
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

5/2019, konaného dne 26. 6. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta), Ing. Juhaňák (místostarosta) 

pí Fafílková, pí Juhaňáková, p. Mareš, p. Jelének, p. Šindelář (zastupitelé) 

Omluveni:  
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2019 p. Mareše a pí Fafílkovou 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

   

Usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1.  Technický bod-zapisovatel, schválení ověřovatelů zápisu, schválení 

programu jednání 

2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

3.  Změna č. 3 Územního plánu obce Valtrovice 

4.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro SDH Valtrovice 

5.  Zásady prodeje bytů a nebytových prostor vč. pozemků z majetku obce Valtrovice 

6.  Domovní řád, obecní byty 

7.  Informace o dotačních titulech, víceúčelové hřiště, oprava kapličky 

8.  Prodej pozemků v k.ú. Valtrovice 

9.  Různé 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání: 

10. Zpráva výběrové komise na akci „Oprava budovy MŠ Valtrovice“ 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

3. Změna č. 3 Územního plánu obce Valtrovice 

 

USNESENÍ  

O VYDÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTROVICE  

I. Ověření Změny č.3 územního plánu Valtrovice  
II. Informace o návrhu pořizovatele 
III. Vypořádání připomínek a námitek 
IV. Vydání Změny č.3 územního plánu Valtrovice 
V. Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu 

 



Část I. 
Ověření Změny č.3 územního plánu Valtrovice 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č.3 územního plánu 
Valtrovice, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského 
úřadu. 

Část II. 
Informace o návrhu pořizovatele 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice bere na vědomí doporučující návrh na vydání Změny č.3 územního plánu 
Valtrovice předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 54 
odst.3 stavebního zákona.  

Část III. 
Vypořádání připomínek a námitek 

 
Zastupitelstvo obce Valtrovice bere na vědomí, že v průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny žádné 
připomínky ani námitky. 

Část IV. 
Vydání 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu č.3 
územního plánu Valtrovice. 

Část VI. 
Úkoly v působnosti správního orgánu 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice ukládá starostovi obce: 
- Oznámit veřejnou vyhláškou v souladu s ust.§173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydání 

opatření obecné povahy – Změna č.3 Územního plánu Valtrovice včetně odůvodnění. 
- Neprodleně po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy (15 den po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky) doručit doklady o jejím vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo).  
- Zabezpečit při činnosti úřadu obce respektování vydané Změny č.3 územního plánu Valtrovice.  
- Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ 

Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.1 §14 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci 
územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro SDH Valtorivce 

ZO Valtrovice schvaluje neinvestiční přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  v rámci Podpory 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 na „Zlepšení 

materiálního vybavení zásahové jednotky SDH Valtrovice“ 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato     
 
 
 
 



5. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor vč. pozemků z majetku obce Valtrovice 

ZO schvaluje Zásady prodeje bytů a nebytových prostor včetně pozemků z majetku obce 

Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

6. Domovní řád, obecní byty 

ZO schvaluje Domovní řád týkající se bytových jednotek 109 a 110. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

7. Informace o dotačních titulech, víceúčelové hřiště,  oprava kapličky 

a)ZO bere na vědomí informaci o schválení dotace  z Ministerstva pro místní rozvoj  na Zřízení 

víceúčelového  hřiště ve výši 1 307 517,00  Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

b) ZO bere na vědomí skutečnost, že na opravu kapličky nebylo vyhověno naší žádosti o dotaci. 

ZO schvaluje rekonstrukci kapličky směrem k řece Dyji z obecního rozpočtu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

8. Prodej pozemků v k.ú. Valtrovice 

a)ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 262/34 o výměře 602 m2 v k.ú. Valtrovice za cenu 35,00 

Kč/m2. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato Usnesení bylo přijato 

b)ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 262/35 o výměře 46 m2 v k.ú. Valtrovice za cenu 35,00 

Kč/m2. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato Usnesení bylo přijato 
 

9. Různé, žádosti o prodej pozemků 

A) ZO neschvaluje společnou žádost o odkoupení pozemků za bytovými domy čp. 109 a 110. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato Usnesení bylo přijato 

B) ZO neschvaluje žádost o koupi pozemku za bytovou jednotkou čp. 109 v poměrné části 1/8 

k bytovým jednotkám čp. 109 a 110. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato Usnesení bylo přijato 

 

10. Zpráva výběrové komise na akci „Oprava budovy MŠ Valtrovice“ 

ZO schvaluje doporučení výběrové komise, jako vítěze výběrového řízení pro realizaci „Oprava 

budovy MŠ Valtrovice“ firmu František Jedlička, Valtrovice. 

 ZO pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení vyhotoveno dne: 26. 6. 2019 

 

 

       

 

…………………….……….               ………………………………… 

Starosta: Mgr. Luděk Lahner                                     Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

   

 
         
 


