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Zápis číslo 13/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
14.12.2005
Přítomni: starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, zástupce starosty - Ing. Jiří Hložek,
členové - Jan Kundera, Petr Smejsík, Pavel Řihák, Emil Novotný
Omluveni: Josef Holub
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík
kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0
Program:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 12/2005 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
26.10.2005
3. Schválení zápisu číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 30.11.2005
4. Nařízení k provedení inventarizaci majetku k 31.12.2005
5. Rozpočtové provizorium na rok 2006
6. Rozpočtový výhled obce Vážany nad Litavou
7. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2005 , o poplatku za odpad
8. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - ateliér
9. Informace z OÚ za období listopad - prosinec 2005
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Hlasování: kdo je pro dnešní program a jeho doplnění: 6, 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 číslo 12/2005 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
26.10.2005
Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO
rozhodne nejbližší zasedání ZO. Má někdo nějaké námitky proti zápisu číslo 12/2005 ze dne
26.10.2005?
Námitky nebyly podány.
3. Schválení zápisu číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 30.11.2005
Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 21M/2005 z mimořádného
jednání ZO obce ze dne 30.11.2005. Hlavními body mimořádného jednání ZO bylo:
rozpočtové opatření číslo 6/2005, projednání zápisů finančního a kontrolního výboru,
projednání Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005 o poplatku za
odpad, smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a
provozování plynárenského zařízení č. 3344, smlouva o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů, navrhnutí zástupce obce do školské rady příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad
Litavou, jednání ohledně areálu družstva a nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Vážany nad
Litavou, nabídka Kooperativy na pojištění obecního majetku, seznámení ZO s finanční situací
obce za měsíc 9/2005, 10/2005, různé - stále ještě tři občané dluží příspěvek na provoz
kanalizace a ČOV, poplatek za psa, poplatek popelnici za rok 2005, informace Vak Vyškov
ohledně zvýšení vodného na roku 2006 na 27,50 Kč/m3, jednání ohledně IDS JMK
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připomínky k jízdnímu řádu platný od 11.12.2005, územní plán.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 21M/2005 z mimořádného
jednání ZO ze dne 30.11.2005 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 30.11.2005
b) ZO schvaluje zápis číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou
ze dne 30.11.2005
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
4. Nařízení k provedení inventarizaci majetku k 31.12.2005
Podle zákona o účetnictví číslo 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starosta obce
nařizuje provést inventarizaci majetku k 31.12.2005. Nařízení se týká rovněž příspěvkové
organizace ZŠ Vážany nad Litavou. Složení inventarizační komise: předseda inventarizační
komise bude předseda kontrolního výboru, členové: zastupitelstvo obce, skladník p. Novák. U
příspěvkové organizace je předsedou inventarizační komise ředitel ZŠ p. Mgr. Kypr, členové:
p. Babušíková, p. Pohlová.
Návrh usnesení
a) ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31.12.2005 a složení inventarizační
komise.
5. Rozpočtové provizorium na rok 2006
Podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, obce hospodaří podle schváleného rozpočtu. Pokud obec nebude mít
vypracovaný a schválený rozpočet na příští rok, pak je povinna se řídit podle § 13 zákona číslo
250/2000 Sb., pravidly rozpočtového provizoria. Starosta předložil ZO ke schválení postup při
čerpání rozpočtu a to ve výši 1/12 skutečných daňových a nedaňových příjmů obce v roce
2005. Výdaje budou krýt běžné výdaje obce. Rozpočtové provizorium bude trvat do doby než
bude schválen rozpočet na rok 2006.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí rozpočtové provizorium na rok 2006,
b) ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2006.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
6. Rozpočtový výhled obce Vážany nad Litavou
Podle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, musí mít obce zpracován rozpočtový výhled na 2 až 5 let následující roky
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtový
výhled na rok 2007 až 2011. Rozpočtový výhled byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15
dnů tj. od 25.11.2005 do 13.12.2005.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí rozpočtový výhled obce na rok 2007 až 2011,
b) ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na rok 2007.až 2011.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
7. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2005, o poplatku za odpad
Starosta obce předložil ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou
číslo 2/2005, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů (o poplatku za odpadech).
V roce 2004 bylo vybráno celkem 238.898,- Kč, celkové náklady obce za rok 2004 činí
276.214,- Kč (tj. 408,- Kč/osobu/rok). K 10/2005 bylo vybráno 242.560,- Kč a ke stejnému
datu bylo zaplaceno firmě Respono 308.898,- Kč (tj. 456,- Kč/osobu/rok).
Pro rok 2006 zvyšuje a.s. Respono poplatek, který účtuje obci o 12,0 % a to z důvodu nárůstu
směsného komunálního odpadu od občanů, neúměrným nárůstem počtu svozových nádob, kde
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na jednu popelnici připadají v průměru dva občané, z čehož vyplývá nízké procento třídění
odpadů. Dalším důvodem je nárůst cen pohonných hmot o téměř 40 % a avizované zdražení
cen energií.
Vyhláška stanovuje poplatek a způsob jeho vybírání. Poplatek platí fyzická osoba, která má v
obci trvalý pobyt a dále fyzická osoba, která není v obci trvale hlášena, ale má v obci stavbu
určenou k rekreaci či bydlení. Aby obec mohla postupovat podle zákona o odpadech, musí mít
schválenou vyhlášku a to tak, aby nabyla účinnosti od 1.1.2006. Sazba poplatku tvoří částka za
osobu a kalendářní rok, pro rok 2006 je navržena částka 190,- Kč (v roce 2005 byla částka
150,- Kč) a částka za osobu a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku (rok 2004) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, pro rok 2006 je
navržena částka 250,- Kč, tj. celkem 440,- Kč na osobu a rok. Navýšení v roce 2006 činí 10 %
tj. o 40,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeni děti do 6 let a občané, kteří mají v obci trvalé
bydliště, ale v obci se dlouhodobě nezdržují. Každý občan vyplní formulář "ohlášení
poplatníka" nebo "ohlášení poplatníka - vlastníka stavby", pokud tak neučinil již v roce 2002.
Při nesplnění povinnosti vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatky až
na trojnásobek. Pro kontrolu pracovníky Respono, a.s. Vyškov budou popelnice označeny tzv.
evidenčními známkami. Pokud nebude někomu popelnice stačit, může si občan k popelnici
postavit pytel označeny logem RESPONO, který si občan může vyzvednou na OÚ. V roce
2005 bylo vydáno více jak 1000 ks pytlů. Dále je nutné podotknout, že v obci žijí občané, kteří
zde nejsou trvale hlášeni a poplatek za odpad platí jako chalupáři tj. jedna osoba a přitom
vyžadují několik známek na několik popelnic. Přitom občané, kteří zde nemají trvalé bydliště
mají mít pouze jednu popelnici.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005, o
poplatku za odpad,
b) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005, o poplatku
za odpad,
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
8. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - ateliér
Starosta obce předložil ZO ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ateliér. Smlouva byla sepsána na jeden rok tj. od 1.1.2005 do 31.12.2005. Pan Tomáš Jetela
požádal o prodloužení nájemní smlouvy. Návrh je prodloužit na dva roky tj. od 1.1.2006 do
31.12.2007. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčené.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek číslo 1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor - ateliér schvaluje ZO.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - ateliér,
b) ZO schvaluje Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - ateliér na dva roky
tj. od 1.1.2006 do 31.12.2007.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
9. Informace z OÚ za období listopad - prosinec 2005
 proběhlo dne malých obcí,
 uskutečnila se konference ohledně žádostí z fondů EÚ,
 proběhlo jednání s ředitele Státního archivu ve Slavkově,
 uskutečnilo se jednání s pracovníky Kooperativa, a.s. ohledně pojištění majetku obce,
 proběhlo jednání se zástupci Kordisu (ředitel, právník, provozní ředitel) ohledně IDS
JMK,
 projednání připomínek k IDS JMK na úrovni s krajem,
 proběhlo jednání starostů JMK,
 uskutečnila se kontrola únikových cest a směrnic na úseku požární ochrany,
 proběhlo jednání s firmou Agria, a.s. Nížkovice ohledně nájmů pozemků v areálu
střediska,
 proběhla finanční kontrola v příspěvkové organizaci ZŠ Vážany nad Litavou,
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proběhlo veřejné projednání územního plánu obce,
uskutečnila se valná hromada sdružení Ždánického lesa a Politaví,
 uskutečnila se návštěva vážanských občanů v DD (Žernůvka, Strážnice, Brno, N.
Hvězdlice),
 uskutečnil se vánoční koncert,
 jednání s katastrálním úřadem ohledně převodu majetku do vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období listopad - prosinec 2005



10. Diskuse
V diskusi vystoupili celkem 3 občani. Dotazy se týkaly: topolů kolem silnice u mlýna, sypání
silnic a chodníků, při absenci SÚS, a poděkování za vánoční koncert. Dotazy byly
zodpovězeny členy ZO na místě, nebylo třeba odpovídat písemnou formou.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů
11. Usnesení
ZO schválilo:
 zápis číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
30.11.2005
 rozpočtové provizorium na rok 2006,
 rozpočtový výhled obce na rok 2007 až 2011,
 obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005, o poplatku za odpad,
 dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor -ateliér,
ZO bere na vědomí:
 zápis číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
30.11.2005
 nařízení inventarizace majetku k 31.12.2005 a složení inventarizační komise,
 rozpočtové provizorium na rok 2006,
 rozpočtový výhled obce na rok 2007 až 2011,
 obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005, o poplatku za odpad,
 dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor -ateliér,
 informace z OÚ za období listopad - prosinec 2005,
 diskusi občanů.
12. Závěr
Starosta obce ukončil v 19.40 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem
přítomným za účasta popřál všem Veselé vánoce, hodně štěstí, zdraví a šťastný nový rok 2006.
Podpisy:

starosta:

v.r.

ověřovatelé:

v.r.
v.r.

Vyvěšeno: 20.12.2005
Sňato: 6.1.2006
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