
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

3/2020, konaného dne 17. 6. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: p. Šindelář 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2020 p. Jelénka a p. Mareše 

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.  Zpráva kontrolního výboru 

4.  Rozpočtové opatření č. 1/2020 

5.  Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2019 

6.  Kupní smlouva Obec Valtrovice x Římskokatolická církev na pozemek 268/2 a 

269/2 v k.ú. Valtrovice 

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

8.  Žádost o prodej pozemku p.č. 108/12 v k.ú. Valtrovice 

9. Žádost MAS Znojemské vinařství o zařazení území Obce Valtrovice do územní 

působnosti MAS Znojemské vinařství 

10. Výběr varianty projektu Kulturního domu Valtrovice, čp. 31 

11. Pravidla užívání sběrného dvora za trafostanicí 

12. Informace - akce Valtrovice průtah II/408 

13. 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. Zpráva kontrolního výboru. 

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1/2020 ze dne 10.06.2020. 

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

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené starostou obce dne 30.04.2020.Jedná 

se o změny ve výdajích bez navýšení, či snížení rozpočtu.  

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



 

5. Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2019 

ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2019 schválený SO Dyje dne 

28.05.2020. 

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

6. Kupní smlouva Obec Valtrovice x Římskokatolická církev na pozemek 268/2 a 269/2 v k.ú. 

Valtrovice. 

ZO schvaluje smlouvu SKU02 na odkup pozemků 268/2 a 269/2 v k.ú. Valtrovice. 

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

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

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 110/3 v bytovém domě č.p. 109, 110 postavené na 

parcelách č. 79/1 a 77/3 a garáže č. 110/5 za cenu 463 893 Kč manželům Jedličkovým. 

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

8. Žádost o prodej pozemku p.č. 108/12 v k.ú. Valtrovice. 

ZO bere na vědomí žádost o koupi pozemku a schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku p. č. 

108/12 v k.ú. Valtrovice o výměře 23 m2.  

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

9. Žádost MAS Znojemské vinařství o zařazení území Obce Valtrovice do územní působnosti 

MAS Znojemské vinařství 

ZO schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 

2021-2027. 

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

10. Výběr varianty projektu Kulturního domu Valtrovice, čp. 31 

ZO schvaluje variantu B projektu KD Valtrovice. 

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

Ing. Juhaňák hlasoval pro variantu A. 
 

11. Pravidla užívání sběrného dvora za trafostanicí. 

ZO schvaluje otevření sběrného dvora v vždy v pondělí od 14 do 18 hod. 

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

 

12. Informace - akce Valtrovice průtah II/408. 

ZO bere na vědomí informace o průběhu výstavby průtahu II/408. 

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

 

13. Různé 

A) Žádost p. Uttendorfského - zapůjčení hasičského vozidla Opel a stanu. 

ZO schvaluje zapůjčení hasičského vozidla a stanu p. Uttendorfskému. 

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

B) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

ZO neschvaluje podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.. 

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

 

C) Projednání umístění zábran na fotbalovém hřišti 

ZO schvaluje umístění zábran dle projektu na straně za bránou k silnici a na straně u střídaček. 



ZO neschvaluje umístění zábran ze strany od kopce a od lesa. Zábrany v šíři „velkého vápna“ ze 

strany od kopce mohou být umístěny pouze v případě, že budou na zimu demontovatelné. 

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

Usnesení vyhotoveno dne: 17. 6. 2020 

 

 

 

       

…………………………………   ………………………………… 

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

 

         
  


