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Zápis číslo 9/2004 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne
15.12.2004
Přítomni: starosta - Ing. Jaroslav Řezáč, zástupce starosty - Ing. Jiří Hložek,
členové - Jan Kundera, Petr Smejsík, Pavel Řihák, Emil Novotný
Omluveni: Josef Holub
Ověřovatelé zápisu: Emil Novotný, Petr Smejsík
kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0
Program:
1. Zahájení
2. Námitky člena ZO proti zápisu číslo 8/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
3.11.2004
3. Schválení zápisu číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 1.12.2004
4. Rozbor hospodaření obce za III. čtvrtletí roku 2004
5. Nařízení k provedení inventarizace majetku k 31.12.2004
6. Rozpočtové provizorium na rok 2005
7. Obecně závazná vyhláška číslo 4/2004, kterou se zrušuje OZV číslo 4/2002, o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy Vážany nad Litavou
8. Obecně závazná vyhláška číslo 5/2004, o poplatku za odpad
9. Obecně závazná vyhláška číslo 6/2004, kterou se stanoví školský obvod spádové školy
10. Smlouva o nájmu nebytových prostor - kadeřnictví
11. Smlouva o nájmu nebytových prostor - ateliér
12. Výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za šk. rok 2003/2004
13. Informace z OÚ za období červen - říjen 2004
14. Diskuse
15. Usnesení
16. 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 č.8/2004 z jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
3.11.2004
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 8/2004 ze dne
3.11.2004? Námitky nebyly podány.
3. Schválení zápisu číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce ze dne 1.12.2004
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení zápis číslo 15M/2004 z mimořádného
jednání ZO obce ze dne 1.12.2004. Hlavním bodem mimořádného jednání ZO bylo:
příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Ždánický les a Politaví za členství ve svazku,
projednání Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004 o zrušení obecně
závazné vyhlášky číslo 4/2002, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů v MŠ, vyhodnocení ankety ohledně svozu TDO v obci a schválení systému svozu
odpadu, projednání Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004, o
poplatku za odpad, smlouva o nájmu a provozování plynárenského zařízení, žádost o
prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor - kadeřnictví, žádost o pronajmutí místnosti
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v budově číslo 7, žádost o změnu nájemní smlouvy formou dodatku na provozování
pohostinství LD, nabídka na zpracování územního plánu obce Vážany nad Litavou, úpravy v
pohostinství Lidový dům, žádost o znovu projednání odprodeje pozemku p.č. 533 pod RD
255, Avízo placení neinvestičních nákladů za žáky, kteří chodí do ZŠ Slavkov, jednání
ohledně nájemní smlouvy mezi Obci Vážany nad Litavou a AGRIA, a.s. Nížkovice, žádost p.
Moškvana o dlouhodobý pronájem, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 09/2004,
10/2004 a 11/2004, různé - úkoly: vydání publikace k 720 letům od písemné zmínky, instalace
pamětní desky vážanskému rodákovi P. Jakuba Pavelky od jehož narození uplyne 140 let,
umístění kříže, který byl obci věnován panem Václavem Gottwaldem, oprava hřbitovní zdi,
zimní údržba, dopis p. Ing. Rezlové ze dne 1.12.2004, polní cesta k hasičské nádrži.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích je zapotřebí zápis číslo 15M/2004 z mimořádného
jednání ZO ze dne 1.12.2004 schválit na veřejném jednání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí zápis číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad
Litavou ze dne 1.12.2004
b) ZO schvaluje zápis číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou
ze dne 1.12.2004 Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
4. Rozbor hospodaření obce za III. čtvrtletí roku 2004
Starosta předložil ZO rozbor hospodaření obce za III. čtvrtletí roku 2004 s následujícím
komentářem: Obec hospodaří 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. Rozbor hospodaření byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Celkové příjmy obce činí 5.023.312,60 Kč, výdaje obce činí 4.824.490,38 Kč. Saldo
příjmů a výdajů činí 198.822,22 Kč.
Příjmová stránka obce.
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 576.273,- Kč a plní se na 77,35 %. Daň z
příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 153.877,- Kč a plní se na 95,58 %. Daň z
příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 46.603,- Kč a plní se na 93,21 %. Daň z
příjmu právnických osob činí 627.080,- Kč a plní se na 75,55 %. Daň z přidané hodnoty činí
903.414,- Kč a plní se na 67,42 %. Poplatek za komunální odpad činí 235.685,- Kč a plní se na
102,47 %. Poplatek ze psů činí 13.800,- Kč a plní se na 106,15 %. Poplatek za užívání
veřejného prostranství činí 5.560,- Kč a plní se na 50,55 %. Poplatek ze vstupného činí 1.175,Kč. Místní poplatek - provoz automatů dle vyhlášky činí 25.000,- Kč a plní se na 62,50 %.
Odvod z výtěžku provozování automatů činí 35.057,- Kč. Správní poplatek činí 18.450,- Kč a
plní se na 54,26 %. Daň z nemovitosti činí 326.545,- Kč a plní se na 65,31 %.
Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 30.658,- Kč, které se plní na
93,28 %, příjmy z prodeje zboží ve výši 850,- Kč plní se na 25,76 %, odvádění odpadních vod
a nájemné ve výši 175.300,- Kč, plní se na 92,75 %, poplatek v předškolním zařízení ve výši
18.050,- Kč plní se na 75,21 %, nekapitálové příspěvky a nájemné ve výši 40.000,- Kč plní se
na 100 %, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 110,- Kč plní se na 110 %,
pohřebnictví ve výši 10.760,- Kč plní se na 104,47 %, příjmy z pronájmu pozemků ve výši
8.998,- Kč plní se na 66,65 %, příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 28.500,- Kč plní se na
6,81 %, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ve výši 0,- Kč, přijaté nekapitálové
příspěvky ve výši 12.464,- Kč plní se na 207,73 %, příjmy z úroků ve výši 2.303,- Kč a plní se
na 76,77 %. Nedaňové příjmy celkem činí 336.993,- Kč a plní se na 44,86 %. Jeden občan
nemá uhrazen poplatek za odpad a čtyři občané nemají uhrazené poplatky za odvádění
odpadních vod.
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 1.717.800,- Kč a jsou plněny na 83,08 %. Dotace od kraje do oblasti školství ve
výši 1.061.000,- Kč účtem obce pouze procházejí a převádí se na účet příspěvkové organizace

file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\session\zasedani4.html

15.1.2009

ZASEDÁNÍ

Stránka č. 3 z 8

ZŠ.
Celkové příjmy obce se plní na 74,17 %.
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 na zatoulaného psa, který byl dán do útulku v Brně. Celkové výdaje činí 9.967,20
Kč a plní se na 166,12 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje na propagaci obce v rámci
Sdružení obcí Ždánický les a Politaví činí 10.000,- Kč a plní se na 71,43 %. Doprava: v tomto
roce proběhla oprava chodníků u p. Chudáčkové a p. Cigánkové. Celkové náklady činí
95.131,- Kč. Náklady na dopravní obslužnost činí 49.200,- Kč a plní se na 82,00 %. 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 a plní
se na 86,04 %. 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 jako je nákup služeb, energie, opravy a
udržování a neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově. V
roce 2003 proběhla celková rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení včetně opravy
kotelny. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od obce schválené dotace. S
těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Celkové náklady činí 2.108.936,50 Kč a
plní se na 84,31%. Z této částky tvoří 1.376.000,- Kč dotace příspěvkové organizace a
526.546,- Kč na částečnou úhradu rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení. Kultura:
Výdaje na nákup knih do knihovny a ostatní osobní výdaje činí 6.976,-Kč a plní se na 87,20
%, příspěvek na činnost muzeí činí 3.000,- Kč, služby občanům činí 7.747,50 Kč a plní se na
59,60 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce činí 18.000,- Kč,
neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 28.000,- Kč celkem 46.000,- Kč a plní se na
92,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost činí 5.400,- Kč a plní se
na 31,76 %. Lékařská služba první pomoci: příspěvek obce na zajištění této služby činí 9.936,Kč a plní se na 76,43 %. Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 751.104,72
Kč a plní se na 55,23 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 85.656,- 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
359.733,67 Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 201.697,55
Kč, údržbu zeleně ve výši 84.483,50,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární
pomoc postiženým dětem. Výdaje činí 1.000,- Kč. Civilní obrana: ostatní osobní výdaje činí
2.400,- Kč. Požární ochrana: výdaje na sbor dobrovolných hasičů činí 27.394,50 Kč. Volby:
náklady na volby do Evropského parlamentu činí 19.000,- Kč a finanční vypořádání minulých
let činí 13.702,90 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní správu činí 1.368.602,66 Kč a plní se
na 81,76 %. 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. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí
39.023,50 Kč a plní se na 53,17 %.
Celkové výdaje obce se plní na 77,07 %.
Splácení půjček a úvěrů k 30.9.2004: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem
158.400,- Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 75.600,- Kč, splátka půjčky u SFŽP
Praha činí 132.000,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s. Prostějov činí 30.000,- Kč.
Závazky k 30.9.2004 (neuhrazené faktury) běžné neuhrazené faktury z obchodního styku.
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV:
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 222.991,90 Kč,
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 381.000,- Kč
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* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 1.738.400,- Kč,
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 890.000,- Kč
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 465.312,- Kč
Při efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet reálný prostor pro financování
základních potřeb obce a zabezpečování služeb občanům.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za III. čtvrtletí roku 2004
5. Nařízení k provedení inventarizace majetku k 31.12.2004
Podle zákona o účetnictví číslo 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starosta obce
nařizuje provést inventarizaci majetku k 31.12.2004. 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 31.12.2004 a složení inventarizační
komise.
6. Rozpočtové provizorium na rok 2005
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
2004. Výdaje budou krýt běžné výdaje obce. Rozpočtové provizorium bude trvat do doby než
bude schválen rozpočet na rok 2005.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí rozpočtové provizorium na rok 2005,
b) ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2005.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
7. Obecně závazná vyhláška číslo 4/2004, kterou se zrušuje OZV číslo 4/2002, o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou
Starosta obce předložil ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou
číslo 4/2004 o zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002, o
stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ. Zákon číslo 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon),
který vstoupí v platnosti od 1.1.2005, ruší svým ustanovením vybírat příspěvky na neinvestiční
náklady v MŠ. Vzhledem k tomu, že vydaná Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad
Litavou číslo 4/2002 od 1.1.2005 nebude mít právní oporu, je nutné tuto vyhlášku zrušit tak,
aby platila od 1.1.2005. I když byl zákon vydán, současně nebyla vydána prováděcí vyhláška,
která bude řešit placení neinvestičních nákladů v MŠ. Do té doby se příspěvky ve výši 200,Kč ruší.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004 o
zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002, o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou.
b) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004 o zrušení
Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002, o stanovení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
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8. Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004 o poplatku za odpad
Starosta obce předložil ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou
číslo 5/2004, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů (o poplatku za odpadech).
Celkové náklady obce za rok 2003 činí 278.956,80 Kč (tj. 407,- Kč/občana) a jsou oproti roku
2002 vyšší o 9,6 %. V roce 2003 bylo vybráno 212.015,- Kč, k 10/2004 bylo vybráno
235.685,- Kč. Celkové náklady za rok 2002 činili 268.945,40 Kč. V roce 2005 zvyšuje a.s.
Respono zákonný poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce z 200,- Kč/t na 300,Kč/t, u nebezpečného odpadu z 1200,- Kč/t na 1300,- Kč/t. Další skutečností jsou ceny na
vstupu, jako energie, plyn, pohonné hmoty. Průměrný nárůst činí 7 %. 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 1.1.2005. Sazba poplatku tvoří částka za osobu a kalendářní
rok, pro rok 2005 je navržena částka 150,- Kč (v roce 2004 byla částka 130,- Kč) a částka za
osobu a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku (rok
2003) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, pro rok 2005 je navržena částka 250,Kč, tj. celkem 400,- Kč na osobu a rok. Navýšení v roce 2005 činí 5,3 % tj. o 20,- Kč (rok
2004 činil 8,5 % tj. o 30,- Kč). Od poplatku jsou osvobozeni děti do 6 let. Každý občan vyplní
formulář "ohlášení poplatníka" nebo "ohlášení poplatníka - vlastníka stavby", pokud tak
neučinil již v roce 2002. Při nesplnění povinnosti uhrazení poplatku vyměří obec poplatek
platebním výměrem a může zvýšit poplatky až na trojnásobek. I nadále platí, že občan může
mít i několik popelnic. Pro kontrolu pracovníky Respono, a.s. Vyškov budou označeny tzv.
evidenčními známkami. Pokud nebude někomu popelnice stačit, může si občan k popelnici
postavit pytel označeny logem RESPONO. Pytel i nadále bude zdarma a občan si jej může
vyzvednou na OÚ.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004 o
poplatku za odpad,
b) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004 o poplatku
za odpad,
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
9. Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004, kterou se stanoví školský
obvod spádové školy Vážany nad Litavou
Starosta obce předložil ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou
číslo 6/2004, kterou se stanoví školský obvod spádové školy. Zákon číslo 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), který
vstoupí v platnosti od 1.1.2005, ukládá obcím stanovit školský obvod školám, jichž jsou
zřizovateli. Školský obvod stanoví vydáním obecně závazné vyhlášky, která vejde v platnost
od 1.1.2005.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004,
kterou se stanoví školský obvod spádové školy Vážany nad Litavou.
b) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004, kterou se
stanoví školský obvod spádové školy Vážany nad Litavou.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
10. Smlouva o nájmu nebytových prostor - kadeřnictví
Starosta obce předložil ZO ke schválení smlouvu o nájmu nebytových prostor - kadeřnictví.
Smlouva je sepsána za stejných podmínek jako smlouva končící k 31.12.2004. Slečna Marie
Gottwaldová žádá o prodloužení nájemní smlouvy za účelem provozování kadeřnictví na pět
let tj. od 1.1.2005 do 31.12.2009. Původní nájemní smlouva byla uzavřena od 1.1.2003 a končí
31.12.2004.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní
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smlouvy nebytových prostor - kadeřnictví schvaluje ZO obce po předchozím vyvěšení záměru
obce na úřední desce po dobu 15 dnů. Na úřední desce byl záměr vyvěšen od 22.11.2004 do
9.12.2004.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor kadeřnictví,
b) ZO schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor - kadeřnictví.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
11. Smlouva o nájmu nebytových prostor - ateliér v budově číslo 7
Starosta obce předložil ZO ke schválení smlouvu o nájmu nebytových prostor - ateliér.
Smlouva je sepsána na jeden rok tj. od 1.1.2005 do 31.12.2005. Tomáš Jetela v žádosti uvádí:
žádám tímto o pronajmutí místnosti v budově č. 7. V současné době studuji čtvrtým rokem na
umělecké škole v Brně, obor propagační grafika. Z nedostatku volného místa pro vlastní
uměleckou tvorbu bych pronajatou místnost využil jako ateliér pro kresbu a malbu.
Podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr obce
pronajmout nebytové prostory schvaluje ZO po předchozím vyvěšení na úřední desce po dobu
15 dnů. Na úřední desce byl záměr vyvěšen od 8.12.2004 do 16.12.2004.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí žádost o pronajmutí místnosti v budově číslo 7,
b) ZO schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor - ateliér v budově číslo 7.
Hlasování: Kdo je pro: 6, proti: 0, zdržel se někdo hlasování: 0.
12. Výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za školní rok 2003/2004
Starosta předložil ZO výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou o
činnosti ve školním roce 2003/2004. Ve zprávě se uvádí: ZŠ byla ve školním roce 2003/2004
organizována jako malotřídní a neúplné školy - dvojtřídní. Počet žáků činil 15, tj. 7,5 žáků na
třídu. Úkoly na úseku výchovy byly směrovány především na vytváření pochopení nutnosti
sebevzdělávání, na plnění školních povinností, na prohlubování dovedností a tvorbu správných
pracovních návyků. Vyučující trvale ovlivňovali chování a postoje žáků, zejména jejich
správnou orientaci v mravních hodnotách, pomáhali při formulování základních pravidel
společenského chování vůči dospělým i mezi sebou. Dařilo se zapojovat žáky do dění v obci,
sledovali životní prostředí a jeho ochranu, upozorňovali na to, co by se dalo zlepšit, aktivně se
zúčastnili při sběru odpadových surovin - papír, zajišťování kulturních a sportovních programů
pro veřejnost. Nebylo opomenuto formování volních vlastností jako vytrvalost, píle, čestnost,
slušnost, ochota pomáhat slabším. Žáci byli rovněž vedeni k estetickému cítění - výzdoba
školy z prací žáků, správnému vztahu k péči o své zdraví aktivním pohybem a sportem.
Na úseku výuky byla priorita věnována žákům, jejich příprava pro další vzdělávání - 1.ročník
pravidelná příprava na vyučování, 4.ročník přechod na II. stupeň ZŠ. V obou třídách byl nízký
počet žáků, což umožnilo vyučujícím trvalý individuální přístup k žákům talentovaným i méně
nadaným. Pro různá doplňující cvičení a zpestření výuky pro opakování a samostatnou práci
žáků je k dispozici dostatek vhodných pomůcek a počítačové techniky. Bohatě vybavena je
školní a učitelská knihovna encyklopediemi, slovníky, vlastivědnými a přírodovědnými
publikacemi, které rovněž slouží k doplňování vzdělávacích činností. Na škole dosahují žáci
velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Snížených známek z chování, důtek a pod. Nebylo
třeba udělovat. Bylo rozdáno mnoho pochval za dobré chování a prospěch, za účast při
soutěžích, při veřejných kulturních a sportovních vystoupeních. V mimoškolní činnosti žáci
absolvovali plavecký výcvik v bazénu Aquaparku Vyškov. Žáci mají přístup k počítačům
skupiny INDOŠ - využití internetu, ale také výukových programů. Byly nacvičeny kulturní
programy pro rodiče a veřejnost jako je mikulášská besídka a Den matek. Pravidelná byla
návštěva kulturních pořadů v rámci nabídky MěKS Slavkov u Brna (3x koncert, 2x divadelní
představení). Pro žáky byly v rámci školy uspořádány různé soutěže, sportovní akce jako např.
honba za pokladem, opékání buřtů, maškarní karneval. V každém pololetí byl uspořádán sběr
starého papíru. V rámci výletu a exkurze žáci navštívili ZOO Hodonín.
Dlouhodobá koncepce MŠ je vypracována na základě Rámcového programu pro MŠ a je
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zaměřena na rozvoj psychických a sociálních schopností dětí, uspokojování jejich potřeb,
získání základů zdravého sebevědomí a sebejistoty, zdravého životního stylu, rozvoj
komunikativních schopností. Na MŠ je prováděna logopedická prevence, správné čištění zubů,
předplavecký výcvik, pro obec program při vítání občánků, besídky pro veřejnost. Záměrem
MŠ je nadále přibližovat školu rodičům a veřejnosti v obci, zapojovat rodiče do akcí
pořádaných MŠ, pokračovat v adaptačním programu pro matky s nově nastoupenými dětmi. V
mimoškolní aktivita - prohlídka OÚ a knihovny v obci, fotografování dětí, výlet do ZOO
Hodonín, předplavecký výcvik, rozloučení s předškoláky. Dále veřejná vystoupení jako je
mikulášská besídka, Den matek, vítání občánků. Ve spolupráci s ostatními školkami jsou to
divadelní představení a kulturní pořady pro děti.
Kvalitní, stálá a pravidelná byla spolupráce obou vyučujících s učitelkami mateřské školy.
Byly řešeny výchovné problémy, zařazování dětí do ZŠ, společně organizovány kulturní,
společenské a tělovýchovné akce. Součástí základní školy je školní stravování.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou šk.rok
2003/2004,
13. Informace z OÚ za období listopad - prosinec 2004
 proběhlo jednání s firmou Agroprojekt, která projektuje pozemkové úpravy,
 proběhlo jednání s firmou AGRIA, a.s. Nížkovice,
 proběhlo jednání s Ing. Pospíšilem - kontrola stavu ČOV,
 proběhlo den malých obcí,
 proběhlo kolaudační řízení ústředního topení a kotelny v ZŠ a půdní vestavby nad OÚ,
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí informace z OÚ za období listopad - prosinec 2004
14. Diskuse
Diskuse se nekonala pro neúčast občanů.
Návrh usnesení:
a) ZO bere na vědomí diskusi občanů
15. Usnesení
ZO schválilo:
 zápis číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
1.12.2004,
 rozpočtové provizorium na rok 2005,
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004 o zrušení obecně
závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002, o stanovení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou,
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004, o poplatku za odpad,
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004, kterou se stanoví
školský obvod spádové školy Vážany nad Litavou,
 smlouvu o nájmu nebytových prostor - kadeřnictví,
 smlouvu o nájmu nebytových prostor - ateliér v budově číslo 7,
ZO bere na vědomí:
 zápis číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne
1.12.2004,
 rozbor hospodaření obce za III. čtvrtletí roku 2004,
 nařízení inventarizace majetku k 31.12.2004 a složení inventarizační komise,
 rozpočtové provizorium na rok 2005,
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004 o zrušení obecně
závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002, o stanovení příspěvku na
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částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou,
Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004, o poplatku za odpad,
Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004, kterou se stanoví
školský obvod spádové školy Vážany nad Litavou,
žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor - kadeřnictví,
žádost o pronajmutí místnosti v budově číslo 7,
výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou šk.rok 2003/2004,
informace z OÚ za období listopad - prosinec 2004,
diskusi občanů.

16. Závěr
Starosta obce ukončil v 19.15 hodin zasedání ZO obce Vážany nad Litavou a poděkoval všem
přítomným za účast a popřál všem Veselé vánoce, hodně štěstí, zdraví a šťastný nový rok
2005.
Podpisy:

starosta:

v.r.

ověřovatelé:

v.r.
v.r.

Vyvěšeno:16.12. 2004
Sňato:3.1. 2005
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