
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

4/2020, konaného dne 5. 8. 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. 4/2020  pí Fafílkovou 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.  Rozpočtové opatření č.2/2020. 

4.  Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330039701/006. 

5.  Dotace z Krajského úřadu JMK, smlouva. 

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

7.  Informace, Valtrovice průtah. 

8.  Smlouva o zřízení služebnosti s CETIN. 

9.  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. Rozpočtové opatření č.2/2020 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené starostou obce dne 31. 07.2020. Jedná 

se o navýšení příjmů o 704.000,00 Kč a výdajů o 704.000,00 Kč. 

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

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330039701/006 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330039701/006. 

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

5. Dotace z Krajského úřadu JMK, smlouva 

ZO schvaluje smlouvu č. JMK 065732/20/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

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



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

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 108/12 o výměře 23 m2 v k.ú. Valtrovice paní Laučové za cenu 

15,00 Kč/m2, což je cena nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 50,00 Kč/m2 a to 

z těchto důvodů: žadatelka se o tento pozemek již v minulosti řádně starala a udržovala. 

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

7. Informace, Valtrovice průtah 

ZO schvaluje soupis méně a více prací s doplatkem ve výši 213.468,53 Kč firmě Colas. 

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

8. Smlouva o zřízení služebnosti s CETIN 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti s CETIN. 

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

 

9. Různé 

A) Informace k dotačnímu titulu z MŠMT na výstavbu kabin. Bude řešena možnost výstavby ve 

zkrácené lhůtě. 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 5. 8. 2020 

 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

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

 

         

 


