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Zápis číslo 4/2007 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 
9.5.2007 

 

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 4. zasedání zastupitelstva obce: 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 3. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 14.3.2007 a 

proti zápisu z 2. mimořádného zasedání ZO Vážany nad litavou ze dne 4.4.2007 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Zápis č. 2 z finančního výboru Obce Vážany nad Litavou ze dne 6.4.2007 (případně zápis 
č. 3) 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 
6. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2006 
7. Projednání návrhu znaku Sboru dobrovolných hasičů za použití znaku obce. 
8. Prodej pozemků 
9. Různé: 

- (nabídka sečení trávy, výsadba nových stromů v lokalitě „Lesíček“ a vyčištění 
„Lesíčku“ od náletových dřevin Sborem dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou, 

- nabídka na vytvoření nových webových stránek,   
- žádost o odkup části pozemku par. č. 637 na stavbu garáže,  
- nabídka úklidu před hody (6. – 17.8.2007),  
- oprava krajské komunikace ve Vážanech a do Hrušek, 
- vidimace, legalizace – ověřování starostou, 
- projednání žádosti TJ o dotaci, 
- žádost •••••• Klímové na přestavbu obecní zdi na hranici sběrného dvora obce a RD 
č.p. 64, 

- umístění kontejneru při místním hřbitově, 
- změna úředních hodin, 
- změna číslování zasedání zastupitelstev obce 
- a další) 

10. Informace  obecního úřadu za měsíc březen a duben 
11. Diskuse 
12. Usnesení 
13. 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 byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 3. zasedání ZO Vážany nad 

Litavou ze dne 14.3.2007 a proti zápisu z 2. mimořádného zasedání ZO Vážany nad 
litavou ze dne 4.4.2007. 

 

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

Námitky nebyly vzneseny.  
 
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. 2 z finančního výboru Obce Vážany nad Litavou ze dne 14.2.2007 a zápis č. 

3 ze dne 25.4.2007: 
 

Zápisy přednesl ing. Řezáč. 

Připomínky nebyly vzneseny: 

Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí zápis č. 2 z finančního výboru ze dne 6.4..2007. 

b) ZO bere na vědomí zápis č. 3 z finančního výboru ze dne 25.4.2007 

Hlasování o usnesení: 

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

 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006: 
 
Dne 10.4.2007 provedly pracovnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a 
právní – oddělení přezkumu obcí, přezkoumání hospodaření za rok 2006. O výsledku 
přezkoumání byla sepsána zpráva. Zprávu na zastupitelstvu obce přečetl starosta obce. 
V závěru zprávy bylo konstatováno, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání 
hospodaření. Chyby v účetnictví se týkaly pozemku, který byl prodán v závěru roku, ale 
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vlivem delší lhůty k zápisu na katastru nemovitostí byl veden v inventuře a dále nebyly 
vedeny samostatně pozemky pod budovami, na které vzniklo zástavní právo při uzavírání 
půjček. Nápravná opatření byla provedena dne 11.4.2007. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2006  

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

 
6. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2006 
 
Rozbor hospodaření za rok 2006: 

Hospodaření za loňský rok přednesl starosta obce dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 
územních samosprávných celků sestavený k 31.12.2006. 

Obec hospodařila 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. 
 

Plánované příjmy po změnách činily 5.768.100,- Kč, výsledek příjmů od počátku roku 2006 
byl 5.729.251,76. Příjmová stránka obce byla splněna na 99,33 %. 

Plánované výdaje po změnách činily 5.555.800,- Kč, výsledek výdajů od počátku roku 2006 
byl 5.265.269,21 Kč. Výdaje byly splněna na  94.77 %. 

Celkové příjmy obce činily 5.729.251,76 Kč, výdaje obce činily 5.265.269,21 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí 463.982,55 Kč.  

Obec měla k 31.12.2006 2.292.500 Kč nesplacených půjček. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2006 

ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2006 

ZO schvaluje celkový závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou 

ZO schvaluje nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad Jm. kraje 

Hlasování o usnesení: 

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

 
7. Projednání návrhu znaku Sboru dobrovolných hasičů za použití znaku obce. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou doplnil žádost o používání obecního znaku o 
grafický návrh. Tento návrh je tvořen znakem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
s umístěním znaku obce místo státního znaku a s doplněním názvu místního sboru. Znak bude 
používán na zásahovém vozidle (přední dveře), sportovním oblečení soutěžního družstva 
SDH, na praporu SDH, na písemnostech sboru a případně na vratech zbrojnice. 
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Návrh usnesení: 
a) ZO souhlasí s používáním obecního znaku ve znaku Sboru dobrovolných hasičů Vážany 

nad Litavou. 
b) ZO upozorňuje na nutnost projednání znaku se Sdružením hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. 

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

  
8. Prodej pozemků 
 
a) OÚ Vážany nad Litavou obdržel dne 19.4.2007 žádost manž. Matyášových na odkup části 

pozemku parc. č. 637 v k.ú. Vážany nad Litavou za účelem výstavby garáže. Vzhledem 
k tomu, že prodej části pozemku byl již odsouhlasen ZO na 3. zasedání ZO pro dřívější 
zájemce (Fuksa, Čermák) a zbývající část není dostatečně veliká pro stavbu garáže ZO  
žádost manž. Matyášových zamítá. S dalším rozšířením garáží v lokalitě ke stř. Agrie lze 
uvažovat až po ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 638 v k.ú. Vážany nad 
Litavou a změně územního plánu. 

b) OÚ obdržel žádost •••••• Zborovského a •••••• Autratové, bytem Komenského nám. •••, 
Slavkov u Brna, na odkup části pozemku parc. č. 900 v k.ú. Vážany nad Litavou (bývalá 
drůbežárna) ke stavbě rodinného domu. Dle schváleného územního plánu obce se v této 
lokalitě počítá s výstavbou cca 7 rodinných domů. Inženýrské sítě zde nejsou vybudovány 
(elektřina, plyn, voda, kanalizace, komunikace). ZO doporučuje tento postup:  
- zpracování geometrického zaměření parcely, včetně výškopisu, s návrhem na 

rozdělení pozemku (návrh rozdělení pozemku ve spolupráci se zájemci o výstavbu), 
- zapsání návrhu rozdělení pozemku na katastrálním úřadě, 
- poté možnost zahájení prodeje pozemků, 
- zadání zastavovací studie (obcí nebo zájemci o výstavbu RD) 
- uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a stavebníky na výstavbu infrastruktury. 

c) Prodej pozemku paní •••••• Kamarádové v rozsahu 96 m2 za cenu 40,- Kč/m2 v celkové 
výši 3840,- Kč a •••••• Labrovi v rozsahu 20 m2 za stejnou cenu za m2, tedy 40,- Kč/m2,  
v celkové výši 800,- Kč 

 
 
Návrh usnesení: 
ZO zamítá žádost manž. Matyášových o prodej části pozemku parc. č. 637 v k.ú. Vážany nad 
Litavou pro stavbu garáže. 
ZO schvaluje navržený postup pro výstavbu RD v bývalé drůbežárně. 
ZO schvaluje prodej pozemků paní •••••• Kamarádové za cenu 3840 Kč Kč a •••••• Labrovi za 
cenu 800,- Kč. 

Hlasování o usnesení: 

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

 
  
9. Různé: 
 
- Nabídka sečení trávy SDH Vážany nad Litavou se odkládá na příští ZO s tím, že bude 

předložen pasport zelených ploch určených k sečení trávy s vyčíslením rozlohy 
jednotlivých ploch a návrh ceny sečení  trávy úměrná velikosti jednotlivých ploch  a 
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konfiguraci terénu tak, aby dohody o provedení prací s jednotlivými organizacemi byly 
rovnocenné.    

- Výsadba nových stromů v lokalitě „Lesíček“ a vyčištění „Lesíčku“ od náletových dřevin 
Sborem dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou a Mysliveckým sdružením Vážany nad 
Litavou za 2 x 6.000,- Kč – ZO schvaluje uzavření dohody o provedení prací s MS a SDH 
na výsadbu nových stromů a vyčištění „Lesíčku“ tak jak byly navrženy s podmínkou 
tříleté údržby této plochy za částku 5.000,- Kč ročně. 
Hlasování: pro 7, proti0, zdržel se 0. 

 
- nabídka na vytvoření nových webových stránek byla zamítnuta.  
      Hlasování: pro 1, proti 6, zdržel se 0.  
 
- žádost o odkup části pozemku par. č. 637 na stavbu garáže (projednáno v bodě 8) 
 
- nabídka úklidu před hody (6. – 17.8.2007) – děvčata se přihlásí u paní •••••• Hofírkové 

(počet brigádnic 6), chlapci se přihlásí u pana •••••• Nováka (počet brigádníků 2)  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

- oprava krajské komunikace ve Vážanech a do Hrušek – ZO bere na vědomí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
- vidimace, legalizace – ověřování starostou – ZO souhlasí s prováděním vidimace a 

legalizace starostou obce. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

 
- projednání žádosti TJ o dotaci – ZO schvaluje dotaci pro TJ v celkové výši 73.000 Kč. 

Nutno provést rozpočtové opatření.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
- žádost Ing. Šárky Klímové na přestavbu obecní zdi na hranici sběrného dvora obce a RD 
č.p. 64 – ZO schvaluje vybudování nové zídky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
- umístění kontejneru při místním hřbitově – ZO umístění kontejneru odkládá. Na příští ZO 

bude předložena kalkulace možných variant. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
  

- změna úředních hodin – pondělí 8.00 – 17.00, středa 8.00 – 18.00 hod., neúřední hodiny 
(povinná doba při volné pracovní době) úterý, čtvrtek, pátek – 8.00 – 13.00 hod.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
- změna číslování zasedání zastupitelstev obce – ZO schvaluje jednu číselnou řadu bez 

ohledu zda je zasedání ZO uskutečněno v předem určeném termínu nebo v mimořádném 
termínu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
- žádost o zpevnění komunikace mezi garážemi u mlýna posypem štěrkem (pan •••••• 

Spáčil – písemně dne 23.4.2007) – ZO schvaluje zpevnění štěrkem cca do 10 tun štěrku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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- žádost o opravu kanalizace před domem č.p. 88 (paní •••••• Kohoutková – písemně 
30.4.2007) - ZO schvaluje provedení revizní kanalizační šachty v místě kanalizační 
přípojky RD č.p. 88 v ceně do 5.000 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

- žádost o zpevnění komunikace štěrkem v uličce (pan •••••• Střešník – ústně v listopadu 
2006) – ZO souhlasí se zpevněním štěrkem cca do 10 tun štěrku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
- Na základě požadavku pana •••••• Spáčila byl předložen přehled investičních akcí 

s vyčíslením nákladů a způsobem financování – ZO bere na vědomí vyčíslení investičních 
akcí obecního úřadu za od roku 1990. 
Hlasování: pro 7, proti0, zdržel se 0.    

 
10. Informace  obecního úřadu za měsíc březen a duben 
- 15.3. byla podána žádost ministru ŽP o dotaci na rekonstrukci kanalizace ve Vážanech 

z programu revitalizace říčních systému na podprogram 215117 – výstavba a obnova 
ČOV a kanalizací; ministr dopisem ze dne 20.4.2007 upozornil, že tento program není 
podle současných platných pravidel uveden v čl. 14, bod 3 jako jeden z programů, které 
jsou podporovány s další etapou výstavby a z tohoto důvodu doporučuje požádat znovu 
KrÚ Jm.K o vyjádření ve smyslu uvedeného článku Pravidel. Komise rovněž upozorňuje 
na vysokou nákladovost akce vzhledem k počtu ekvivalentních obyvatel připojených 
předmětem žádosti.   
Z těchto důvodů byl znovu požádán Kr. úřad Jm. kraje o vyjádření a projektant stavby o 
ponížení nákladů na stavbu. 

- 15.3. proběhla pracovní schůzka ve věci opravy krajské silnice v úseku obce Vážany a 
Vážany – Hrušky. 

- 21.3. na schůzce s projektantem ÚP byl tento požádán o vypracování změny ÚP, která by 
plochu bývalé skládky Vážany  určila jako plochu pro výrobu, 

- 22.3. proběhlo územní řízení na opravu kanalizace. 
- 27.3. proběhla porada starostů Vyškovska s hejtmanem Jm. kraje, 
- 6.4. proběhla porada starostů Slavkovska 
- 26.4. VaK Vyškov uspořádal pracovní setkání akcionářů VaKu ve Slavkově  
- 27.4. proběhlo stavební řízení na opravu kanalizace 
 
11. Diskuse 
 
Pan •••••• Smejsík nesouhlasí s umístěním automobilového kontejneru na místním hřbitově a 
současně upozornil na problém  s odpady při umývání aut na komunikaci. 
 
Předseda pořádkového výboru pan Petr Smejsík, v návaznosti na oznámení, že z některých 
hrobů na místním hřbitově byla odcizena výsadba, sdělil, že přestupek není možné projednat, 
když pachatel je neznámý.   
 
Pan •••••• Krejčíř očekával veřejnou omluvu od pana Ing. Jaroslava Řezáče za pomluvu, 
kterou vyjádřil ve svém „otevřeném dopise“ v listopadu loňského roku. A protože pan Ing. 
Jaroslav Řezáč veřejnou omluvu odmítl, pan •••••• Krejčíř sdělil, že dne 24.4.2007 nabylo 
právní moci soudní rozhodnutí, ve kterém se soud usnesl, že uvedeným dopisem byl naplněn 
trestní čin podle § 206 trestního zákona, který byl na zkušební dobu 9 měsíců odložen. 
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Pan •••••• Krejčíř dále přečetl písemnou omluvu pana Ing. Jaroslava Řezáče, kterou mu Ing. 
Jaroslav Řezáč zaslal. S touto omluvou však pan •••••• Krejčíř nesouhlasí a požaduje veřejnou 
omluvu formou dopisu, který by byl roznesen do domácnosti obce jako v případě „otevřeného 
dopisu“ a dále do tisku a na krajský úřad. 
 
Pan Ing. Jaroslav Řezáč se k přímému dotazu pana •••••• Krejčíře, jak se hodlá s veřejnou 
omluvou vypořádat, odmítl vyjádřit. 
 
Pan •••••• Spáčil apeloval na čest pana Ing. Jaroslava Řezáče – bez odezvy. 
 
Pan •••••• Janoušek se vyjádřil v tom smyslu, že o nic nejde. 
 
Pan Karel Škraňka  navrhl provést údržbu čekárny „vrchní“ zastávky, vydláždění přístupu a 
provedení madla u schodů. 
 
 
12. Usnesení 

ZO bere na vědomí: 

- zápis č. 2 z finančního výboru ze dne 6.4.2007, 

- zápis č. 3 z finančního výboru ze dne 25.4.2007, 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006, 

- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2006, 

- opravu krajské komunikace ve Vážanech a do Hrušek,  

- vyčíslení investičních akcí obecního úřadu za od roku 1990. 

ZO schvaluje:  

- výsledek hospodaření obce za rok 2006, 

- celkový závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou, 

- nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad Jm. kraje, 

- navržený postup pro výstavbu RD v bývalé drůbežárně, 

- prodej pozemků paní •••••• Kamarádové za cenu 3840,- Kč a •••••• Labrovi za 
cenu 800,- Kč, 

- uzavření dohody o provedení prací s MS a SDH na výsadbu nových stromů a 
vyčištění „Lesíčku“ tak jak byly navrženy s podmínkou tříleté údržby této plochy 
za částku 5.000,- Kč ročně, 

- dotaci pro TJ v celkové výši 73.000 Kč. Nutno provést rozpočtové opatření, 

- vybudování nové zídky na hranici sběrného dvora obce a RD č.p. 64, 

- jednu číselnou řadu bez ohledu zda je zasedání ZO uskutečněno v předem určeném 
termínu nebo v mimořádném termínu, 
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- zpevnění komunikace mezi garážemi u mlýna posypem štěrkem do cca 10 tun 
štěrku, 

- provedení revizní kanalizační šachty v místě kanalizační přípojky RD č.p. 88 
v ceně do 5.000 Kč, 

- se zpevnění komunikace štěrkem v uličce cca do 10 tun štěrku. 

ZO souhlasí:  

- s používáním obecního znaku ve znaku Sboru dobrovolných hasičů Vážany nad 
Litavou. 

- s prováděním vidimace a legalizace starostou obce, 

ZO upozorňuje na nutnost projednání znaku se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

ZO zamítá žádost manž. Matyášových o prodej části pozemku parc. č. 637 v k.ú. Vážany nad 
Litavou pro stavbu garáže. 
ZO odkládá umístění kontejneru na místní hřbitově. Na příští ZO bude předložena kalkulace 
možných variant. 
 
 
13. Závěr 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.30 hod. ukončil. 


