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Zápis číslo 6/2004 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
24.3.2004
Přítomni: starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, zástupce starosty - Ing. Jiří Hložek,
členové - Petr Smejsík, Pavel Řihák, Emil Novotný
Omluveni: Jan Kundera, Josef Holub
Ověřovatelé zápisu: Petr Smejsík, Pavel Řihák
kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0
Program:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu č. 5/2003 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
10.12.2003
3. Schválení zápisu č. 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 28.1.2004
4. Schválení zápisu č. 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 3.3.2004
5. Schválení inventarizace majetku za rok 2003 (k 31.12.2003)
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2004
7. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor
8. Zpráva o stavu pořádku v obci za rok 2003
9. Majetkový vztah k pozemku
10. Informace z OÚ za období leden - březen 2004
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Hlasování: kdo je pro dnešní program: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
1. Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty z řad občanů.
2. Námitky člena ZO proti zápisu č.5/2003 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
10.12.2003
Podle § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO
rozhodne nejbližší zasedání ZO. Má někdo nějaké námitky proti zápisu č. 5/2003 ze dne
10.12.2003?
Námitky nebyly podány.
3. Schválení zápisu č. 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 28.1.2004
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 9/2004 z mimořádného jednání
ZO obce ze dne 28.1.2004. Hlavním bodem mimořádného jednání ZO bylo:
dohoda o poskytnutí služeb ČZS Vážany nad Litavou, rozpočtové opatření číslo 6, obecně
závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 1/2004 o zrušení OZV č. 7/2002, kterou se
stanoví poplatek za stočné, obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou č. 2/2004 o
zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obci a Dohoda o poskytnutí příspěvku
na provoz kanalizace a ČOV, kabelová televize v obci, pozemky p.č. 638/14 a p.č. 639 vyjádření AGRIE, a.s. Nížkovice k žádosti p. Moškvana, žádost p. Coufala o odprodej části
pozemku p.č. 654/1 na stavbu garáže, žádost o stavební místo na stavbu garáže u Lípy, žádost
o poskytnutí dotace z Programu veřejné informační služby knihoven, žádost o finanční
příspěvek Muzeum Vyškovska, příspěvky na kulturní a sportovní akce konané v roce 2004,
požadavky TJ Vážany nad Litavou v roce 2004, požadavky SDH Vážany nad Litavou v roce
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2004, projednání inventury za rok 2003, žádosti p. Ludína a p. Brezovské o pozemek na
stavbu garáže, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 11/2003 a 12/2003, různé udělat anketu ohledně kabelové televize v obci, zveřejnění záměru obce ohledně prodeje
pozemku u Lípy a pronájmu nebytových prostor, zjistit situaci ohledně stavby garáží u mlýna.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis č. 9/2004 z mimořádného jednání
ZO ze dne 28.1.2004 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou
ze dne 28.1.2004
b) ZO schvaluje zápis číslo 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze
dne 28.1.2004
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
4. Schválení zápisu č. 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 3.3.2004
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání
ZO obce ze dne 3.3.2004. Hlavním bodem mimořádného jednání ZO bylo:
schválení spisového a skartačního řádu obce, schválení žádosti o udělení vyjímky v počtu žáků
pro ZŠ na školní rok 2004/2005, smlouva o příspěvku na zajištění LSPP v roce 2004, smlouva
č. 122/2004 o úhradě prokazatelné ztráty autobusové dopravy na rok 2004, žádost p. Nakládala
o stavební místo na stavbu garáže u Lípy, žádost p. Davida Nováka o pronájmu nebytových
prostor, návrh o poskytnutí příspěvku na kostel sv. Bartoloměje, žádost o příspěvek na činnost
spolku Svaz včelařů Křenovice, projednání smlouvy o nájmu nebytových prostor p. Jan
Kundera, příprava rozpočtu na rok 2004, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc
1/2004 a 2/2004, různé - udělat anketu ohledně kabelové televize v obci - trvá, zjistit situaci
ohledně stavby garáží u mlýna - trvá, proběhlo jednání ohledně čerpací stanice u hřiště, nechat
vypracovat smlouvy o nájmu nebytových prostor. Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích
je zapotřebí zápis č. 10/2004 z mimořádného jednání ZO ze dne 3.3.2004 schválit na veřejném
jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 3.3.2004
b) ZO schvaluje zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze
dne 3.3.2004
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
5. Schválení inventarizace majetku za rok 2003 (k 31.12.2003)
Starosta obce předložil ZO ke schválení inventarizační zápis za provedenou inventuru majetku
za rok 2003 (tj. k 31.12.2003). Inventura byla nařízena starostou obce dne 29.10.2003 na
základě zákona o účetnictví číslo 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Inventura
proběhla bez závad, všechny údaje odpovídají skutečnosti. Inventární zápis je součásti tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2003 (tj. k 31.12.2003),
b) ZO schvaluje zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2003 (tj. k 31.12.2003).
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2004
Starosta předložil ZO návrh rozpočtu na rok 2004 s následujícím komentářem: Návrh rozpočtu
na rok 2004 obdrželo zastupitelstvo obce poštou a rovněž byl zveřejněn na úřední desce podle
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 3.12.2003 zákon číslo 457/2003 Sb., o
státním rozpočtu rozpočet na rok 2004. Součástí schváleného zákona je i souhrnný finanční
vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. Finanční vztahy
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státního rozpočtu k rozpočtům obcí Jihomoravského kraje sdělilo MF ČR dopisem čj.
121/2572/2004 ze dne 27.1.2004. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou
zprostředkovány přes rozpočet krajů, kde kraj podle novely zákona 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, plní úlohu zprostředkovatele mezi
státním rozpočtem a rozpočty obcí. Rozpočet obce vychází a řídí se zákonem číslo 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy
obce vychází z novely zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění
pozdějších předpisů. Obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí
stanoveným procentem a to ve výši 0,003623 % v přepočtu na počet obyvatel. Dotace tvoří
především dotace na státní správu v přenesené působnosti, která činí 1.292,- Kč na 100
obyvatel obce. Další dotace je dotace na školství, kde příspěvek na jednoho žáka činí 1.221,Kč a dotace na přímé náklady na vzdělávání školám a školským zařízením zřizovanými
obcemi ze státního rozpočtu.
Celkové příjmy obce činí 4.932.800,- Kč, výdaje obce činí 4.419.800,- Kč. Saldo příjmů a
výdajů činí 513.000,- Kč. Rozpočet obce na rok 2004 je koncipován jako vyrovnaný.
Základním zdrojem pro financování potřeb na místní úrovni jsou daňové příjmy ve výši
3.954.000,- Kč, které tvoří 80,2 % celkových příjmů obce. V souladu s rozpočtovými pravidly
bude i v roce 2004 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických
osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybírané zvláštní sazbou,
daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty sdílnou daní z SR ve výši 20,59 % z
celostátního hrubého výnosu daně odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce k
celkovému počtu obyvatel ČR. Příjmem obcí je rovněž výnos daně z příjmu právnických osob
za obec, daň z nemovitosti, poplatek za komunální odpad, správní poplatky, poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného prostranství, místní poplatek za provoz hracích automatů.
Nárůst daňových příjmů se očekává celkem o 5 %.
Příjmem obce jsou rovněž nedaňové příjmy ve výši 709.200,- Kč, které tvoří 14,4 %
celkových příjmů obce. Sem patří příjmy z úhrad těžebního průmyslu, z prodeje zboží,
odvádění odpadních vod, příjmy z pronájmu vodovodu, poplatek v předškolním zařízení,
příjmy z pronájmu budovy ZŠ, příjmy z poplatku v obecní knihovně, pohřebnictví, příjmy z
pronájmu plynofikace, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu nemovitostí, přijaté
nekapitálové příspěvky, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků.
Další skupinou příjmů obce jsou dotace ve výši 269.600,- Kč, které tvoří 5,4 % celkových
příjmů obce. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství, na
výkon státní správy a na neinvestiční příspěvky a náklady ve školství. Dotace na neinvestiční
příspěvky a náklady ve školství procházejí přes rozpočet obce a je směřován na příspěvkovou
organizaci.
Předpokládaný objem výdajů v roce 2004 je předurčen rozsahem celkových finančních příjmů.
Výdaje zahrnují předpokládaný růst cen zejména zvýšením DPH o 14 %. Ve výdajových
kapitolách došlo k určitým upřesnění kapitol, kde některé kapitoly jsou rozděleny do více
kapitol.
 zemědělství: celkové výdaje na deratizaci hlodavců v obci činí 6.000,- Kč.
 vnitřní obchod, turismus: celkové výdaje na turistiku, kterou propaguje zejména
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, kde je obec členem, činí 4.000,- Kč.
 doprava: v roce 2004 začíná obec s opravou chodníků, které nejsou zrovna v nejlepším
stavu. Celkové omezené výdaje činí 80.000,- Kč. Výdaje na dopravní obslužnost činí
60.000,- Kč. Převážnou část výdajů na dopravní obslužnost hradí Jihomoravský kraj z
rozpočtu kraje.
 vodní hospodářství: celkové výdaje na provoz čistírny odpadních vod, opravy a
udržování kanalizace a projektovou dokumentaci činí 305.000,- Kč.
 školství: výdaje na školství jsou v roce 2004 členěny na dvě části. Jedná se o
neinvestiční výdaje, kterou obec přispívá na zřízenou příspěvkovou organizaci tj. výdaje
na mzdové náklady, nájemné a provoz Základní školy jejichž součástí je základná škola,
mateřská škola a jídelna při ZŠ činí 549.000,- Kč. Výdaje na běžný provoz budovy
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školy, který zůstal ve vlastnictví obce a neinvestiční transfery obce tj. náklady za žáky
plnící povinnou školní docházku ve Slavkově činí 243.500,- Kč. Zde se musí projevit
veškeré dotace směřující do školství.
kultura: jedná se o běžné výdaje na nákup knih pro místní knihovnu, která se doplňuje
každým rokem a ostatní osobní výdaje činí celkem 8.000,- Kč, neinvestiční dotace
Muzeum Vyškovska činí 3.000,- Kč, ostatní osobní výdaje (kronikářka) činí 2.000,- Kč,
oprava a údržba rozhlasu činí 4.000,- Kč, záležitosti kultury a církví jako je nákup
materiálu, služeb, věcné dary občanům při jubileích, neinvestiční dotace na místní kostel
činí 35.000,- Kč.
tělovýchovná a zájmová činnost: jedná se o příspěvek obce na kulturní a sportovní akce
pořádané TJ Vážany nad Litavou a příspěvek na nákup míčů, pomůcek a dopravu ve
výši 32.000,- Kč, a dále příspěvek na dokončení tribuny na hřišti a údržbu fotbalového
hřiště ve výši 18.000,- Kč. Výdaje celkem činí 50.000,- Kč.
Ostatní zájmová činnost: jedná se o příspěvky obce na ostatní kulturní a sportovní akce,
které pořádají zahrádkáři, chovatelé, myslivci, rybáři a jiné organizace v obci. Výdaje
celkem činí 17.000,- Kč.
zdravotnictví: jedná se o příspěvek na zachování Lékařské služby první pomoci, který
činí 13.000,- Kč.
veřejné osvětlení: do této kapitoly jsou zahrnuty veškeré výdaje obce na elektrickou
energii, dále nákup materiálu a opravy a udržování. Výdaje celkem činí 185.000,- Kč.
pohřebnictví: jedná se o výdaje na obecní pohřeb p. Dvořáčkové, který činí 6.500,- Kč.
plynofikace: jedná se o nákup služeb plynovodu v obci, kde výdaje činí 335.900,- Kč.
komunální služba a územní rozvoj: jedná se o běžné výdaje na rozvoj obce jako jsou
platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, ochranné pomůcky, drobný hmotný
majetek, nákup materiálu, voda, internet, nákup služeb, opravy a udržování, neinvestiční
transfery (SMO), příspěvky DSO Ždánický les a Politaví a DSO ESOM, platba daní a
poplatků. Výdaje celkem činí 425.600,- Kč.
ochrana životního prostředí: výdaje na svoz komunálního odpadu, svoz nebezpečného
odpadu a svoz ostatního odpadu jako jsou kontejnery činí 300.600,- Kč.
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: jedná se o běžné výdaje obce na údržbu zeleně,
které činí 110.800,- Kč.
sociální pomoc dětem a mládeži: jedná se o výdaje na charitativní činnost obce, která
činí 4.000,- Kč.
civilní obrana: jedná se o běžné výdaje ve výši 2.400,- Kč
požární ochrana: jedná se o příspěvek na činnost SDH Vážany nad Litavou a to zejména
nákup materiálu, školení, vzdělávání, věcné dary na soutěž v požárním sportu a ostatky.
Výdaje činí 27.400,- Kč.
vnitřní správa: jedná se o výdaje na zastupitelstvo obce jako ostatní osobní výdaje,
sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné,
které činí 631.500,- Kč, odvody SR při finančním vypořádání minulých let za
referendum, které činí 13.700,- Kč a činnost místní správy tj. platy zaměstnanců,
sociální a zdravotní pojištění, ostatní povinné pojištění, tisk, časopis, drobný hmotný
majetek, nákup materiálu, voda, plyn, služby pošt, služby telekomunikací, poradenské a
právní služby, školení a vzdělávání, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné,
pohoštění, budovy, haly a stavby, které činí 889.000,- Kč. V roce 2004 se bude provádět
půdní vestavba nebytových prostor pro umístění místní knihovny, CO skladu a skladu
pro OÚ. Stávající prostory již nevyhovují. Výdaje na služby peněžních ústavů činí
18.000,- Kč a výdaje na pojištění budov a zařízení činí 16.500,- Kč.
všeobecná pokladna: nemalým úkolem obce je hrazení úroků z úvěrů a půjček. Výdaje
činí 73.400,- Kč. Zde je předpoklad, že obec bude své závazky vyplývající z
poskytnutých úvěrů a půjček splácet včas a v termínu dané smlouvami.

Nemalou položkou v rozpočtu na rok 2004 jsou splátky úvěrů a půjček, které si obec vzala pro
zajištění dvou významných staveb v obci jako plynofikace obce a stavba čistírny odpadních
vod. Splátky úvěrů a půjček činí 513.000,- Kč. Jedná se o následující úvěry a půjčky: SFŽP
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Praha, ČMSS Praha, MF ČR, ČS, a.s. Prostějov. Úvěry a půjčky si vzala obec na plynofikaci
obce v roce 1999 a stavbu čistírny odpadních vod v roce 2001. Splácení úvěrů a půjček je
jedním z hlavních úkolů obce. Naplnění rozpočtu bude velmi složité. Při efektivním
vynakládání prostředků dává rozpočet reálný prostor pro financování základních potřeb obce a
zabezpečování služeb občanům.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2004
b) ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2004
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
7. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor
Dne 3.3.2004 viz. zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání ZO byla projednána žádost p.
Kundery o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor (obchod smíšeného zboží č.p.
20). Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 10 let od 1.7.1994 do 1.4.2004. ZO projednalo
podmínky prodloužení smlouvy a odložilo žádost o pronájem nebytových prostor do doby
vyvěšení záměru obce prodat nebo pronajmout majetek ve vlastnictví obce. Ten byl vyvěšen
podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, na úřední desce po dobu 15 dnů a to od 8.3.2004 do
24.3.2004. Starosta obce předložil ZO ke schválení novou Smlouvu o nájmu nebytových
prostor pro nájemce pana Kundery na budovu č.p. 20 parcelní číslo 209 zapsané na LV číslo
10001.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nájemce p. Kundery,
b) ZO schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nájemce p. Kundery.
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
8. Zpráva o stavu pořádku v obci za rok 2003
Starosta obce předložil ZO zprávu o stavu pořádku v obci Vážany nad Litavou za rok 2003,
tak jak byla zaslána na OÚ Vážany nad Litavou Policií ČR oddělení Slavkov u Brna. Ve
zprávě se uvádí: Policie ČR Slavkov přijali dvě trestní oznámení k trestným činům spáchaným
v katastru obce Vážany nad Litavou. Jednalo se o případy oznámení na neznámého pachatele,
kdy se jednalo o vloupání do osobního vozidla a odcizení nákladního vozidla. Provedeným
šetřením se nepodařilo zjistit pachatele uvedených trestných činů a případy byly odloženy. V
porovnání s rokem 2002, kdy byly šetřeny tři trestné činy, došlo k nepatrnému poklesu.
V roce 2003 byl oznámen občanem obce jeden přestupek spáchaný v katastru obce. Jednalo se
o slovní napadení s poškozením osobního vozidla, které bylo oznámeno Správnímu orgánu
MÚ Slavkov u Brna.
V obci nebyl šetřen trestný čin ani přestupek spáchaný mladistvími. Na úseku návykových
látek bylo v katastru obce zjištěno několik případů řízení vozidla po použití alkoholických
nápojů. Ve všech případech se nejednalo o občany obce Vážany nad Litavou. Stav komunikaci
v obci je na dobré úrovni. K dopravnímu značení nejsou ze strany policie žádné připomínky.
Celkový stav veřejného pořádku v obci je na dobré úrovni. Ze strany vedení Obvodního
oddělení Policie Slavkov u Brna je hodnocení kladné. Zpráva je součásti tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2003.
9. Majetkový vztah k pozemku
Starosta obce předložil ZO dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Brno, odloučené pracoviště Vyškov ohledně nemovitosti na pozemku p.č. 901 a
pozemku o výměře 259 m2 v k.ú. Vážany nad Litavou. Nemovitost (drůbežárna) stojí na cizím
pozemku a je zapsána na LV č.1 MNV Vážany nad Litavou. Starosta navrhl, aby obec jednala
s ÚPZSVM ohledně bezúplatného převodu pozemku p.č. 901 na Obec Vážany nad Litavou.
Dále navrhl, aby i ostatní pozemky ve vlastnictví ÚPZSVM a nacházející se uvnitř obce a jeho
blízkého okolí jako jsou veřejná prostranství, polní cesty apod. byl bezúplatně převeden na
Obec Vážany nad Litavou.
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Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí výzvu ÚPZSVM k úpravě užívacího vztahu k pozemku,
b) ZO schvaluje návrh starosty obce ohledně bezúplatného převodu pozemku p.č. 901 u
ÚPZSVM na Obec Vážany nad Litavou,
c) ZO schvaluje návrh starosty obce ohledně bezúplatného převodu ostatních pozemků ve
vlastnictví ÚPZSVM a nacházející se uvnitř obce a jeho blízkého okolí jako jsou veřejná
prostranství, polní cesty apod. na Obec Vážany nad Litavou.
Hlasování: Kdo je pro: 5, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
10. Informace z OÚ za období leden - březen 2004
 proběhla inventura majetku za rok 2003,
 proběhlo zajištění obecního pohřbu,
 proběhlo finanční vypořádání za referendum v roce 2003,
 bylo podáno daňové přiznání právnických osob za obec,
 proběhlo vyúčtování daně fyzických osob,
 bylo provedeno hlášení ohledně nakládání s odpady,
 uděláno hlášení k výsledkům finančních kontrol,
 jednání s Pozemkovým úřadem ohledně pozemkových úprav v obci,
 příprava rozpočtu obce na rok 2004,
 proběhlo jednání s projektanty ohledně čerpací stanice u hřiště,
 jednání s vlastníky pozemku ohledně čerpací stanice u hřiště,
 jednání s Vak Vyškov ohledně vodovodu,
 jednání s firmou INSTA Ivanovice ohledně kanalizace a ČOV,
 proběhlo školení ohledně GIS,
 proběhlo setkání starostů slavkovského regionu,
 jednání s TJ Vážany nad Litavou,
 proběhla valná hromada sdružení Ždánický les a Politaví,
 proběhlo jednání s ČSAD Vyškov ohledně dopravní obslužnosti,
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období leden - březen 2004
11. Diskuse
V diskusi pak vystoupili celkem 2 občani. Dotazy se týkaly: silnice u mlýna a pod kostelem,
ČOV. Dotazy byly zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba odpovídat písemnou formou.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů
12. Usnesení
ZO schválilo:
 zápis číslo 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
28.1.2004,
 zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
3.3.2004,
 zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2003 (tj. k 31.12.2003),
 rozpočet obce na rok 2004,
 Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nájemce p. Kundery,
 návrh starosty obce ohledně bezúplatného převodu pozemku p.č. 901 u ÚPZSVM na
Obec Vážany nad Litavou,
 návrh starosty obce ohledně bezúplatného převodu ostatních pozemků ve vlastnictví
ÚPZSVM a nacházející se uvnitř obce a jeho blízkého okolí jako jsou veřejná
prostranství, polní cesty apod. na Obec Vážany nad Litavou.
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ZO bere na vědomí:
 zápis číslo 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
28.1.2004,
 zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
3.3.2004,
 zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2003 (tj. k 31.12.2003),
 návrh rozpočtu obce na rok 2004,
 Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nájemce p. Kundery,
 zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2003,
 výzvu ÚPZSVM k úpravě užívacího vztahu k pozemku,
 informace z OÚ za období leden - březen 2004
 diskusi občanů
13. Závěr
Starosta obce ukončil v 19,50 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem
přítomným za účast.
Podpisy:

starosta:

v.r.

ověřovatelé:

v.r.
v.r.

Vyvěšeno:
Sňato:

file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\session\zasedani1.html

15.1.2009

