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Zápis číslo 3/2007 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 
14.3.2007 

 

1. Zahájení 

Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18.30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy 
zastupitelstva a hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno všech 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva obce: 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Námitky člena zastupitelstva z ustavující schůze ZO Vážany nad Litavou ze dne 

10.1.2007 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Zápis č. 1 z finančního výboru Obce Vážany nad Litavou ze dne 14.2.2007 
5. Zápis finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. ze dne 27.2.2007 
6. Projednání závěrečného hospodaření obce za rok 2006 
7. Návrh rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na rok 2007 
8. Rozpočtové opatření 7/2007 
9. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
10. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole 
11. Dodatek k nájemní smlouvě obecní hospody 
12. Projednání jmenování oddávajících, obřadní místnosti včetně stanovení obřadního dne a 

hodiny 
13. Dohoda o poskytnutí služeb Českým zahrádkářským svazem, Sborem dobrovolných 

hasičů, Mysliveckým sdružením a Tělovýchovnou jednotou vše Vážany nad Litavou 
14. Žádost Sboru dobrovolných hasičů o povolení k užívání obecního znaku, žádost o finanční 

příspěvek a žádost o odstranění suti padajícího štítu pana Pavelky 
15. Projednání návrhu na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou 
16. Předložení důkazu o pominutí možné neslučitelnosti zastupitele pana Josefa Hloužka 

s funkcí vedoucího stavebního úřadu MěÚ Slavkov u Brna 
17. Prodej pozemků z vlastnictví Obce Vážany nad Litavou 
18. Prodej trezoru z pozůstatku kampeličky 
19. Zplnomocnění k účasti na valné hromadě spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
20. Různé (význam chovu včel – poskytnutí příspěvku na činnost, zpráva o stavu veř. 

pořádku, Závěrečná zpráva LSPP, kácení stromů apod.) 
21. Diskuse 
22. Usnesení 
23. Závěr 
 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek, místostarosta -  Pavel Řihák 

 
členové -  Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Ing. 
Jaroslav Řezáč 

Nepřítomni: 0 
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Výsledek hlasování:    pro    7       proti       0         zdržel se  0 
Program jednání  9. byl schválen. 
 
2. Námitky člena ZO proti zápisu z 2. zasedání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 

14.1.2007. 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO 
rozhodne nejbližší zasedání ZO.  

Námitka nebyla podána. 
 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo 
nepřihlásil. Zápis provedl starosta. 

Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka. 

Výsledek hlasování pro Petra Smejsíka:   Pro 6,  proti 0, zdržel se 1. 

Výsledek hlasování pro Karla Škraňku:   Pro 6,  proti 0, zdržel se 1. 

 Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Petr Smejsík a pan Karel Škraňka. 

 
4. Zápis č. 1 z finančního výboru Obce Vážany nad Litavou ze dne 14.2.2007 

Na základě žádosti zastupitele obce a předsedy finančního výboru pana Ing. Jaroslava Řezáče 
byl na program jednání zařazen bod týkající se zápisu č. 1 z finančního výboru Obce Vážany 
nad Litavou. 

Zápis přednesl Ing. Jaroslav Řezáč. Zápis finanční kontroly je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Starosta obce upozornil na několik nepřesností tohoto zápisu: 

Bod č. 3 – Schválení vnitřní směrnice ZO na neveřejném mimořádném zasedání dne 
30.3.2005 nemá právní platnost. Je třeba uvést, kdy byla schválena na veřejném zasedání. 
Oprava přílohy byla provedena. 

Bod č. 7 – bylo provedeno po 10.1.2007, proto bude projednáno na dnešním zasedání ZO. 

Bod č. 8 – dne 14.2.2007 byla provedena finanční kontrola. V zápise ze dne 14.2.2007  stojí, 
že termín pro předložení byl 15.2.2007 a tedy že jde o porušení zákona. V tomto případě jde o 
zjevnou nesrovnalost v termínech. Finanční kontrola byla na KÚ zaslána. 

Bod č. 9 – Vyúčtování pokutových bloků  bylo předloženo na základě urgence KÚ dodatečně. 
Během roku nebyla udělena žádná pokuta. V zápisu je uveden termín ihned. Co je tím 
míněno, když zápis byl sepsán 14.2. a doručen na obecní úřad byl 5.3. tedy cca za 3 týdny.  

Bod č. 10 – Termín pro hlášení o odpadech za rok 2006 byl 15.2.2007. Tento termín byl 
splněn. (viz datum na hlášení). V žádném případě tedy nemůže jít o porušení zákona. 

V době od 14.2. do 5.3. byla předepsaná hlášení provedena. Některá v řádném termínu, 
některá po dohodě s KÚ dodatečně bez nějakých problému. Není zde jasné proč finanční 
výbor s doručením zápisu z finančního výboru otálel cca 3 týdny, když jej všichni členové 
podepsali 14.2.2007 i když se kontroly osobně nezúčastnili. Včasným podáním nemuselo 
dojít ani k urgenci KÚ. 
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K bodu 11- pozemek p.č. 654/12 byl prodán na základě kupní smlouvy panu •••••• Zittovi. 
Smlouva byla oběma stranami podepsána, kupní cena byla uhrazena. V takovém případě 
přestala být obec vlastníkem pozemku, přestože pozemek nebyl na katastrálním úřadě zapsán 
na nového vlastníka. Samozřejmě to není standardní záležitost, ale pozemek správně nemůže 
být v inventuře uveden, protože ho obec již nevlastní. V takovém případě je asi nutno 
k výpisu z katastru nemovitostí doložit kupní smlouvu.  

K bodu 12 – z 12 pozemků prodaných v roce 2006 jen u některých pozemků vypršel termín 
pro podání daňového přiznání. Dne 2.3.2007 byla všechna daňová přiznání vyhotovena a dne 
5.3.2007 byla podána na finanční úřad. I v tomto případě otálení zastupitele obce s podáním 
informace o povinnosti obce je v rozporu se slibem, který složil při ustanovujícím zasedání 
ZO. 

K bodu 13 – Návrh na uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace pro zájmové organizace je cesta 
správným směrem. Takto poskytovat dotace mohlo už i minulé zastupitelstvo a spekulace by 
byly neopodstatněné. 

K bodu 3 a 14 – podpisový vzor a hmotná odpovědnost byly již doplněny. 

Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí zápis č. 1 z finančního výboru ze dne 14.2.2007. 

b) ZO ukládá finančnímu výboru předložení dodatku k zápisu č. 1 do příštího zasedání ZO, 
ve kterém budou odstraněny zřejmé nesprávnosti.  

Připomínky k návrhu usnesení: 

Ing. Jaroslav Řezáč navrhuje usnesení doplnit o: 

c) ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 14.2.2007 

Dílčí hlasování o usnesení a): 

Výsledek hlasování o usnesení a): Pro  7,  proti 0, zdržel se 0. 

Dílčí hlasování o usnesení b): 

Výsledek hlasování o usnesení b): Pro  7,  proti 0, zdržel se 0. 

Dílčí hlasování o usnesení c): 

Výsledek hlasování o usnesení c): Pro  1,  proti 5, zdržel se 1. 

5. Zápis finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. ze dne 27.2.2007 

Na základě žádosti zastupitele obce a předsedy finančního výboru pana Ing. Jaroslava Řezáče 
byl na program jednání zařazen bod týkající se zápisu finanční kontroly příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2007. 

Zápis finanční kontroly přednesl Ing. Jaroslav Řezáč. Zápis fin. kontr. je přílohou č. 2 tohoto 
zápisu. 

Návrh usnesení: 
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a) ZO bere na vědomí zápis finanční kontroly dle zákona číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky 
číslo 416/2004 Sb., o finanční kontrole ze dne 27.2.2007. 

b) ZO schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2006.  

c) ZO schvaluje  návrh rozdělení prostředků rezervního fondu za rok 2006 příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ za rok 2006 tak jak byl navržen. 

Hlasování o usnesení: 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 

6. Projednání závěrečného hospodaření za rok 2006 

Ing. Řezáč upozornil na to, že závěrečné hospodaření obce je možné projednat až po 
provedeném auditu.  

Závěrečné přezkoumání hospodaření obce bude provedeno dne 10.4.2007. 

Návrh usnesení: 

Hospodaření obce bude projednáno na ZO po provedené kontrole hospodaření obce a po jeho 
zveřejnění na úřední desce. 

Hlasování o usnesení: 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 

7. Rozpočet na rok 2007 

Ing. Jaroslav Řezáč upozornil na to, že návrh rozpočtu na rok 2007 nebyl vyvěšen po dobu 15 
dnů před veřejným projednáváním. 

Návrh usnesení: 

Návrh rozpočtu obce na rok 2007 bude zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáváním. 

Hlasování o usnesení: 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 

8. Rozpočtové opatření číslo 7/2006 ze dne 31.12.2006 

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006 přednesla paní Hana Urbanová. Rozpočtové opatření 
je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Rozpočet obce se upravuje v příjmech  a výdajích o plus 17.100 Kč. 

Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2006, 

b) ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2006. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ.  
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Na základě připomínek z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou byl 
vypracován dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou. Text dodatku přednesl starosta obce. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o vnitřní kontrole. 

Na základě připomínek z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou byl 
vypracován dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 
320/2001 Sb.a vyhlášky 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou. Text dodatku přednesl 
starosta obce. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 
320/2001 Sb.a vyhlášky 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou.   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. Dodatek k nájemní smlouvě obecní hospody 

Na základě usnesení k bodu 5 2. zasedání ZO obce byl vypracován dodatek č. 2 ke smlouvě o 
nájmu nebytových prostor obecní hospody. Text dodatku přednesl starosta obce. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dodatek č. 2 k ke smlouvě o nájmu nebytových prostor obecní hospody.   

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

12. Projednání jmenování oddávajících, obřadní místnosti včetně stanovení obřadního 
dne a hodiny. 

Na základě žádosti MěÚ Slavkov u Brna je třeba zaslat seznam se jmenováním oddávajících, 
obřadní místnosti včetně stanovení obřadního dne a hodiny. Tento seznam musí být schválen 
ZO. 

Návrhy na oddávajícího: Ing. Jaroslav Řezáč, Josef Hloužek, Luděk Tůma. 

obřadní místnost: zasedací místnost obecního úřadu  

den a hodina: sobota 9 -12 hod. mimo státem uznané svátky. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje oddávajícím včetně vítání občánků Ing. Jaroslava Řezáče, Josef Hloužka a 
Luďka Tůmu, obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu a obřadním dnem sobotu 
v době od 9 do 12 hod. mimo státem uznané svátky.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
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13. Dohoda o poskytnutí služeb Českým zahrádkářským svazem, Sborem dobrovolných 
hasičů, Mysliveckým sdružením Tělovýchovnou jednotou vše Vážany nad Litavou. 

Byly vypracovány návrhy na dohody o poskytování služeb výše uvedených dobrovolných 
organizací kromě TJ. Text návrhů dohod přečetl starosta obce.  

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje dohody o poskytnutí služeb Českým zahrádkářským svazem, Sborem 
dobrovolných hasičů, Mysliveckým sdružením tak, jak byly navrženy. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

14. Žádost Sboru dobrovolných hasičů 

a) SDH požádal o svolení k užívání obecního znaku jejich organizací. Při podání žádosti byl 
SDH vyzván k předložení návrhu úpravy znaku a míst k použití upraveného znaku. 

b) Žádost o odstranění suti padající ze štítu stodoly pana Pavelky.  

Sbor dobrovolných hasičů návrh na úpravu znaku a návrh na umístění znaku nepředložil. 

Připomínky: - 

Návrh usnesení: 

a) ZO odkládá žádost SDH a vyzývá SDH k předložení návrhu úpravy obecního znaku spolu 
s návrhem míst k použití. 

b) ZO ukládá starostovi obce k zaslání výzvy majiteli uvedené nemovitosti k odstranění 
uvedené suti v termínu do 31.5.2007. V případě neodstranění suti k podání podnětu na 
příslušný stavební úřad a přestupkové komisi MěÚ Slavkov u Brna.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

15. Projednání návrhu na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou. 

Dne 21.2.2007 byla doručena žádost společnosti JUKO petfool s.r.o. na změnu územního 
plánu za účelem využití parcely 999/7 v k.ú. Vážany nad Litavou (v místě dřívější skládky). 
V současné době je plocha určena územním plánem k vytvoření sportoviště jehož vlastníkem 
by byl majitel Zitta výtahy. JUKO tento pozemek odkoupila a v tomto místě hodlá vystavět 
skladovací halu.  

Připomínky: - 

Návrh usnesení: 

ZO obce souhlasí s pořízením zadání změny územního plánu za předpokladu uzavření 
smlouvy se společností JUKO petfool s.r.o. na uhrazení 50 % nákladů na pořízení změny ÚP. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

16. Předložení důkazu o pominutí možné neslučitelnosti zastupitele pana Josefa Hloužka 
s funkcí vedoucího stavebního úřadu MěÚ Slavkov u Brna. 
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V měsíci únoru bylo na obecní úřad doručeno usnesení rady města Slavkov u Brna, kterým 
byl odvolán Josef Hloužek z funkce vedoucího stavebního úřadu.  

Dopisem ze dne 11.1.2007 pan Ing. Jaroslav Řezáč trval  na předložení důkazu o pominutí 
neslučitelnosti a zařazení tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva, přestože na jednání dne 
10.1.2007 bylo rozhodnuto, že starosta obce bude uvolněn pro vykonávaní své funkce.   

Citace dopisu pana Ing. Jaroslava Řezáče: 
K bodu 15. zápisu  
 
Žádám, aby člen zastupitelstva a současně starosta obce předložil do 3 měsíců po ustavujícím 
zasedání (tj. do 3.2.2007) doklad o tom, že důvod neslučitelnosti pominul. 
Dále žádám zařazení bodu na jednání ZO po 3.2.2007 tj. pravděpodobně na 14.3.2007, pokud 
nebude dříve mimořádné jednání ZO. 
Návrh bodu k zařazení – Zánik mandátu člena zastupitelstva obce.  
 
Josef Hloužek předložil ZO usnesení Rady města Slavkov u Brna, kterým byl odvolán 
z funkce vedoucího stavebního úřadu. 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí usnesení Rady města Slavkov u Brna a tím požadavek na předložení 
důkazu o pominutí neslučitelnosti zastupitele pana Josefa Hloužka za splněný.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

17. Prodej pozemků 

Soupis žadatelů o odkup pozemků je přílohou zápisu. 

Vykoukal •••••• a ••••••– schválená cena na MZO dne 20.9.2006 – 6.300,- Kč 

Loubal •••••• – cena dohodou –  

Stříž •••••• a •••••• – schválená cena na MZO dne 20.9.2006 – 2.300, Kč 

Frýbortová •••••• – cena dohodou –  

Fuksa ••••••  - po oddělení pozemku o výměře cca 20 m2 – cena dohodou – 

Čermák •••••• – po oddělení pozemku o výměře cca 20 m2 – cena dohodou 

Kamarádová •••••• – cena dohodou –  

Labr •••••• – cena dohodou –  

Hložek Jiří - schválená cena na MZO dne 20.9.2006 – 2.000,- Kč 

Dotaz na bývalého starostu, zda zaslal dopis paní Mgr. Martině Leitnerové k vypracování 
kupních smluv a přepracování směnné smlouvy s Agrii v areálu Agrie ve Vážanech nad 
Litavou. Odpověď: ne. 

 

Návrh usnesení: 
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a) ZO ukládá starostovi obce zajištění vypracování výše uvedených kupních smluv za cenu 
40,- Kč/m² u nezastavěných pozemků a na pozemky pro garáže za humny (pan •••••• 
Fuksa, pan •••••• Čermák) za cenu 4.500,- Kč. 

b) ZO schvaluje prodej pozemků pro pana Ing. Jiřího Hložka za cenu 2.000,- a pro •••••• a 
•••••• Vykoukalových za cenu 6.300,- Kč, jak byla schválena ZO na MZO dne 20.9.2006 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

18. Prodej trezoru z pozůstatku kampeličky.  

Pan •••••• Zitta podal dne 23.11.2006 žádost o odkup trezoru z obecní hospody. 

Návrh usnesení: 

a) ZO nesouhlasí s prodejem trezoru panu Zittovi. 

b) ZO souhlasí s nabídnutím trezoru Historickému muzeu ve Slavkově u Brna bezúplatně. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

19. Zplnomocnění na valné hromadě spol. Vodovody a kanalizace Vyškov dne 25.5.2007. 

Dne 25.5.2007 se koná valná hromada společnosti VaK Vyškov, a.s. ve které máme 
majetkovou účast. Zástupce akcionáře musí být vybaven plnou mocí schválenou ZO.   

Návrh na delegáta: pan Josef Hloužek 

Návrh usnesení: 

ZO zplnomocňuje  pana Josefa Hloužka k účasti na valné hromadě spol. Vodovody a 
kanalizace Vyškov dne 25.5.2007 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

20. různé 

Vyhovění žádosti o kácení dvou ořechů a jednoho smrku proti rod. domům pana •••••• 
Lelitovského a pana •••••• Brumly. 

ZO bylo seznámeno se: 

závěrečnou zprávou o poskytování LSPP, 

zprávou o stavu veřejného pořádku, 

žádostí Českého svazu včelařů o zveřejnění článku o významu chovu včel. 

Žádost  Českého svazu včelařů ZO Křenovice o příspěvek 1000,- Kč 

Výsledek hlasování o příspěvku: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Byl vypracován návrh nové smlouvy o nájmu hrobového místa, ve které je stanoven poplatek 
za nájem 3,- Kč a poplatek 7,- Kč za služby  za 1 m2 /rok. 

Výsledek hlasování o návrhu smlouvy o nájmu hrobového místa: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Souhlas či nesouhlas s prodejem pojízdnou prodejnou masa. 

Výsledek hlasování o souhlasu s prodejem pojízdné prodejny masa soukromým prodejcem za 
předpokladu kladného stanoviska veterinární správy: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Projednání podání žádostí o dotace na kanalizaci a soc. zařízení školy.  

Hlasování o podání žádostí o dotace: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Projednání účasti obce do územní působnosti OS MAS Za humnama a projednání příspěvku 
ve výši 20,- Kč/ občan. 

Hlasování o účasti a příspěvku: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

21. Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného dne 
14.3.2007: 

ZO bere na vědomí: 

- zápis č. 1 z finančního výboru ze dne 14.2.2007, 

- zápis finanční kontroly dle zákona číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., o 
finanční kontrole ze dne 27.2.2007, 

- rozpočtové opatření číslo 7/2006, 

- usnesení Rady města Slavkov u Brna a tím požadavek na předložení důkazu o pominutí 
neslučitelnosti zastupitele pana Josefa Hloužka za splněný, 

ZO schvaluje: 

- hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2006, 

- návrh rozdělení prostředků rezervního fondu za rok 2006 příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ za rok 2006 tak jak byl navržen, 

- rozpočtové opatření číslo 7/2006,  

- dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002 příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou  

- dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 
Sb.a vyhlášky 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou.   

- dodatek č. 2 k ke smlouvě o nájmu nebytových prostor obecní hospody, 

- oddávajícím včetně vítání občánků Ing. Jaroslava Řezáče, Josef Hloužka a Luďka Tůmu, 
obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu a obřadním dnem sobotu v době od 9 
do 12 hod. mimo státem uznané svátky, 

- dohody o poskytnutí služeb Českým zahrádkářským svazem, Sborem dobrovolných 
hasičů, Mysliveckým sdružením tak, jak byly navrženy, 

- prodej pozemků pro pana Ing. Jiřího Hložka za cenu 2.000,- a pro Víta a Olgu 
Vykoukalových za cenu 6.300,- Kč, jak byla schválena ZO na MZO dne 20.9.2006, 
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- účast obce v územní působnosti OS MAS Za humnama a s příspěvkem ve výši 20,- Kč/ 
občan. 

ZO souhlasí: 

- s pořízením zadání změny územního plánu za předpokladu uzavření smlouvy 
se společností JUKO petfool s.r.o. na uhrazení 50 % nákladů na pořízení změny ÚP, 

- s nabídnutím trezoru Historickému muzeu ve Slavkově u Brna bezúplatně, 

- s poskytnutím příspěvku 1000,- Kč Českému svazu včelařů ZO Křenovice, 

- s návrhem smlouvy o nájmu hrobového místa s poplatkem za nájem 3,- Kč a poplatek 7,- 
Kč za služby za 1m2/rok. 

- s prodejem pojízdné prodejny masa soukromým prodejcem za předpokladu kladného 
stanoviska veterinární správy, 

- s podáním žádostí o dotace na kanalizaci a soc. zařízení školy, 

ZO ukládá:  

- finančnímu výboru předložení dodatku k zápisu č. 1 do příštího zasedání ZO, ve kterém 
budou odstraněny zřejmé nesprávnosti.  

- starostovi obce k zaslání výzvy majiteli uvedené nemovitosti k odstranění uvedené suti 
v termínu do 31.5.2007. V případě neodstranění suti k podání podnětu na příslušný 
stavební úřad a přestupkové komisi MěÚ Slavkov u Brna, 

- starostovi obce zajištění vypracování výše uvedených kupních smluv na prodej pozemků 
za cenu 40,- Kč/m² u nezastavěných pozemků a na pozemky pro garáže za humny (pan 
•••••• Fuksa, pan •••••• Čermák) za cenu 4.500,- Kč. 

Hospodaření obce bude projednáno na ZO po provedené kontrole hospodaření obce a po jeho 
zveřejnění na úřední desce. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2007 bude zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáváním. 

ZO odkládá žádost SDH a vyzývá SDH k předložení návrhu úpravy obecního znaku spolu 
s návrhem míst k použití. 

ZO nesouhlasí s prodejem trezoru panu Zittovi. 

ZO zplnomocňuje  pana Josefa Hloužka k účasti na valné hromadě spol. Vodovody a 
kanalizace Vyškov dne 25.5.2007 

22. Diskuse 

Pan •••••• Spáčil: 

Požadavek na vyčíslení stavebních akcí za minulé volební období. 

Pan •••••• Ševčík: 

Kritika na kácení stromů na mezi proti kostelu. Může docházet k ujíždění meze. 
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Požadavek na předjednávání bodů do zastupitelstva zastupiteli tak, aby při vlastním zasedání 
ZO nedocházelo ke zbytečnému dohadování před veřejností a prodlužování zasedání. 

Pan •••••• Spáčil: 

Vyjádřil opačný názor na předjednávání záležitostí. 

Pan Josef Hloužek: 

Stromy byly přestárlé a prohnilé. Stav stromů po vykácení byl zdokumentován na 
fotografiích.  

Pan •••••• Krejčíř: 

Politika musí jít stranou, kritika bývalého starosty za prohlášení v otevřeném dopise 
z listopadu 2006, že zastupitelé ještě nezačali a už se zdiskreditovali.  Je třeba řešit zásadní 
věcí. 

22. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21.30 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


