, což představuje plnění na 
100,01 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 132.037,- Kč, na nákup služeb - 
kremace ve výši 6.546,- Kč, výdaje na platy zaměstnanců, odvody zdravotního a sociálního, 
ochranné pomůcky, nákup materiálu, nákup služeb, voda, plyn, nákup drobného hmotného 
majetku, opravy a udržování, neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM) ve výši 
576.139,17 Kč, na sběr nebezpečného odpadu ve výši 12.051,40 Kč, komunálního odpadu ve 
výši 235.791,30 Kč, ostatního odpadu ve výši 29.765,40 Kč, údržbu zeleně ve výši 93.672,50,- 
Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc postiženým dětem. Výdaje činí 
4.000,- Kč. Civilní obrana: ostatní osobní výdaje činí 2.400,- Kč. Požární ochrana: výdaje na 
sbor dobrovolných hasičů činí 27.874,50 Kč. Volby: náklady na volby do Evropského 
parlamentu činí 19.000,- Kč a volby do územních zastupitelských sborů činí 9.453,- Kč a 
finanční vypořádání minulých let činí 13.702,90 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní správu 
činí 2.385.319,89 Kč, což představuje plnění na99,56 %. Jedná se o výdaje za platy místních 
zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a sociálního, tisk, nákup materiálu, služby 
pošt, telekomunikací, právní služby, nákup služeb, cestovné, plyn, opravy a udržování, 
pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů a půdní vestavba knihovny nad OÚ. Půdní 
vestavba knihovny stála 1.029.801,90 Kč. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 
68.033,70 Kč, což představuje plnění na 101,85 %. Celkové výdaje obce se jsou splněny na 
99,16 %. 
Splácení půjček a úvěrů k 31.12.2004:Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 
518.899,70 Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 85.599,70,- Kč, splátka půjčky u 
SFŽP Praha činí 176.000,- Kč, splátka půjčky u MF ČR činí 217.300,- Kč, splátka úvěru u ČS, 
a.s. Prostějov činí 40.000,- Kč. 
Nové úvěry k 31.12.2004: na půdní vestavbu knihovny byl poskytnut úvěr od ČS, a.s. 
Prostějov ve výši 600.000,- Kč.  
Závazky k 31.12.2004 (neuhrazené faktury) neuhrazená faktura ve výši 244.000,- Kč za 
ústřední topení v budově ZŠ.  
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV:  
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 212.992,20 Kč, 
 
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 337.000,- Kč 
* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 1.521.100,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 880.000,- Kč 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 ve výši 600.000,- Kč 
Důsledným naplňováním příjmových a výdajových položek rozpočtu, obec hospodařila v roce 
2004 bez větších problémů a dobře se vyrovnala se svěřenými prostředky a zabezpečila 
základní potřeby obce a služeb občanům. Ukazatel zadluženosti obce činí 12,39 %.  
Výsledek přezkoumání hospodaření obce: 
Dne 17.3.2005 se uskutečnil přezkum hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2004. 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje na základě 
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žádosti obce dle § 42 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích. Předmět přezkoumání 
hospodaření obce a jeho rozsah. V souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samostatných celků jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním 
hospodaření územního celku a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, 
týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce, peněžní operace, týkající se sdružených 
prostředků, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o 
účetnictví, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům 
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, nakládání a hospodaření s majetkem ve 
vlastnictví obce, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a 
nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a 
nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního 
celku, účetnictví vedené obcí.  

Předmětem přezkoumání se ověřuje z hlediska dodržování povinnosti stanovených zvláštními 
právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření obce, o hospodaření a jejich 
majetkem, o účetnictví a o odměňování, které jsou v souladu s platnými právními předpisy 
zejména v souladu se zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem číslo 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, 
zákon číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vyhláška číslo 505/2002 Sb., kterou se 
provádí ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb., vyhláška číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě a české účetní standardy pro územní samosprávní celek, zákon číslo 143/1992 Sb., o 
platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích, nařízení vlády číslo 
330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, nařízení vlády číslo 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.  

Dále se ověřuje soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení 
účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití a věcná a 
formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích.  

Nedostatky a chyby zjištěné při přezkumu: obec má ve vnitřní směrnici určenu hranici pro 
účtování DDHM od 2.000,- Kč do 40.000,- Kč. V průběhu roku nakoupila volební zástěny (2 
Ks) v celkové částce 5.100,- Kč. Tyto nebyly naúčtovány na účet 028. Dále byly koupena 
kopírka v hodnotě 48.787,80 Kč, která byla nesprávně zaúčtována na účet 028 místo na účet 
022. Zastavený majetek není evidován odděleně na analytických účtech.  

Bylo upozorněno na vydávání neinvestičních dotací neziskovým organizacím. Je nutné mít vše 
doloženo doklady.  

Závěr: Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou 
za rok 2004 v souladu s ! 2 a § 3 zákona o přezkoumávání byly zjištěny chyby a nedostatky, 
které nemají závažnost nedostatků uvedených v zákoně.  

Nápravná opatření: 
K odstranění zjištěných nedostatků při přezkumu byla provedena nápravná opatření. Nápravná 
opatření byla provedena v měsíci dubnu 2005 Na účet 028 jsou naúčtovány volební zástěny ve 
výši 5.100,- Kč a na účet 022 byla zaúčtována kopírka ve výši 48.787,80 Kč. Zastavený 
majetek je evidován odděleně. Písemná informace bude podána do 15 dnů po schválení 
závěrečného účtu Krajskému úřadu JmK, odbor kontroly.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Co se udělalo v obci v roce 2004: 

Stránka č. 6 z 9hlasek59

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\reporter\hlasek59.html



V roce 2004 proběhly ve Vážanech nad Litavou dvě velké investiční akce. 
První akcí plánovanou byla půdní vestavba na obecním úřadem, kde vznikly tři nové 
místnosti. Celá stavba byla rozdělena do několika částí. Nejdříve došlo k vyklizení půdy, 
následně bourací práce, pak zednické a ostatní práce. Oříškem bylo na malém prostoru udělat 
schodiště do patra. Byla provedena úprava chodby, včetně spojovací chodby do zasedací 
místnosti, kde byla položena nová dlažba a provedeno zateplení stropu. Do nových místností 
se přestěhovala zejména obecní knihovna, která byla již v nevyhovujících prostorách a 
současně byla do knihovny zavedena internetová přípojka, kterou po tři roky hradí 
Ministerstvo informatiky ČR. Do druhé místnosti byl přestěhován archiv OÚ. Třetí místnost 
měla sloužit jako sklad C O, ale po přestěhování materiálu skladu CO do Olomouce je zatím 
nevyužita. V představách je několik návrhů. Celkové náklady činí 1.029.801,90 Kč, z toho 
dotace Jihomoravského kraje činí 100.000,- Kč, úvěr od ČS, a.s. Prostějov činí 600.000,- Kč a 
vlastní zdroje obce činí 329.801,90 Kč. Půdní vestavbu provedla firma Reistav Slavkov u 
Brna. 
Druhou velkou akcí neplánovanou byla rekonstrukce havarijního stavu ústředního 
topení a kotelny v ZŠ Vážany nad Litavou. Již poslední topná sezóna roku 2003/2004 byla 
žalostná, ale předpokládalo se, že celý systém ještě alespoň nějaký čas vydrží. Nevydržel. 
Opravy, které byly naplánovány, již nechtěl nikdo provádět, neboť hrozila havárie ústředního 
topení. Situaci však bylo nutné neprodleně řešit, i když obec neměla na rekonstrukci peníze. 
Významně však pomohl Jihomoravský kraj, který poskytl dotaci ve výši 500.000,- Kč, dalších 
30.000,- Kč obdržela obec jako sponzorský dar od jedné firmy. Celkové náklady rekonstrukce 
ústředního topení a kotelny činí 944.132,90 Kč. Obec poskytla na rekonstrukci částku 
149.132,90 Kč, ale 265.000,- Kč přešla do roku 2005 jako závazek vůči firmě, kterou tuto akci 
zajišťovala a tím byla firma Procházka Křenovice. I když školní rok 2004/2005 začal až 
6.9.2005, přesto se rekonstrukce v šibeničním termínu podařila, škola je celá vymalovaná, 
rodiče dětí pomohly s úklidem. Díky všem.  
Kromě těchto velkých prací byli v obci opraveny dva chodníky, které zničila povodeň v roce 
1990. Jedná se o chodník v zatáčce u domu p. Cigánkové o okolo domu p. Chudáčkové. 
Náklady na opravy chodníků činily 95.131,- Kč. Také proběhla celková úprava okolo památné 
lípy, výměna rýn ve dvorním traktu budovy č.7, výměna plechové střechy nad hrubou 
přípravnou v ZŠ, odvodnění skladu materiálu včetně přepojení záchodů v budově č. 20 na 
kanalizaci. V sále Lidového domu bylo zatepleno a opraveno jeviště. 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce 

NEPŘEHLÉDNĚTE: Ohlídejte si platnost občanského 
průkazu: 

Dne 31.12.2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.1994. Jedná se 
především o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností "bez omezení" nebo 
"platnost prodloužena bez omezení". Dále se jedná o občanské průkazy typu karta vydané od 
1.5.1993 do 31.12.1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti "bez omezení". Žádost 
o vydání občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat nejpozději do 
30.11.2005.  
K vyplněné žádosti je nutné doložit jednu fotografii odpovídající současné podobě v zákonem 
stanoveném formátu a dále všechny matriční doklady platné pro současný stav tj. rodný list, 
pokud je ženatý/ vdaná pak předložit oddací list, pokud je rozvedený/á pak předložit rozsudek 
o rozvodu, pokud je vdovec/vdova pak předložit úmrtní list. Další informace získáte na 
Městském úřadu Slavkov u Brna, odbor vnitřních věcí telefon: 544 121 138 u paní Blanky 
Slezáčkové, nebo 544 121 175 u Bc. Hany Řezáčové 

Bc. Hana Řezáčová 
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Městský úřad Slavkov u Brna

Výměna řidičských průkazů:  

V posledních týdnech dochází k výraznému nárůstu počtu žádostí o výměnu starších 
řidičských průkazů, vydaných do 31.12.2000 za nové. Tuto povinnost stanoví § 134 zákona 
číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle tohoto zákona musí být tyto 
řidičské průkazy vyměněny do konce roku za nové, jinak se stanou neplatnými. 
Ministerstvo dopravy však učinilo řadu opatření ve výrobě i distribuci nových řidičských 
průkazů. Příslušné tiskopisy jsou průběžně vyráběny s ohledem na aktuální potřebu. Další 
opatření byla směřována k prodloužení lhůty pro výměnu řidičských průkazů změnou 
příslušné právní úpravy. Návrh novely zákona číslo 361/2000 Sb., byl poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR předložen a schválen návrh obsahující prodloužení lhůty pro povinnou 
výměnu starších řidičských průkazů za nové až do konce roku 2013. V této souvislosti 
doporučuji všem žadatelům o výměnu řidičského průkazu, aby nepodléhali panice, nemarnili 
svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na odboru dopravy a počkali s výměnou svých 
řidičských průkazů na prodloužené období bez front a zbytečného čekání. 

Jaroslava Pospíchalová
Městský úřad Slavkov u Brna

IX. Kv ětinový den 2005: 

Dne 11.5.2005 proběhl již IX. Květinový den, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Rok 
2005 je zaměřen proti rakovině kůže. Kožní rakovina není časté onemocnění, ale celosvětově 
se počtem nových případů zvyšuje. Proto je nezbytné se především rozumně opalovat a chránit 
se opalovacími krémy před nebezpečným ÚV zářením. 
Obec Vážany nad Litavou se do této celostátní akce zapojila již po páté. Celkem bylo rozdáno 
200 ks měsíčku lékařského za minimální cenu 20,- Kč za jednu květinku. Prodejem květinky 
občané obce přispěli částkou 5.003,- Kč tj. pr ůměr na jednu květinku 25,- Kč. Finanční 
prostředky byly odeslány prostřednictvím účtu ČSOB na účet Ligy proti rakovině.  
Jen pro srovnání: 
v roce 2003 bylo vybráno 3.140,- Kč a rozdáno 100 ks květinek (průměr 31,40 Kč),  
v roce 2004 bylo vybráno 4.610,- Kč a rozdáno 150 ks květinek (průměr 30,70 Kč), 
v roce 2005 bylo vybráno 5.003,- Kč a rozdáno 200 ks květinek (průměr 25,00 Kč). 

Všem, kteří přispěli i t ěm, kteří před touto akcí zavřeli dveře děkujeme.  

- oú -

Mateřská škola hodnotí uplynulý školní rok:   

Končí další školní rok 2004/2005 a prázdniny jsou na dosah, přesto máme na co vzpomínat. V 
naší mateřské škole se zvýšil oproti předchozím letům počet dětí a to na 20,z toho 10 chlapců a 
10 děvčat.  
S našimi nejmenšími pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem "Barevné 
kamínky", kde chceme u dětí pěstovat především kamarádství, lásku, schopnost rozlišovat 
dobro a zlo, získat samostatnost a projevit se jako osobnost. Od září jsme prožili mnoho 
zajímavých věcí. Několikrát jsme navštívili naše kamarády v Hruškách a to především různá 
divadelní představení. Umělci z Janáčkova divadla, kteří pro nás připravili velice zajímavé 
hudební vystoupení jsme uvítali v naší MŠ spolu s ostatními kamarády z jiných mateřských 
škol. V Brně jsme navštívili několik divadelních vystoupení a to jak v divadle Radost, tak i v 
G-Studiu Brno. V prosinci jsme s dětmi vystoupili na "Mikulášské nadílce" v sále Lidového 
domu. Zajímavé bylo rovněž seznámení dětí se starými hudebními nástroji od sběratele z 
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Brna. Formou panelu jsme prezentovali naši školičku na "Vyškovské mateřince". Spolu se 
zaměstnanci OÚ jsme přivítali nově narozené děti do života. V měsíci dubnu začala 
předplavecká výuka pro "malé plaváčky" ve vyškovském bazénu, která je součástí otužování 
dětí předškolního věku. Maminky jsme potěšili k jejich svátku vystoupením a dárečky. Ke Dni 
dětí si rodiče spolu s učitelkami pro děti připravili "Cestu za pokladem", jejímž vyvrcholením 
bylo divadelní vystoupení maminek (kterým tímto všichni děkujeme) a opékání buřtů na 
školní zahradě. Byli jsme se podívat v nově zbudované knihovně na OÚ. Maškarní karneval 
jsme uspořádali v měsíci červnu a navštívili jsme divadelní představení "Kamarádů" ve 
Slavkově u Brna na zámku. Rozloučíme se s 6 předškoláky a budeme se těšit na to, co nám 
přinese nový školní rok 2005/2006. 
Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na dárky pro děti, OÚ za jejich ochotu a 
spolupráci a rodičům za přízeň. 
Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v září nashledanou. 

Stanislava Babušíková
a zaměstnanci MŠ

Cyklostezky 2005 zahajují: 

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje další sportovní akci za poznáním 
svého regionu, obcí a měst svazku. Akce bude probíhat po dobu letních prázdnin, ukončena 
bude dne 31.8.2005, předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z 
jednotlivých obcí a měst svazku na obecní úřad v místě startu. 
* start je ve všech obcích DSO Ždánický les a Politaví v období květen až konec srpna, 
* každý, kdo se rozhodne navštívit v průběhu prázdnin všech 27 obcí svazku, může si 
vyzvednout na obecním úřadě v jednotlivých obcích DSO pozvánku - průkazku pro otisky 
razítek, 
* razítka jednotlivých obcí získáte buď na OÚ nebo v prodejnách, hospodách či jinde v té 
které obci,  
* každý, kdo do 5.9.2005 předá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, bude pozván na 
společenskou akci pořádanou některou obcí Ždánického lesa a Politaví, kde mu bude průkazka 
vrácena a bude mu předán dáreček, 
* upozorňujeme rodiče, že akce není pojištěna a děti do 15 let mohou jet pouze v doprovodu 
rodičů nebo starších osob, 
Na vaši návštěvu se těší 27 obcí a měst Ždánického lesa a Politaví: Bošovice, Bučovice, 
Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky, Kobeřice u 
Brna, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov, Němčany, 
Nížkovice, Otnice, Rašovice, Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice, Vážany nad Litavou, 
Velešovice, Zbýšov, Ždánice.  
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redaktor: Ing. Jaroslav Řezáč, registrace: Ministerstvo kultury ČR, registrační značka: MKČRE 
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