
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

9/2019,konaného dne 18. 12. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 

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

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

Omluveni: - 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 9/2019 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.  Rozpočtové opatření č. 6/2019 

4.  Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2020 

5.  Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru 

6.  Nabídka společnosti Golden Orange – mobilní aplikace, mobilní rozhlas 

7.  Bydlení, lokalita východ 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
Starosta obce dále navrhuje doplnit následující body: 

8.  Odměny zastupitelů od 1. 1. 2020 

9.  Zařazení multifunkčního hřiště 

10.  Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

11.  Různé 

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. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené starostou obce dne 30.11.2019, jedná  

se o navýšení příjmů o částku 1.316.800,00 Kč, snížení výdajů o částku 683.200,00 Kč a  snížení 

financování o 2.000.000,00 Kč 

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

 

4. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2020 

ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od  01.01.2020 

pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době  



od 1. ledna 2020 do schválení rozpočtu obce na rok 2020. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2020 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní správní činnosti 

(správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, 

služby, prodej majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle rozpočtového určení daní, 

případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy, volby, apod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 

výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy. 

Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluvních vztahů 

(např. Dobrá Energie, Vodárenská a.s., Telefonica O2  atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, živelná událost, 

havarijní stav na majetku obce, situace ohrožující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno 

operativně a neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poloviny požadovaného příspěvku na rok 2020 pro 

stejné období, pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období 

rozpočtového provizoria ve výši jiné.  

6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční a neinvestiční výdaje vyplývající z již 

dříve uzavřených smluv. Výdaje spojené s výstavbou komunikací a chodníků, projektové přípravy 

kulturního domu, fotbalových šaten a hřiště, bydlení Valtrovice lokalita Východ, oprava kapličky, 

výdaje na pořízení komunální techniky. 

7. V období rozpočtového provizoria obec uhradí výdaje na penzijní připojištění. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2020 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria 

stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2020. 

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

5. Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru  

ZO schvaluje zápis č. 3/2019 ze dne 10.12.2019 z jednání finančního výboru 

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

ZO schvaluje zápis č. 2/2019, ze dne 10.12.2019  z jednání kontrolního výboru. 

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

6. Nabídka společnosti Golden Orange – mobilní aplikace, mobilní rozhlas 

ZO schvaluje nabídku společnosti Golden Orange na rozšíření webových stránek o mobilní rozhlas 

s cílem informovat občany o dění v obci přes e-mail, sms nebo mobilní aplikaci. 

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

7. Bydlení, lokalita východ 

ZO pověřuje starostu obce vyřízením písemné žádosti o odkup části pozemku parcel 268 a 269 v k   

ú. Valtrovice  

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

8. Odměny zastupitelů od 1. 1. 2020 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, člena výboru,  předsedu výboru bez  

ohledu na to, zda vykonává funkci člena nebo předsedy výboru, nebo zda je členem nebo předsedou 

více výborů, tedy bez zohlednění souběhu více funkcí ve výši 1.300,00 Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne 01. 01.2020. 

Hlasování:   pro  7 ,   proti   0, zdrželi se  0 

 



Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

13.100,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne  01.01.2020. 

Hlasování:   pro 7 ,  proti   0, zdrželi se  0 
 

9. Zařazení multifunkčního hřiště 

ZO schvaluje zařazení dokončené investice, víceúčelového hřiště do majetku obce ve výši 

2.109.606,46 Kč. 

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

10. Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ZO ruší  Vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k 02.01.2020. 

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

ZO vydává  Vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 03.01.2020. 

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

11. Různé 

A) VPP – starosta navrhuje do 31. 3. 2019 prodloužit smlouvu p. Mirošovi 

ZO schvaluje prodloužit smlouvu na VPP p. Mirošovi do 31. 3. 2019. 

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

B) Žádost Obce Valtrovice o realizaci prvků Plánu společných zařízení v rámci Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Valtrovice 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o podané žádosti na realizaci prvků Plánu společných zařízení 

v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Valtrovice. 

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

Usnesení vyhotoveno dne: 18. 12. 2019 

 

 

        

…………………………………    ………………………………… 

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

 

         
  


