
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

8/2019, konaného dne 27. 11. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta),  

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

Ing. Juhaňák (místostarosta) od bodu č. 11 

Omluveni: pí Fafílková, p. Mareš 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 8/2019 p. Jelénka a p. Šindeláře 

Hlasování: pro 4, 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. 5/2019  

4. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků Obce Valtrovice k 31.12.2019  

5. Odpisový plán MŠ pro rok 2020 

6. Žádost města Znojma o projednání finančního příspěvku obce pro rok 2020 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

8. Smlouva č. 1030053463/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – bydlení východ 

9. Bydlení východ - informace o probíhajících jednáních 

10. Stavba průtahu Obcí Valtrovice na pozemní komunikaci II/408 

11. Multifunkční hřiště - Návštěvní řád sportoviště 

12. Informace – k zdravotnímu stavu stromů u kostela ve Valtrovicích z Agentury ochrany přírody 

13. Informace - bytové domy 109, 110 

14. Různé 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2019 

 RO č. 5/2019, bylo schváleno starostou obce 31. 10. 2019.  Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o 

částku 1.026.200,- Kč, v tom je příjem dotace na průtah  obcí, /viz příloha č. 2/. 

ZO bere na vědomí schválené  RO č. 5/2019,  navýšení příjmů a výdajů o částku 1.026.200,-Kč. 

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

 

4. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2019 

ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2019. 

ZO schvaluje jmenování komisí v tomto složení: 

Hlavní inventarizační komise (HIK) 

Předseda:, Ing. Tomáš Juhaňák člen 1: Marie Fafílková, člen 2: Alena Sochorová 



Dílčí inventarizační komise ( DIK) 

DIK č. 1 provede inventarizaci majetku 

Místního  hospodářství,  Domu čp.8, Knihovny, Obecního úřadu, Bytových domů, pohledávek, 

závazků a ostatních účtů rozvahy a podrozvahy. 

Předseda: Marie Fafílková  člen 1: Marta Juhaňáková  

DIK č. 2 provede inventarizaci majetku  

Hasičské zbrojnice a Kulturního domu 

Předseda: František Šindelář, člen 1: František Mareš 

Likvidační komise (LK) 

Předseda: Petr Jelének, člen 1: František Šindelář 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

5. Odpisový plán MŠ pro rok 2020 

ZO schvaluje odpisový plán MŠ Valtrovice na rok 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

6. Žádost města Znojma o  projednání finančního příspěvku obce pro rok 2020 

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 19.659,00 Kč na spolufinancování terénních sociálních 

služeb do rozpočtu města Znojma pro rok 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů  

ZO ruší  Obecně závaznou vyhlášku  č. 3/2010 o místním poplatku ze psů ze dne 24.11.2010. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 

01.01.2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

8. Smlouva č. 1030053463/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – bydlení východ 

ZO schvaluje Smlouvu č. 1030053463/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

s názvem „Valtrovice_Obec:NN přip.rozš.DS“  na pozemcích p.č. 2333, 2332,1125/2, 1125/1, 

1125/10,1125/11, 1125/12, 1125/13, 1125/14, 1125/15, 1125/16, 1125/17, 1125/25, 1125/18, 

1125/24, 1125/23, 1125/22, 1125/19, 1125/20, 1125/21 ,2116/1, 1125/26, 1125/9, 1125/8, 1125/7, 

1125/6 ,1125/5, 262/1, 158/40 v katastrálním území Valtrovice, bydlení východ. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

9. Bydlení východ  -  informace o probíhajících jednáních 

ZO bere na vědomí informace o jednání s farností.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

10. Stavba průtahu Obcí Valtrovice na pozemní komunikaci II/408 
ZO schvaluje zadávací dokumentaci (podmínky) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou 

v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2018 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na stavbu 

„II/4058 Valtrovice, průtah“ 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

ZO schvaluje Mgr. Luďka Lahnera, starostu obce Valtrovice, jako člena výběrové komise a Ing. 

Tomáše Juhaňáka, místostarostu obce Valtrovice, jako náhradníka do výběrové komise. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 



 

Příchod:  Ing. Tomáš Juhaňák 

 

11. Multifunkční hřiště - Návštěvní řád sportoviště 

ZO schvaluje  Návštěvní řád sportoviště  na multifunkčním hřišti ve Valtrovicích. 

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

 

12. Informace – k zdravotnímu stavu stromů u kostela ve Valtrovicích z Agentury ochrany 

přírody 

ZO schvaluje ošetření stromů u kostela dle odborného stanoviska Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR ke zdravotnímu stavu stromů rostoucích na veřejném prostranství u kostela ve 

Valtrovicích. 

ZO pověřuje starostu k zajištění ošetření (arboristických prací) stromů na veřejném prostranství u 

kostela. 

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

 

 

13.Informace - bytové domy 109, 110 

ZO schvaluje, že po dobu vyřešení prodeje bytů nebudou prováděny žádné investice a opravy  nad 

rámec havarijního stavu na bytových domech čp. 109, 110. 

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

14.Různé 

A) Chodník podél místní komunikace, Valtrovice 

ZO schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázkou malého rozsahu „Chodník podél místní 

komunikace, Valtrovice“ v tomto složení: Předseda: Ing. Tomáš Juhaňák, člen: Mgr. Luděk Lahner, 

člen: Petr Jelének  

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

 

. 

Usnesení vyhotoveno dne: 27. 11. 2019 

 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

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

 

 

 

     

 

             
  


