
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

1/2020, konaného dne 26. února 2020 v 17:30 hod. v zasedací místnosti 

obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: p. Šindelář 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2020 p. Jelénka a pí Juhaňákovou 

Hlasování: pro 6, 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.  Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 

2019 

4.  Rozpočtové opatření č. 7/2019 

5.  Hospodaření obce za rok 2019 

6.  Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2019 

7. Odpisový plán mateřská škola – rok 2020 

8. Odpisový plán obec – rok 2020 

9. Zápis do kroniky za rok 2019 

10. Propachtování pozemků 

11. Žádost o poskytnutí dotace, FC Valtrovice a Myslivecký spolek Valtrovice 

12. Žádost o finanční podporu – DC ADRA Znojmo 

13. Žádost o finanční podporu – Charita Znojmo 

14. Smlouva č. 1030049997/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

15. Bydlení východ, informace 

16. Informace o podaných dotacích v roce 2020 

17. Informace o VPP na rok 2020 

18. Informace – bytové domy čp. 109, 110. 

 

Starosta obce dále navrhuje doplnit následující body: 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

19. Akce „II/408 Valtrovice – průtah“ 

20. Různé 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 



 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

3. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2019 

ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Valtrovice za rok 2019, k 31.12.2019 včetně příloh. 

Příloha č. 1 Seznam všech inventurních soupisů, Příloha č. 2 Přehled skutečných stavů majetku a 

závazků, Příloha č. 3 Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

4. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

ZO bere na vědomí RO č. 7/2019 schválené starostou obce dne 31.12.2019. Jedná se o navýšení 

příjmů o částku 187.000,00  Kč a výdajů o 187.000,00 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

5. Hospodaření obce za rok 2019 

ZO bere na vědomí hospodaření obce za rok 2019. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

6. Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2019 

a) ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2019. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

b) ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2019 ve výši 21.129,65 Kč a jeho 

rozdělení takto: 15.000,00 Kč převod do fondu odměn a 6.129,65 Kč převod do rezervního 

fondu. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

7. Odpisový plán mateřská škola – rok 2020 

Usnesení: 

ZO schvaluje odpisový plán MŠ Valtrovice na rok 2020. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

8. Odpisový plán obec – rok 2020 

Usnesení: 

ZO schvaluje odpisový plán obce Valtrovice na rok 2020. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

9. Zápis do kroniky za rok 2019 

ZO schvaluje znění zápisu do kroniky a fotokroniku obce Valtrovice  za rok 2019. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

10. Propachtování pozemků 

ZO schvaluje propachtování pozemků dle pachtovních smluv připravených na rok 2020 za 

jednotnou cenu 4.000,00 Kč/ha. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 
 

11. Žádost o poskytnutí dotace, FC Valtrovice a Myslivecký spolek Valtrovice 

a)ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce  ve výši 49 000,00 Kč na rozvoj mládeže – FC Valtrovice 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

b)ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce na opravu střechy ve výši 45 000,00 Kč- Mysliveckému 



spolku Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

12. Žádost o finanční podporu – DC ADRA Znojmo 

ZO schvaluje žádost o finanční podporu DC ADRA Znojmo ve výši 3 000,00 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

13. Žádost o finanční podporu – Charita Znojmo 

ZO schvaluje žádost o finanční podporu Charitě Znojmo ve výši 1 000,00 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

14. Smlouva č. 1030049997/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

ZO schvaluje smlouvu č. 1030049997 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

15. Bydlení východ, informace 

ZO schvaluje odkup části parcel 268 a 269 ve výměře 400 m2 za 500,00 Kč/m2 v k.ú. Valtrovice  

pro budoucí komunikaci k plánované výstavbě bydlení východ a pověřuje starostu obce vyřízením 

odkupu. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

16. Informace o podaných dotacích v roce 2020 

ZO schvaluje podání žádostí o dotace na JMK na opravu kapličky směrem k přejezdu řeky Dyje, na 

nové čekárny k budovanému průtahu a na revitalizaci fotbalového hřiště a pořízení nového 

sportovního vybavení na fotbalové hřiště. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

17. Informace o VPP na rok 2020 

ZO bere na vědomí informaci o dotacích na pracovníky obce. 

ZO schvaluje tři pracovníky na práci pro Obec Valtrovice s nástupem od 1. dubna 2020. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

18. Informace – bytové domy čp. 109, 110. 

a)ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 110/1 v bytovém domě čp. 109, 110 vymezené na 

pozemku parc. číslo 79/1 a 77/3 Valtrovice. Jednotka 110/1 zahrnuje byt č. 1 (2+1) o výměře 68,11 

m2 s příslušenstvím, balkón 3,60 m2, umístěný v přízemí při vstupu do domu na pravé straně 

schodiště a podíl o velikosti id. 92/1000, dále garáže 109/6 o výměře 16,09 m2 podíl na společných 

částech a pozemcích o velikosti id. 21/1000. Jednotka. č 110/1 a garáž 109/6 se převádí nájemci 

Bronislava Synková za cenu 408.893,00 Kč do výlučného vlastnictví. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 110/2 v bytovém domě čp. 109, 110 vymezené na pozemku 

parc. číslo 79/1 a 77/3 Valtrovice. Jednotka 110/2 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 79,23 m2 s 

příslušenstvím, balkón 3,60 m2, umístěný v přízemí při vstupu do domu na levé straně schodiště a 

podíl o velikosti id. 107/1000, dále garáže 110/6 o výměře 15,37 m2 podíl na společných částech a 

pozemcích o velikosti id. 21/1000. Jednotka. č 110/2 a garáž 110/1 se převádí nájemci, manželům 

Martině a Jaromíru Jochacyovým  za cenu 469.393,00  Kč. 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na koupi nemovité věci k výše uvedené bytové jednotce 

a garáže.   

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 109/4 v bytovém domě čp. 109, 110 vymezené na pozemku 



parc. číslo 79/1 a 77/3 Valtrovice. Jednotka 109/4 zahrnuje byt č. 4 (3+1) o výměře 79,23 m2 s 

příslušenstvím, balkón 3,60 m2, umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a 

podíl o velikosti id. 107/1000, dále garáže 109/8 o výměře 15,37 m2 podíl na společných částech a 

pozemcích o velikosti id. 21/1000. Jednotka. č 109/4 a garáž 109/8 se převádí nájemci, manželům 

Stanislavu a Anně Křížkové za cenu 466.643,00  Kč. 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na koupi nemovité věci k výše uvedené bytové jednotce 

a garáže.   

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

b) ZO neschvaluje další snížení prodejní ceny bytové jednotky 110/3. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

19. Akce „II/408 Valtrovice – průtah“ 

ZO schvaluje SoD „II/408 Valtrovice – průtah“ mezi Obcí Valtrovice a firmou COLAS CZ, a.s. za 

3 114 281,78 Kč bez DPH. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

20. Různé 

ZO schvaluje ošetření stromů u kostela firmou Alpinic Znojmo s.r.o. za 64 856 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení vyhotoveno dne: 26. 2. 2020 

 

 

 

 

        

…………………………………                            ………………………………… 

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

 

     

 
         
 


