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Zápis číslo 8/2007 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 
14.11.2007 

 

 

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 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva obce: 

 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Námitky člena ZO proti zápisu ze 7. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 

10.10.2007. 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
4. Nařízení inventarizace majetku k 31.12.2007. 
5. Rozpočtové opatření č. 4/2007. 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2008. 
7. Projednání pověření starosty k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci. 
8. Pověření k převodu pozemku části dvora „JZD“. 
9. Obecně závazná vyhláška (OZV) obce č. 1/2007, kterou se mění OZV č. 2/2005, 

kterou se stanovil místní poplatek za provoz a systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

10. Financování opravy školy. 
11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2007. 
12. Prodej pozemků (staveb). 
13. Žádost o pronájem střechy obecní hospody za účelem zřízení přístupového bodu 

internetového připojení. 
14. Příspěvek na charitu. 
15. Nabídka SDH Vážany nad Litavou na sečení trávy kolem ČOV. 
16. Různé (neinvestiční náklady na žáky umístěných v nespádové škole, vítání občánků, 

sdělení sl. ...... Hofírkové o ukončení funkce knihovnice k 31.12.2007, taneční kurz, 
předání lesa do vlastnictví obce, předání dokladů k přídělům a další; upřesnění, event. 
doplnění při schvalování programu schůze)  - souhlas s bezúplatným převodem 
pozemku. 

17. Informace z obecního úřadu za říjen – listopad. 
18. Diskuse 
19. Usnesení 
20. Závěr 

 
Další připomínky nebo návrhy na doplnění nebyly vzneseny. 

Přítomni: starosta – Josef Hloužek, místostarosta -  Pavel Řihák 
 členové -  Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Ing. Jaroslav Řezáč 
Nepřítomni: Petr Smejsík - omluven   
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Výsledek hlasování o programu jednání: pro 6,  proti 0, zdržel se 0. 
 
Program jednání byl schválen. 
 
2. Námitka člena zastupitelstva obce proti zápisu ze 7. zasedání ZO Vážany nad 

Litavou ze dne 10.10.2007 

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 Luděk Tůma a pan Karel Škraňka. 

Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu:   Pro 5,  proti 0, zdržel se 1. 

Výsledek hlasování pro pana Karla Škraňku:   Pro 5,  proti 0, zdržel se 1. 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma a pan Karel Škraňka. 

 
4. Nařízení inventarizace majetku k 31.12.2007 

Podle zákona o účetnictví číslo 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, starosta obce 
nařizuje provést inventarizaci majetku k 31.12.2007. 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. Paseková.  

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí nařízení inventarizace majetku k 31.12.2007 a složení inventarizačních 
komisí. 

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

 
5. Rozpočtové opatření č. 4/2007 
 

Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2007. 

Rozpočet obce se v příjmech a výdajích navyšuje o 403.900,- Kč 

Připomínky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí RO č. 4/2007 ze dne 13.11.2007. 

b) ZO schvaluje RO č. 4/2007 ze dne 13.11.2007. 
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Hlasování o usnesení: 

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

 

6. Rozpočtové provizorium na rok 2008 
 

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 2007. Výdaje budou krýt běžné výdaje obce a závazky z dříve uzavřených smluv. 
Rozpočtové provizorium bude trvat do doby než bude schválen rozpočet na rok 2008. 

Námitky zastupitelů obce nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

a) ZO bere na vědomí rozpočtové provizorium na rok 2008. 

b) ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008. 

Hlasování o usnesení: 

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

 
7. Projednání pověření starosty k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci  

Aby mohl být upraven rozpočet v závěru roku 2007 na paragrafech i položkách dle výše 
skutečných příjmů a výdajů obce, tedy v době, kdy nebude možné svolat již veřejné zasedání 
zastupitelstva obce, požádal starosta obce o pověření k vykonávání rozpočtových opatření bez 
předchozího schválení zastupitelstvem obce. 

Námitky zastupitelů obce nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

ZO zmocňuje starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci na 
paragrafech a položkách. 

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

 
8. Pověření k převodu pozemku části dvora „JZD“ 
 
Na základě pozvánky Pozemkového úřadu Vyškov proběhlo dne 30.10.2007 jednání týkající 
se restitučního nároku na pozemky a budovy bývalého dvora Redlichova velkostatku. Při 
tomto jednání (mimo jiné) zástupce obce vyjádřil zájem obce o převzetí části parcely č. 53/3 
s asfaltovou komunikací na původní kamenné silnici. Tedy o část původního přídělu po roce 
1945. Starosta obce tedy požádal ZO o pověření k jednáním vedoucím k převzetí majetku, 
který byl obci v roce 1945 národním pozemkovým fondem při ministerstvu zemědělství 
přidělen.  
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Návrh usnesení: 

ZO zmocňuje starostu obce k jednáním vedoucím k převzetí majetku, který byl obci v roce 
1945 národním pozemkovým fondem při ministerstvu zemědělství přidělen. 

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

  
9. Obecně závazná vyhláška (OZV) obce č. 1/2007, kterou se mění OZV č. 2/2005, 

kterou se stanovil místní poplatek za provoz a systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
V roce 2006 bylo vybráno za odvoz směsného komunálního odpadu 226,3 tis. Kč, fakturace 
z Respona byla 286,8 tis. Kč za popelnice, 16,9 tis. za nebezpečný odpad a za kontejnery bylo 
zaplaceno 43,8 tis. Kč. Celkem obec zaplatila 347,5 tis. Kč. Rozdíl vybrané částky a 
zaplacené byl 121,2 tis. Kč. 
V letošním roce bylo vybráno 269,4 tis. Kč. Zákon č. 185/2001 Sb., příloha č. 6, stanovil, že 
poplatek za uložení tuny odpadu na skládce byl zvýšen v roce 2007 ze 300 Kč/t na 400,- Kč/t. 
Částka uhrazená Responu se díky tomuto zvýšení vyšplhala  na 348,6 tis. Kč za popelnice, na 
9,2 tis Kč za nebezpečný odpad a za kontejnery na 12,7 tis. Kč. Do konce roku se předpokládá 
ještě zaplatit částku cca 15 tis. Kč za kontejnery a nebezpečný odpad. Celková částka pro 
letošní rok se předpokládá ve výši cca 385,5 tis. Kč. Rozdíl bude opět zaplacen z rozpočtu 
obce pro letošní rok a předpokládá se ve výši 156,1 tis. Kč, tj. o 34,9, tis. Kč více oproti 
loňskému roku. Z tohoto důvodu předkládám ZO dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 
2/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2006 pro stanovení poplatku za odvoz 
směsného komunálního odpadu v celkové výši 470 Kč/osoba/rok. Při zvýšení poplatku za 
popelnici o 30 Kč na osobu by obec vybrala o 18 tis. Kč více, což by znamenalo, že obec by 
ze svého rozpočtu v příštím roce uhradila částku cca 138,1 tis. Kč. (Tedy stále o 16,9 tis. Kč 
více oproti roku 2006). 
Starosta obce přečetl návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007. 
 
Návrh usnesení: 
a) ZO bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2007, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanovil místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, kterou byla změněna a doplněna obecně 
závazná vyhláška č. 2/2005. 

b) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2007, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2005, kterou se stanovil místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2006, kterou byla změněna a doplněna Obecně závazná vyhláška č. 
2/2005. 

 

Námitky zastupitelů obce nebyly vzneseny. 

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

 
 
10. Financování opravy školy 
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Se společností Biton spol. s r.o., Slavkov u Brna byla uzavřena smlouva o provedení opravy 
zdravotechniky v ZŠ Vážany nad Litavou – stavební úpravy ZŠ Vážany nad Litavou 
s celkovou částkou 1.247 tis. Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR nám dne 19.10.2007 
bylo zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 400 tis. Kč. 847 tis. Kč bude uhrazeno 
z vlastních zdrojů. Stavební firma v měsíci říjnu provedla novou kanalizační přípojku a 
rozvody kanalizace ve dvoře. Zítra nastupuje na vlastní stavební práce, které dokončí do 
31.12.2007. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu o financování opravy ZŠ ve Vážanech nad Litavou. 

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

 
11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2007 
  
Starosta obce přečetl zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou 
okres Vyškov za rok 2007. 
 
Připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou okres 
Vyškov za rok 2007. 
 

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

 
12. Prodej pozemků (staveb) 
 
Na obecní úřad byly doručeny následující žádosti o odkup pozemků. 
 
a) ...... Kotrba žádá o prodej pozemku v ceně obvyklé pod kravínem na pozemku parc. č. 644 

o výměře 989 m2 a přilehlého  pozemku parc. č. 638/13 o výměře 1791 m2 (dle 
geometrického plánu 220-55/2003), který vznikne rozdělením pozemku parc. č. 638/12. 
Jedná se o ostatní plochu mezi kravínem a severním oplocením areálu. Po vypracování 
geometrického plánu na rozdělení parcely 638/12, což je plocha areálu bez budov, bude 
Ing. Evou Váhalovou vypracován znalecký posudek na pozemky v areálu. V případě 
souhlasu ZO s prodejem výše uvedeného pozemku bude požádán stavební úřad o souhlas 
s rozdělením pozemku. 

b) ...... a ....... Flajzarovi, Vážany nad Litavou č.p. 244 žádají o prodej části pozemku parc. 
číslo 1268 v k.ú. Vážany nad Litavou, ostatní plocha, o rozloze cca 200 m2. Nový 
pozemek by vznikl spuštěním kolmice od nejkrajnějšího rohu jejich zahrádky na osu 
místní komunikace (viz náčrt).  

c) ...... a ...... Tůmovi, Vážany nad Litavou č.p. 260 žádají o odkoupení pozemku parc. č. 399 
v k.ú. Vážany nad Litavou, orná půda, o rozloze 1380 m2, který mají pronajat za svým 
RD. V pozemku je uložena veřejná kanalizace. 

d) ..... Slezák, bytem Vážany nad Litavou  č.p. 263, žádá o prodej požární nádrže – 
koupaliště na pozemku parc. č. 1738 v k.ú. Vážany nad Litavou, vodní plocha, o výměře 
287 m2 a část přilehlého pozemku parc. č. 1737 v k.ú. Vážany nad Litavou, ostatní plocha, 
o výměře cca 765 m2 s drobnou stavbou domku pro čerpadlo za odhadní cenu. Náklady 
znaleckého posudku uhradí sám. 
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V případě souhlasu ZO s prodejem pozemků bude provedeno geometrické rozdělení pozemků 
(mimo pozemek parc. č. 399 a požární nádrže), požádán stavební úřad o vydání souhlasu 
s rozdělením pozemků a dále bude následovat standardní postup při prodeji pozemků 
(vyvěšení nabídky prodeje na úřední desce, schválení prodeje a stanovení ceny ZO, uzavření 
kupní smlouvy (u pozemku parc. č. 399 včetně stanovení břemene) a zápis na katastrálním 
úřadě). 
 
Návrh usnesení: 
a) ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 638/13 a 644 a rozdělením pozemku parc. č. 

638/12 v k.ú. Vážany nad Litavou dle geometrického plánu 220-55/2003, za předpokladu 
dodržení standardního postupu při prodeji pozemků. Stanovení ceny odkládá na dobu po 
předložení znaleckého posudku. 

b) ZO souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 1268 v k.ú. Vážany nad Litavou a prodejem 
oddělené části za předpokladu dodržení standardního postupu při prodeji pozemků. 

c) ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 399 v k.ú. Vážany nad Litavou za předpokladu 
dodržení standardního postupu při prodeji pozemků a stanovení břemene souvisejícího 
s údržbou a opravami veřejné kanalizace uložené v pozemku. 

d) ZO souhlasí s prodejem požární nádrže včetně pozemku parc. č. 1738 v k.ú. Vážany nad 
Litavou a souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 1737 v k.ú. Vážany nad Litavou a 
prodejem oddělené části za předpokladu dodržení standardního postupu při prodeji 
pozemků a nemovitostí. 

 
Připomínky: 0 
 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

 

13. Žádost o pronájem střechy obecní hospody za účelem zřízení přístupového bodu 
internetového připojení 

 
Starosta obce přečetl žádost společnosti Plachetka a spol., spol. s r.o. 
 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s umístěním stožáru o délce max. 2 m nad hřeben střechy budovy a umístěním tří 
antén na stožáru. Cena nájemného bude stanovena ve výši 6.000 Kč/rok. 

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

 

14. Příspěvek na charitu 
 
Starosta obce přečetl dvě žádosti Oblastní charity Hodonín a žádost  TJ zrakově postižených 
ZORA PRAHA na odkup 4 plánovacích kalendářů za alespoň 15,- Kč. 
 
Starosta navrhl, aby se do příštího rozpočtu obce zakomponoval příspěvek na charitu ve výši 
0,5 % z předpokládaného příjmu obce příslušného roku, což by v letošním roce odpovídalo 
částce 26.900,-  Kč.   
 
Návrh usnesení: 
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a) ZO souhlasí s odkupem 4 kalendářů za celkovou částku 200,- Kč. 
b) ZO souhlasí se zřízením fondu pro charitativní účely v roce 2008 ve výši 0,5 % 

plánovaných příjmů v roce 2008.  
c) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Hodonín 

s výší příspěvku 13.000,- Kč. 
 

Připomínky: 0 

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

 
15. Nabídka SDH Vážany nad Litavou na sečení trávy kolem ČOV 
 
SDH Vážany nad Litavou ústně nabídl provedení údržby pozemků při ČOV (parc. č. 1003, 
1017/1, 1017/2, 1004/3, 1006/1, 2127, 1123, 1122, 1121) o celkové výměře 7.361 m2, která 
odpovídá velikostí a profilem mezi (pozemku) za Kunderovým po Boží muka. Na udržování 
meze za Kunderovým byla uzavřena dohoda se SDH na částku 12.000 Kč za rok. SDH by 
pozemky u ČOV udržoval za stejných podmínek. Na podzim letošního roku by SDH provedl 
jedno sečení.  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení prací se Sborem dobrovolných hasičů na údržbu 
plochy při ČOV za částku 12.000,- Kč/rok a pro rok 2007 za částku 6.000,- Kč. 
 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 1, zdržel se 0. 

 
16. Různé (neinvestiční náklady na žáky umístěných v nespádové škole, vítání občánků, 

sdělení sl. ...... Hofírkové o ukončení funkce knihovnice k 31.12.2007, taneční kurz, 
předání lesa do vlastnictví obce, předání dokladů k přídělům a další; upřesnění, 
event. doplnění při schvalování programu schůze)   

 
- Město Bučovice nám zaslalo požadavek na úhradu zálohy neinvestičních nákladů za žáky 

na II. pol. 2007 ve výši 3000,- Kč. (1.500,- na žáka). Vzhledem k tomu, že se nejedná o 
spádovou školu a obec nemá s Městem Bučovice podepsanou dohodu o poskytování 
příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů základních škol, není možné zálohu uhradit. 

- Rodiče dětí narozených na konci minulého roku a v letošním roce, kteří jsou občany naší 
obce vyjádřili písemný souhlas s vítáním občánků, které se uskuteční v sobotu 
24.11.2007 v zasedací místnosti obecního úřadu se zahájením ve 13:00 hod. Vítání 
občánků provede Ing. Jaroslav Řezáč. 

- Sl. ...... Hofírková oznámila, že k 31.12.2007 ukončuje činnost knihovnice. Na tuto funkci 
obec zajistí nového pracovníka. 

- Do tanečního kurzu se do dnešního dne závazně přihlásilo 10 tanečních párů (z toho 2 
páry ze Slavkova) což je polovina optimální účasti. 

- Dne 26.10. 2007 na základě přídělu z roku 1945 předaly Lesy české republiky, s.p. naší 
obci pozemek parc. č. 1492, druh pozemku 10 – lesní pozemek o výměře 1.852 m2. 

- Při jednání na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bylo 
dohodnuto, že úřad se pokusí o převod pozemku drůbežárny na naši obec na základě 
přídělu z roku 1945.  
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- Dne 12.11. jednal starosta obce na pozemkovém fondu ČR v Brně ohledně převodu 
pozemku vedle drůbežárny. Dle pracovníka PF je usnesení ZO, kterým starostu pověřilo 
k jednáním vedoucím k bezúplatnému převodu uvedeného pozemku, nedostatečné. 
Z tohoto důvodu navrhuje toto nové usnesení: 

 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1747, kulturou orná půda, v k.ú. 
Vážany nad Litavou, o výměře 13588 m2, do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou. 

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

 
- Starosta obce konstatoval, že při prohlídce lokality u Božích muk, kterou vykonal 

v minulém týdnu, dospěl k názoru, že výstavba garáží v této lokalitě je možná. Na stavbu 
garáží je již vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem. Garážemi nedojde nad míru 
přiměřenou k znehodnocení pohledů na Boží muka. Navrhl, aby pozemky pro garáže byly 
nabídnuty občanům Vážan nad Litavou s podmínkou výstavby do určitého termínu. 

 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí se zveřejněním nabídky pozemků pro garáže v lokalitě ke Kobeřicím.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 1, zdržel se 0. 

 
- Po konzultaci starosty s autorem územního plánu a se stavebním úřadem není třeba na 

další výstavbu garáží za humny měnit územní plán obce. Z tohoto důvodu starosta zadal 
zpracování geometrického plánu pro rozdělení parcely přicházející do úvahy pro stavby 
garáží na jednotlivé parcely. 

- Firma TML international corporation, Kobeřice u Brna, nás požádala o vyjádření 
k projektu pro stavební řízení týkajícího se terénních úprav sportoviště, kdy bude 
proveden návoz zeminy a stávající úseky sportovní plochy budou upraveny. Celková 
plocha pozemku parc. č. 1854 je 73 732 m2, úprava má být provedena na 2 000 m2. 
Vlastníkem je společnost IFEMA, spol. s r.o. Kunice 24. Celá plocha je vedena u 
katastrálního úřadu jako ostatní plocha se způsobem využití jako sportoviště a rekreační 
plocha.   

 
Návrh na usnesení: 
ZO souhlasí s terénními úpravami sportoviště na pozemku parc. č. 1854 v k.ú. Vážany nad 
Litavou v rozsahu 2000 m2. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

 

- Pan ...... Michálek, Vážany nad Litavou ..., požádal Obec Vážany nad Litavou o vyjádření 
ke stavbě plotu u svého RD. 

 

17. Informace  obecního úřadu za měsíc říjen a listopad 

• 22.10. byl proveden předaudit,  
• 26.10. proběhlo předání lesíčku do vlastnictví obce a  
• předání vytýčení hranic některých pozemků, 
• 30.10. jednání pozemkového úřadu v areálu „JZD“ – projednávání restitucí, 
• uzavření smlouvy s Českou pojišťovnou na čerpání dotace na školu, 
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• 8.11. bylo setkání starostů našeho regionu ve Slavkově, 
• 12.11. proběhlo jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu 

pozemku drůbežárny do vlastnictví obce. 
 
 
18. Diskuse  
 
Pan Karel Škraňka  
- upozornil na zrušení lékařské služby první pomoci ve Slavkově u Brna a Bučovicích 

k 31.12.2007. LSPP bude od 1.1.2008 ve Vyškově, 
- je třeba uvědomit občany, např. relací v místním rozhlase, o postupu při odvážení listí, 
- dotaz jak postupují jednání ohledně cesty podél fotbalového hřiště. 
 
Starosta   
- o odvoz shrabaného listí je možné požádat přímo pracovníky obce pana ...... Nováka, 

popř. do konce listopadu pana ...... Hégra.  
- doposud se nepodařilo dohodnout se všemi majiteli pozemků o umístění cesty, jednání 

stále  probíhají.  
  
 
19. Usnesení 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- RO č. 4/2007 ze dne 13.11.2007, 

- nařízení inventarizace majetku k 31.12.2007 a složení inventarizačních komisí, 

- rozpočtové provizorium na rok 2008, 

- Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2005, kterou se stanovil místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2006, kterou byla změněna a doplněna obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 

- zprávu o financování opravy ZŠ ve Vážanech nad Litavou, 

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vážany nad Litavou okres Vyškov za rok 
2007. 

b)   ZO schvaluje:  

- RO č. 4/2007 ze dne 13.11.2007, 

- rozpočtové provizorium na rok 2008, 

- Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2005, kterou se stanovil místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2006, kterou byla změněna a doplněna obecně závazná vyhláška č. 2/2005. 

c)   ZO zmocňuje: 

- starostu obce k vykonávání rozpočtových opatření v měsíci prosinci na paragrafech a 
položkách, 
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- starostu obce k jednáním vedoucím k převzetí majetku, který byl obci v roce 1945 
národním pozemkovým fondem při ministerstvu zemědělství přidělen. 

 
d)   ZO souhlasí: 
- s prodejem pozemku parc. č. 638/13 a 644 a rozdělením pozemku parc. č. 638/12 v k.ú. 

Vážany nad Litavou dle geometrického plánu 220-55/2003, za předpokladu dodržení 
standardního postupu při prodeji pozemků. Stanovení ceny odkládá na dobu po předložení 
znaleckého posudku, 

- s rozdělením pozemku parc. č. 1268 v k.ú. Vážany nad Litavou a prodejem oddělené části 
za předpokladu dodržení standardního postupu při prodeji pozemků, 

- s prodejem pozemku parc. č. 399 v k.ú. Vážany nad Litavou za předpokladu dodržení 
standardního postupu při prodeji pozemků a stanovení břemene souvisejícího s údržbou a 
opravami veřejné kanalizace uložené v pozemku, 

- s prodejem požární nádrže včetně pozemku parc. č. 1738 v k.ú. Vážany nad Litavou a 
souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 1737 v k.ú. Vážany nad Litavou a prodejem 
oddělené části za předpokladu dodržení standardního postupu při prodeji pozemků a 
nemovitostí, 

- s umístěním stožáru o délce max. 2 m nad hřeben střechy budovy a umístěn tří antén na 
stožáru. Cena nájemného bude stanovena ve výši 6.000,- Kč/rok,  

- s odkupem 4 kalendářů za celkovou částku 200,- Kč, 
- se zřízením fondu pro charitativní účely v roce 2008 ve výši 0,5 % plánovaných příjmů 

v roce 2008, 
- s uzavřením smlouvy s Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Hodonín s výší 

příspěvku 13.000,- Kč, 
- s uzavřením dohody o provedení prací se Sborem dobrovolných hasičů na údržbu plochy 

při ČOV za částku 12.000,- Kč/rok a pro rok 2007 za částku 6.000,- Kč, 
- s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1747, kulturou orná půda, v k.ú. Vážany nad 

Litavou, o výměře 13588 m2, do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou, 
- se zveřejněním nabídky pozemků pro garáže v lokalitě ke Kobeřicím, 
- s terénními úpravami sportoviště na pozemku parc. č. 1854 v k.ú. Vážany nad Litavou 

v rozsahu 2000 m2. 
 
20. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21.35 hod. ukončil. 

 

 

 


