
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2019, 

konaného dne 16. 10. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: p. Šindelář, p. Jelének 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 7/2019 p. Mareše a pí Juhaňákovou 

Hlasování: pro 5, 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.  Rozpočtové opatření č. 3/2019 a 4/2019 

4.  Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Valtrovice z SPÚ ČR 

5.  Žádost o realizaci prvků Plánu společných zařízení v rámci KPÚ 

6.  Podání žádosti na MŠMT ČR na projekt „Výstavba fotbalových šaten“ 

7.  Různé 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 a 4/2019 

a) ZO schvaluje RO č. 3/2019 navýšení příjmů a výdajů o částku 44.200,- Kč 

b) ZO schvaluje RO č. 4/2019 navýšení příjmů a výdajů o částku 464.800,-Kč 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

4. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Valtrovice z SPÚ ČR 

a) ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 2643 o výměře 148 m2, p.č. 

2644 o výměře 6 m2 a p.č. 2689 o výměře 2028 m2 v k.ú. Valtrovice od  SPÚ na obec.   

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

b) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2643 o výměře 148 m2, p.č. 2644 o výměře 6 m2 

a p.č. 2689 o výměře 2028 m2 v k.ú. Valtrovice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

5. Žádost o realizaci prvků Plánu společných zařízení v rámci KPÚ 

a) ZO schvaluje realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci KPÚ a to provedení stavby 

„Vodních ploch VN1 a VN2 v k. ú. Valtrovice a pověřuje starostu obce k jednání se společností 

AGROPROJEKT PSO s.r.o. a  podáním žádosti na realizaci projektu. 

 



b) ZO schvaluje realizaci prvků plánu společných zařízení ze strany Státního pozemkového úřadu 

v rámci KPÚ a to provedení realizaci navržených cest v následujícím pořadí: 

1. HC2 - R a VC 24 – R,  

2. HC1 – R a VC 17 – R, 

3. VC 18 – R 

4. VC 15 – R a VC14  

a pověřuje starostu podáním žádosti na Státní pozemkový úřad. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

6. Podání žádosti na MŠMT ČR na projekt „Výstavba fotbalových šaten“ 

ZO schvaluje podání žádosti na MŠMT ČR na realizaci projektu „Novostavba fotbalových šaten“ a 

schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na dofinancování akce. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

7.Různé 

a) Oznámení záměru obce Valtrovice týkající se prodeje bytových jednotek v budově č.p. 109, 

110 

ZO schvaluje zveřejnění Oznámení záměru obce Valtrovice týkající se prodeje bytových jednotek 

v budově č.p. 109, 110 včetně pozemků z majetku obce Valtrovice. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

b) Zrušení výběrového řízení 

ZO schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Soubor staveb pro 

účel závlahového systému hřiště Valtrovice“ na základě doporučení výběrové komise. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 
 
 

Usnesení vyhotoveno dne: 16. 10. 2019 

 

 

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

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

 

.     

 

         
  


