
 
Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 

23.2.2005 

 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu:Jan Kundera, Josef Holub 
kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0 

Program:  

1. Zahájení  
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 9/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

15.12.2004  
3. Schválení zápisu číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 26.1.2005  
4. Schválení inventarizace majetku za rok 2004 (k 31.12.2004)  
5. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za rok 2004  
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2005  
7. Zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou - vypustit  
8. Zpráva o výsledku kontroly VZP ČR Vyškov  
9. Zpráva o výsledku kontroly OSSZ ČR Vyškov - vypustit  

10. Žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok 2005  
11. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2004  
12. Zpráva jednotlivých komisí a výborů za rok 2004  
13. Informace z OÚ za období leden - únor 2005  
14. Diskuse  
15. Usnesení  
16. Závěr  

Hlasování: kdo je pro dnešní program a vypuštění bodu č. 7 a 9. pro: 7, 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.9/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
15.12.2004 
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 číslo 9/2004 ze dne 
15.12.2004? 
Námitky nebyly podány. 

3. Schválení zápisu číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 26.1.2005 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 16M/2005 z mimořádného 
jednání ZO obce ze dne 26.1.2005. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo: 
rozpočtové opatření číslo 6/2004, projednání inventury za rok 2004, smlouva č. 39/2005 
provozování ostatní dopravní obslužnosti, LSPP v roce 2005, neinvestiční náklady v ZŠ a ŠJ 
ve Slavkově u Brna a rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově, žádost o finanční příspěvek 
Český svaz včelařů, návrh o poskytnutí příspěvku na kostel sv. Bartoloměje, příspěvky na 
kulturní a sportovní akce v roce 2005, požadavky TJ Vážany nad Litavou v roce 2005, 
požadavky SDH Vážany nad Litavou v roce 2005, valná hromada SDH, návrh na jmenování 

Přítomni: starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, zástupce starosty - Ing. Jiří Hložek,
členové - Jan Kundera, Petr Smejsík, Pavel Řihák, Josef Holub, Emil Novotný

Omluveni:
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velitele SDH, nabídka na opravu místní komunikace ke koupališti, neplatiči - upomínky, 
výpověď nájemní smlouvy dle zákona AGRIA, a.s. Nížkovice, nabídka odkupu pozemků p.č. 
710/36, 713/19, 704/16, 701/17, 703/16, k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka odkupu pozemků 
p.č. 977/22 v k.ú. Vážany nad Litavou, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 
12/2004, různé. 
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 16M/2005 z mimořádného 
jednání ZO ze dne 26.1.2005 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad 
Litavou ze dne 26.1.2005 
b) ZO schvaluje zápis číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou 
ze dne 26.1.2005 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

4. Schválení inventarizace majetku za rok 2004 (k 31.12.2004) 
Starosta obce předložil ZO ke schválení inventarizační zápis za provedenou inventuru majetku 
za rok 2004 (tj. k 31.12.2004). Inventura byla nařízena starostou obce dne 15.12.2004 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 2004 (tj. k 31.12.2004), 
b) ZO schvaluje zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2004 (tj. k 31.12.2004). 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

5. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za rok 2004 
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace ZŠ Vážany nad Litavou za rok 2004 včetně návrhu na rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2004. 
Hospodářský výsledek školy je sestaven na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát zpracované 
k 31.12.2004. 
Náklady školy: spotřeba materiálu (potraviny) 223.200,- Kč, opravy a udržování 2.230,- Kč, 
ostatní služby 69.990,- Kč, mzdové náklady 1.096.130,- Kč, zákonné odvody pojistného 
383.340,- Kč, ostatní pojištění a sociální náklady 26.530,- Kč, jiné ostatní náklady 22.210,- 
Kč, celkové náklady 1.823.630,- Kč 
Výnosy školy: tržby z prodeje služeb (stravné) 169.340,- Kč, úroky 130,- Kč, zúčtování fondů 
39.940,- Kč, ostatní výnosy 1.650,- Kč, příspěvky a dotace na provoz 1.760.100,- Kč, celkové 
výnosy 1.971.160,-Kč. 
Hospodářský výsledek celkem 147.530,- Kč. 
Výsledek rozvahy odpovídá účetním stavům a navazuje na předloženou inventuru majetku, 
která byla provedena a zpracována k 31.12.2004  
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 30 % dát do fondu odměn tj. 44.000,- Kč, zbytek 
ve výši 103.530,- Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2005.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou a 
návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 
b) ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou, 
rozdělení hospodářského výsledku ve výši 44.000,- Kč do fondu odměn a 103.530,- Kč zapojit 
do rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2005 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

6. Schválení rozpočtu obce na rok 2005 
Starosta předložil ZO návrh rozpočtu obce na rok 2005. Návrh rozpočtu na rok 2005 obdrželo 
zastupitelstvo předem a rovněž byl zveřejněn na úřední desce podle zákona číslo 128/2000 
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Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 15.12.2004 zákon číslo 675/2004 Sb., o 
státním rozpočtu rozpočet na rok 2005. Součástí schváleného zákona je i souhrnný finanční 
vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. Finanční vztahy 
státního rozpočtu k rozpočtům obcí Jihomoravského kraje sdělilo MF ČR dopisem čj. 06/131 
520/04-121 ze dne 29.12.2004. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou 
zprostředkovány přes rozpočet krajů, kde kraj podle zákona číslo 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 ze zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 
předpisů. Rozpočet je sestaven podle rozpočtové skladby, která byla vydána vyhláškou MF 
ČR číslo 323/2002 Sb., a novelizována vyhláškou číslo 484/2003 Sb. Obec se na procentní 
části celostátního hrubého výnosu daně podílí stanoveným procentem a to ve výši 0,003702 % 
v přepočtu na počet obyvatel. Dotace tvoří především dotace na státní správu v přenesené 
působnosti, která činí 1.372,- Kč na 100 obyvatel obce. Další dotace je dotace na částečnou 
úhradu neinvestičních výdajů ve školství, kde příspěvek na jednoho žáka činí 1.267,- Kč. Dne 
1.1.2005 vstoupil v platnost zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde dotace na přímé náklady 
vzdělávání školám a školským zařízením zřizovanými obcemi budou zasílány z MŠMT 
prostřednictvím krajů přímo na účet škol a nepůjdou tedy přes účet zřizovatele. Z toho důvodu 
nejsou dotace z MŠMT součástí rozpočtu obce. Rovněž poplatek v MŠ si škola vybírá sama a 
je součásti příjmů školy. 

Celkové příjmy obce činí 4.739.400,- Kč, výdaje obce činí 4.364.400,- Kč. Saldo příjmů a 
výdajů činí 375.000,- Kč. Rozpočet obce na rok 2005 je koncipován jako vyrovnaný.  

Základním zdrojem pro financování potřeb na místní úrovni tvoří daňové příjmy ve výši 
4.110.000,- Kč, které tvoří 86,7 % celkových příjmů obce. V souladu s rozpočtovými pravidly 
bude i v roce 2005 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. Jedná se o sdílené daně ze SR ve výši 
20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně odpovídající poměru násobku počtu obyvatel 
obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Nárůst sdílených daní očekává stát ve výši 10,7 %. 
Rozpočet však uvažuje o nárůstu těchto daní ve výši 7,9 %. 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. Celkový nárůst daňových příjmů se očekává ve výši 3,9 %.  

Příjmem obce jsou rovněž nedaňové příjmy ve výši 577.600,- Kč, které tvoří 12,2 % 
celkových příjmů obce. Sem patří příjmy z prodeje zboží, odvádění odpadních vod, příjmy z 
pronájmu vodovodu, příjmy z pronájmu budovy ZŠ, příjmy z poplatku v obecní knihovně, 
pohřebnictví, příjmy z pronájmu plynofikace, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu 
nemovitostí, příjmy z prodeje pozemků, přijaté nekapitálové příspěvky, příjmy z 
poskytovaných služeb, příjmy z úroků, vratky transferů minulých let.  

Další skupinou příjmů obce tvoří dotace ve výši 51.800,- Kč, které tvoří 1,1 % celkových 
příjmů obce. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství a na 
výkon státní správy. Předpokládaný objem výdajů v roce 2005 je předurčen rozsahem 
celkových finančních příjmů. Výdaje zahrnují předpokládaný růst cen. Výdajové kapitoly jsou 
sestaveny podle platné rozpočtové skladby.  

� zemědělství: celkové výdaje na deratizaci hlodavců v obci činí 6.000,- Kč.  
� vnitřní obchod, turismus: celkové výdaje na turistiku, kterou propaguje zejména 
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Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, kde je obec členem, činí 4.000,- Kč.  
� doprava: v roce 2005 se uskuteční oprava komunikace a chodníku ke koupališti. 

Celkové náklady ve výši 410.000,- Kč se budou krýt částečně z rozpočtu obce a 
částečně z dotace PRV. Obec přispěje částkou 287.000,- Kč. Výdaje na dopravní 
obslužnost činí 52.000,- Kč. Částka kryje tři ztrátové spoje ze Slavkova u Brna do 
Vážany a dále příspěvek IDS JMK, který začne fungovat od 1.7.2005. Převážnou část 
výdajů na dopravní obslužnost však hradí Jihomoravský kraj z rozpočtu kraje.  

� vodní hospodářství: celkové výdaje na provoz čistírny odpadních vod, opravy a 
udržování kanalizace a projektovou dokumentaci činí 290.000,- Kč.  

� školství: výdaje na školství činí 669.000,- Kč. Jedná se o neinvestiční výdaje, kterou 
obec přispívá na zřízenou příspěvkovou organizaci. Výdaje na mzdové náklady, 
nájemné a provoz Základní školy a Mateřské školy jejichž součástí je základná škola, 
mateřská škola a jídelna při ZŠ činí 190.000,- Kč. Výdaje na běžný provoz budovy 
školy, která je ve vlastnictví obce, neinvestiční transfery obce tj. náklady za žáky plnící 
povinnou školní docházku ve Slavkově a úhradu závazku z roku 2004 na rekonstrukci 
topení v budově ZŠ, celkem 479.000,- Kč. Do rozpočtu starosta obce navrhl zahrnout 
částka 24.800,- Kč, kterou ZO schválilo na 16M/2005 dne 26.1.2005. Jedná se o 
doplatek za žáky plnící školní docházku v ZŠ Slavkov za rok 2004. Pak celkové výdaje 
činí 503.800,- Kč.  

� kultura: jedná se o běžné výdaje na nákup knih pro místní knihovnu, která se doplňuje 
každým rokem a ostatní osobní výdaje činí celkem 10.000,- Kč, ostatní osobní výdaje 
(kronikářka) a nákup materiálu činí 3.000,- Kč, pořízení pamětní desky k výročí 
narození Vážanského rodáka ve výši 15.000,- Kč, oprava a údržba místního rozhlasu 
činí 4.000,- Kč, záležitosti kultury a církví jako je nákup materiálu, nákup služeb, věcné 
dary občanům při jubileích a pohřbech, neinvestiční dotace na místní kostel, celkem 
79.000,- Kč.  

� tělovýchovná a zájmová činnost: jedná se o příspěvek obce pro TJ Vážany nad Litavou 
na kulturní a sportovní akce (fotbalový turnaj, Bartolomějské hody, Silvestr), příspěvek 
na činnost oddílu kopané, na zvelebení zařízení v celkové výši 60.000,- 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 a 
příspěvek Svazu včelařů. Výdaje celkem činí 21.000,- Kč.  

� zdravotnictví: v letošním roce nebude obec přispívat na Lékařskou službu první pomoci. 
� veřejné osvětlení: do této kapitoly jsou zahrnuty veškeré výdaje obce na elektrickou 

energii, dále nákup materiálu a opravy a udržování. Výdaje celkem činí 148.000,- Kč.  
� plynofikace: jedná se o opravy a udržování plynovodu v obci, kde výdaje činí 93.400,- 

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, plyn, elektrická energie, konzultační, poradenské a 
právní služby (územní plán), poplatek 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 765.600,- Kč. Starosta obce navrhl snížení 
výdajů v kapitole nákup materiálu o 24.800,- Kč. Celkové výdaje pak budou činit 
740.800,- Kč.  

� ochrana životního prostředí: výdaje na svoz komunálního odpadu, svoz nebezpečného 
odpadu a svoz ostatního odpadu jako jsou kontejnery činí 289.500,- Kč.  

� péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: jedná se o běžné výdaje obce na údržbu zeleně, 
které činí 135.600,- Kč.  

� sociální pomoc dětem a mládeži: jedná se o výdaje na charitativní činnost obce, která 
činí 4.000,- Kč.  

� požární ochrana: jedná se o příspěvek na činnost SDH Vážany nad Litavou a to zejména 
nákup materiálu, tisk, noviny, školení, vzdělávání, věcné dary na soutěž v požárním 
sportu a ostatky. Výdaje činí 21.000,- Kč.  

� vnitřní správa: jedná se o výdaje na zastupitelstvo obce jako ostatní osobní výdaje, 
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sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, 
které činí 654.100,- Kč, odvody SR při finančním vypořádání minulých let, které činí 
12.400,- 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, které činí 618.600,- 
Kč. Výdaje na služby peněžních ústavů činí 18.000,- Kč a výdaje na pojištění budov a 
zařízení činí 18.000,- Kč.  

� všeobecná pokladna: nemalým úkolem obce je hrazení úroků z úvěrů a půjček. Výdaje 
činí 86.200,- 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 2005 jsou splátky úvěrů a půjček, které si obec vzala pro 
zajištění tří významných staveb v obci jako plynofikace obce rok 1998, stavba čistírny 
odpadních vod rok 2001 a nadstavba nad OÚ pro novou obecní knihovnu a archiv rok 2004. 
Splátky úvěrů a půjček činí 619.000,- Kč. Jedná se o následující úvěry a půjčky: SFŽP Praha, 
ČMSS Praha, MF ČR, ČS, a.s. Prostějov. Splácení úvěrů a půjček je jedním z hlavních úkolů 
obce. Do rozpočtu obce byla zapojena změna stavu krátkodobých prostředků ve výši 244.000,- 
Kč na úhradu závazku z roku 2004.  

Naplnění rozpočtu bude velmi složité. Při efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet 
reálný prostor pro financování základních potřeb obce a zabezpečování základních služeb 
občanům.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2005 
b) ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2005 
Hlasování: Kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.  

Po tomto budu se z jednání ZO omluvil p. Pavel Říhák.  

7. Zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou 
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad JMK, odbor školství ještě nezná metodiku doporučující jak 
upravit zřizovací listiny příspěvkových organizací, byl tento bod z jednání ZO vypuštěn. 

8. Zpráva o výsledku kontroly VZP ČR Vyškov 
Starosta obce předložil ZO zprávu o výsledku kontroly VZP ČR Vyškov ve věci plateb 
pojistného a dodržování povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena 9.2.2005 a byla 
provedena ve smyslu § 22 zákona ČNR 592/1992 Sb., za období od 1.1.1993 do 9.2.2005, tj. 
za měsíce leden 1993 až prosinec 2004. Předmětem kontroly bylo plnění oznamovací 
povinnosti, správnost stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů 
splatnosti pojistného, pracovní smlouvy zaměstnanců, mzdové listy, rekapitulace mezd, 
měsíční přehled pojistného. Při kontrole vyměřovacích základů, výše a odvodů pojistného bylo 
zjištěno, že plátce porušil ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR 592/1992 Sb., za měsíce 5/93, 
4/97, 9/98, 10/98, 11/98, 1/99, 6/99 tj. , že včas neodvedl ve stanovenou dobu výši pojistného. 
Penále vyčíslené za pozdní odvedení se nepředepisuje, neboť nepřesahuje v úhrnu 100,- Kč za 
jede kalendářní rok. Závěr: Ke dni 9.2.2005 nemá VZP ČR vůči plátci splatnou pohledávku na 
pojistném a penále.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly VZP ČR Vyškov, 

9. Zpráva o výsledku kontroly OSSZ ČR Vyškov 
Kontrola OSSZ ČR byla odložena na 7.3.2005. 

10. Žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok 2005 
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Starosta obce předložil ZO ke schválení žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok 
2005. Jedná se o dotační titul 1-4, název akce: oprava místní komunikace a chodníku. Dotace 
činí max. 30 % z celkové předpokládané částky.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok 2005, 
b) ZO schvaluje žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok 2005. 
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0. 

11. Zpráva o stavu pořádku v obci za rok 2004 
Starosta obce předložil ZO zprávu o stavu pořádku v obci Vážany nad Litavou za rok 2004, 
tak jak byla zaslána na OÚ Vážany nad Litavou Policií ČR oddělení Slavkov u Brna. Ve 
zprávě se uvádí:  
V průběhu roku 2004 policisté Obvodního oddělení Policie ČR Slavkov přijali dvě trestní 
oznámení na neznámého pachatele, kdy tyto trestné činy byly spáchané v katastru obce 
Vážany nad Litavou. Jednalo se o krádež malého motocyklu a vloupání do vozidla. 
Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit pachatele uvedených trestných činů a případy byly 
odloženy. V porovnání s rokem 2003, kdy byly šetřeny také dva trestné činy, nedošlo k 
poklesu ani k zvýšení trestných činů.  
V roce 2004 byly v obci Vážany nad Litavou šetřeny čtyři přestupky. Ve třech případech se 
jednalo o přestupky proti občanskému soužití a v jednom případě proti majetku. Dva 
přestupky byly oznámeny Správnímu orgánu MÚ ve Slavkově u Brna. Dále bylo šetřeno 
několik přestupků v dopravě.  
V roce 2004 nedošlo v katastru obce k trestnému činu ani přestupku spáchanému mladistvým. 
Na úseku návykových látek bylo zjištěno v jednom případě řízení vozidla pod vlivem 
alkoholu. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci zdržovaly nebo scházely závadové osoby 
(pachatelé závažné trestní činnosti, recidivisté, extremisté apod.). K dopravnímu značení 
nejsou ze strany policie žádné připomínky a stav komunikací v obci je na dobré úrovni. 
Celková bezpečnostní situace v obci Vážany nad Litavou je na dobré úrovni. V roce 2005 
bude snahou policistů nápad trestných činů a přestupků ještě snížit. Zejména se bude jednat o 
zvýšenou preventivní činnost, tedy větší a častější kontrola obce v denních i nočních hodinách 
a lepší spolupráce s občany obce. Je také zapotřebí, aby si občané lépe chránili svůj majetek 
(řádně uzamykali vozidla, řádně zajistili domy a stavby domů, nenechávali ve vozidlech volně 
odložené cenné věci apod.) a věnovali pozornost cizím osobám, které se pohybují po obci. V 
případě výskytu těchto osob je toto potřeba ihned hlásit na Policie ČR Slavkov u Brna. Zpráva 
je součásti tohoto zápisu.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2004.  

12. Zpráva jednotlivých komisí a výborů za rok 2004 
Jednotliví předsedové komisí a výboru přednesli zprávu za rok 2004.  
Kontrolní výbor: při kontrolách nezjistil výbor žádných závad, účetnictví se provádí podle 
zákona, je možno do něho nahlížet a je pravidelně předkládáno zastupitelstvu obce,  
Finanční výbor: pracoval podle plánu,  
Kulturní, sportovní, školská komise: v roce 2004 bylo organizováno několik kulturních, 
sportovních a školních akcí, na kterých se obec finančně podílela,  
Komise životního prostředí: řešila 5 žádostí na pokácení přestárlých stromů, všechny byly 
odstraněny v době vegetačního klidu,  
Komise veřejného pořádku: řešila 4 připomínky jako parkování vozidel, znečišťování vod, 
černá skládka na polní cestě, špatně postavený kontejner. Stavba zděného plotu předáno na 
Stavební úřad Slavkov.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí zprávu jednotlivých komisí a výborů za rok 2004.  

13. Informace z OÚ za období leden - únor 2005  
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� proběhlo jednání s právním zástupcem obce,  
� jednání s firmou Vak Vyškov,  
� podání žádosti na katastrální úřad o zápis majetku na 10001,  
� podání žádosti o dotaci v rámci PRV JMK na rok 2005,  
� proběhla valná hromada SDH,  
� proběhlo a bylo odesláno na JMK závěrečné vyhodnocení akce nadstavba nad OÚ,  
� proběhlo a bylo odesláno na JMK vyúčtování akce rekonstrukce ústředního topení v ZŠ, 
� byl zpracován a odeslán výkaz komunálního odpadu v obci: celkově bylo odvezeno 

197,74 t odpadu, z toho komunálního 156,3 t,  
� zpracován výkaz o finanční kontrole dle zákona a odeslán na JMK,  
� proběhlo jednání s Finančním úřadem,  
� proběhla kontrola na úseku plateb VZP,  
� proběhlo jednání na Krajském úřadu ohledně křenovské spojky,  
� proběhlo jednání ohledně územního plánu obce,  
� proběhlo jednání starostů slavkovského regionu ohledně LSPP: krajské dotace jsou o 50 

% nižší než v roce 2004, obce řeší jak zabezpečit alespoň částečně tuto službu pokud 
nechtějí tuto službu dotovat ze svého tj. nárůst nejméně o 60 % oproti roku 2004, byl 
schválen návrh sloučení pohotovosti Slavkov - Bučovice, střídání ve službách po týdnu, 
současný systém je garantován do konce února, praktičtí lékaři nechtějí pohotovost 
sloužit, většinou pohotovost slouží lékaři rychlé a lékaři důchodci, konečné stanovisko 
zatím nepadlo. IDS JMK: přestupní uzel v Křenovicích horní nádr. má být hotový do 
konce června, otázka je jak se před nádražím budou autobusy otáčet, jízdní řády jsou 
připomínkovány, jednání ohledně jízdních řádů proběhne v březnu,  

� proběhla valná hromada Sdružení obcí Ždánický les a Politaví,  
� provádí se zimní údržba obce a čištění porostu před vjezdy do obce,  

Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období leden - únor 2005 

14. Diskuse 
V diskusi pak vystoupili celkem 3 občani. Dotazy se týkaly: IDS JMK, možnost postavit k 
chodníku na hřbitov zábradlí, rozbitý kanalizační vpusť mezi domy č. 234 a č. 52.  
Dotazy byly zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba odpovídat písemnou formou.  
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů 

15. Usnesení 

ZO schválilo: 
� zápis číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

26.1.2005,  
� zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2004 (k 31.12.2004),  
� výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou, rozdělení 

hospodářského výsledku ve výši 44.000,- Kč do fondu odměn a 103.530,- Kč zapojit do 
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2005,  

� rozpočet obce na rok 2005,  
� žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV KMK na rok 2005,  

ZO bere na vědomí: 
� zápis číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

26.1.2005,  
� zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2004 (k 31.12.2004),  
� výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou a návrh na 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004,  
� návrh rozpočtu obce na rok 2005,  
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� zprávu o výsledku kontroly VZP ČR Vyškov,  
� žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok 2005,  
� zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2004,  
� zprávu jednotlivých výborů a komisí za rok 2004,  
� informace z OÚ za období leden - únor 2005,  
� diskusi občanů.  

16. Závěr 
Starosta obce ukončil v 20.10 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem 
přítomným za účast.  

 
 
 
 
 

Vyvěšeno:1.3.2005 

Sňato:18.3.2005  

Podpisy: starosta: v.r.

ověřovatelé: v.r.

v.r.
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