
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

2/2020, konaného dne 29. 4. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

pí Fafílková, pí Juhaňáková (zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář, p. Jelének, p. Mareš 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2020 pí Juhaňákovou a pí Fafílkovou. 

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.  Zpráva finančního výboru 

4.  Rozpočet obce Valtrovice na rok 2020 

5.  Účetní závěrka a výsledek hospodaření obce Valtrovice za rok 2019 

6.  Závěrečný účet Obce Valtrovice za rok 2019 

7.  Smlouva na spolufinancování sociálních služeb – město Znojmo. 

8.  Informace bytové domy 109, 110 a prodej bytových jednotek 

9.  Informace, Valtrovice průtah 

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

Starosta navrhl zařadit do programu jednání tyto body: 

10. Poskytnutí dotace FC Valtrovice a Myslivecký spolek Valtrovice 

11. 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. Zpráva finančního výboru 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru, viz zápis 1/2020 ze dne 02.03.2020. 

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

 

 

4. Rozpočet obce Valtrovice na rok 2020 

ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Obce Valtrovice na rok 2020, viz návrh 

rozpočtu. Rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy 10.000.000,00 Kč, výdaje 



13.100.000,00 Kč a financování 3.100.000,00 Kč Financování je kryto přebytkem 

z minulých let.  

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

 

 

5. Účetní závěrka Obce Valtrovice za rok 2019 

Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo návrh účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2019.  

Zastupitelstvo obce Valtrovice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených 

podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. 

Zastupitelstvo obce Valtrovice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku obce Valtrovice za rok 

2019. 

Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši 2.108.363,72 Kč 

v roce 2020 na účet 432, výsledek hospodaření minulých účetních období. 

O schválení účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2019 bude vypracován Protokol, který bude 

v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30. 06. 2020 odeslán do Centrálního systému účetních 

informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. 

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

 

5. Závěrečný účet Obce Valtrovice za rok 2019 

Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo Závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2019 a schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním-oddělení přezkumu obcí o výsledku 

hospodaření obce za rok 2019, a to bez výhrad. 

Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Valtrovice se tento návrh 

stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE VALTROVICE. 

Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2019 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 08. 04. 2020 do 29. 04. 2020.  Ve stejném 

období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

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

7. Smlouva na spolufinancování sociálních služeb – město Znojmo 

ZO schvaluje Smlouvu na spolufinancování sociálních služeb síti ORP Znojmo pro rok 2020 

příspěvek  ve výši 19.659,00 Kč. 

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

 

8. Informace bytové domy 109, 110 a prodej bytových jednotek 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 109/3 v bytovém domě čp. 109, 110 vymezené na pozemku 

parc. číslo 79/1 a 77/3 Valtrovice. Jednotka 109/3 zahrnuje byt č. 3 (3+1) o výměře 79,2 m2 s 

příslušenstvím, balkón 3,60 m2, umístěný v II. nadzemním podlaží při vstupu do domu na levé 

straně schodiště a podíl o velikosti id. 792/7415, dále garáže 109/6 o výměře 16,1 m2 podíl na 

společných částech a pozemcích o velikosti id. 161/7415. Jednotka. č 109/3 a garáž 109/6 se 

převádí p. Petru  Sližíkovi za cenu 455.643,00 Kč do výlučného vlastnictví. 

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

 

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

parc. číslo 79/1 a 77/3 Valtrovice. Jednotka 109/2 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 80,80 m2 s 

příslušenstvím, balkón 3,60 m2, umístěný v I. nadzemním podlaží při vstupu do domu na levé 

straně schodiště a podíl o velikosti id. 808/7415, dále garáže 110/6 o výměře 15,4 m2 podíl na 

společných částech a pozemcích o velikosti id. 154/7415. Jednotka. č 109/2 a garáž 110/6 se 



převádí nájemci, manželům Jitce a Miloši Uttendorfským za cenu 469.393,00  Kč. 

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

 

 

9. Informace, Valtrovice průtah 

ZO schvaluje opravu místní komunikace ve výši 50 000,00 Kč. 

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

 

 

10. Poskytnutí dotace  pro FC Valtrovice, z.s. a Myslivecký spolek Valtrovice 

a) ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Valtrovice pro FC 

Valtrovice, z.s. pro rok 2020 ve výši 49.000,00 Kč 

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

 

 

b) ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Valtrovice pro 

Myslivecký spolek Valtrovice pro rok 2020 ve výši 45.000,00 Kč 

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

11. Různé 

A) Nájemné pohostinství Valtrovice čp. 31  v době nouzového stavu COVID-19 

ZO schvaluje prominutí nájemného OSVČ a to vzhledem k vládním opatřením, musely být 

uzavřeny pronajaté nebytové prostory Valtrovice čp. 31 a nemohly tak v pronajaté provozovně 

vykonávat výdělečnou činnost pro rozhodné období části roku  2020.  Nájem bude prominut po 

celou dobu těchto vládních opatření souvisejících s pandemií COVID 19. 

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

B) Žádost p. Galetky - přemístění sirény na budovu v majetku obce Valtrovice 

ZO schvaluje přemístění sirény z bytového domu čp. 83 na budovu, která je v majetku obce 

Valtrovice. 

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

C) Informace - do září letošního roku jsou z JmK pozastaveny veškeré dotační tituly. 
 
 

Usnesení vyhotoveno dne: 29. 4. 2020 

 

 

 

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

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

 

 

 

     
         
 


