
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2011, 
konaného dne 26. 1. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2011 v 18.00 hod, všechny přivítal a konstatoval, 
že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce 
Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Bc. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 
  pí Fafílková, p. Jedlička, pí Juhaňáková, pí Merková, p. Šindelář (zastupitelé) 
Omluveni:  
 

1. Technický bod 
Starosta jmenoval zapisovatelem Ing. Juhaňáka. Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání 
byl řádně ověřen a je uložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání č. 1/2011. 
Navrženi byli p. Jedlička a p. Šindelář, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č.1/2011 p. Jedličku a p. Šindeláře 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

   
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. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Valtrovice GP 6019/1, p.č. 

350/1. 
4. Žádost o koupi pozemku p.č. 588/7 v k.ú. Valtrovice. 
5. Žádost o výpůjčku pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Valtrovice. 
6. Žádost o prodloužení předkupního práva na p.č. 21/3 v k.ú. 

Valtrovice. 
7. Projednat podání žádosti o bezúplatný převod pozemku GP 

5017 v k.ú. Valtrovice od PF ČR na Obec Valtrovice. 
8. Návrh pěstební činnosti, těžby a výchovných zásahů v obecních 

lesích pro rok 2011. 
9. Rozpočtové opatření č. 5/2010. 
10. Projednat podání žádosti o dotaci pro SDH Valtrovice na 

Krajský úřad JMK. 
11. Určení členů komise pro výběr nabídky na výstavbu dětského 

hřiště. 
12. Projednat výsledky inventarizace majetku obce Valtrovice k 31. 

12. 2010. 
13. Hospodaření obce za rok 2010. 
14. Projednat nové směrnice – účetnictví obce Valtrovice. 
15. Projednat proplácení cestovních příkazů pro členy 



zastupitelstva obce. 
16. Projednat návrh investičních a stavebních akcí na rok 2011. 
17. Projednat žádost SDH Valtrovice o přispění na veřejnou 

hudební produkci u příležitosti pořádání hasičského plesu dne 
22. 1. 2011. 
 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body|: 
18. Projednat nájemné KD Valtrovice. 
19. Projednat znovuobnovení chodníku ke hřbitovu. 
20. Projednat nabídku na zhotovení znaku obce Valtrovice. 
21. Jmenovat pověřenou osobu – centrum sociálních služeb. 
22. Různé. 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 
2. Kontrola plnění úkolů  z minulého zasedání ZO. 

Starosta obce sdělil, že úkoly z minulého jednání byly splněny. 
Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu kontrole, plnění úkolů uložených na minulém zasedání zastupitelstva 
obce Valtrovice a informaci o způsobu vyřízení dotazů, podnětů a připomínek vznesených na 
předešlém zasedání. 

 
3. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Valtrovice GP 6019/1, p.č. 350/1. 
Pan Josef Sklář , Valtrovice 86 žádá o prodej pozemku p.č. 350/1 o celkové výměře 52 m2. Záměr 
prodeje byl řádně zveřejněn. 
Usnesení: 
ZO schvaluje panu Josefu Sklářovi, bytem Valtrovice 86 prodej pozemku p.č. 350/1 v k.ú. 
Valtrovice  o celkové výměře 52 m2 za cenu 15,- Kč/m2.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
4. Žádost o koupi pozemku p.č. 588/7 v k.ú. Valtrovice. 
Pan Jaroslav Uhlíř, Valtrovice 9 opět žádá o pozemek p.č. 588/7 v k.ú. Valtrovice s tím, že pozemek 
dle kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle PK, je pouze za 
jeho parcelou a parcelou souseda pana Slavíka.  
Usnesení:  
ZO odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku s tím, že nejprve celý pozemek 588/7 v k.ú. Valtrovice 
nechá Obec Valtrovice zaměřit geodetickou kanceláří a následně rozhodne o dalším postupu ve věci 
prodeje pozemku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Žádost o výpůjčku pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Valtrovice. 
Pan Jindřich Kolařík , Valtrovice 127 žádá o výpůjčku pozemku u svého domu p.č. 262/1 s tím, že 
se o pozemek bude řádně starat. Záměr o výpůjčku byl řádně zveřejněn.  
Usnesení:  
ZO schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Valtrovice  o výměře cca 552 m2,  panu 
Jindřichu Kolaříkovi, Valtrovice 127 bezúplatně s tím, že bude daný pozemek řádně 
obhospodařovat. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 
 
 
6. Žádost o prodloužení předkupního práva na p.č. 21/3 v k.ú. Valtrovice. 
Pan Josef Kolek, Valtrovice 30 podal v prosinci 2010 žádost o prodloužení předkupního práva na 
pozemek p.č. 21/3 v k.ú. Valtrovice. V současné době je na pozemku již zhotovena základová 
deska, na jaře 2011 bude pokračovat hrubá stavba. 
Usnesení:  
ZO schvaluje prodloužení předkupního práva na stavební pozemek p.č. 21/3 o výměře 1185 m2 do 
30. 6. 2011 s tím, že stavba bude zapsána na list vlastnictví pana Josefa Kolka, Valtrovice 30. Tento 
list vlastnictví bude doložen na obecní úřad. 
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 
 
7. Projednat podání žádosti o bezúplatný převod pozemku GP 5017 v k.ú. Valtrovice od PF 
ČR na Obec Valtrovice. 
Jedná se o pozemek navazující na pozemek, který je ve vlastnictví Obce Valtrovice pod č. St. 13 o 
výměře 1240 m2.  
Usnesení:  
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku GP 5017 o výměře 723 m2 v k.ú. Valtrovice od 
Pozemkového fondu České republiky na Obec Valtrovice.  
ZO pověřuje starostu k zajištění převodu výše uvedeného pozemku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
8. Návrh pěstební činnosti, těžby a výchovných zásahů v obecních lesích pro rok 2011. 
Starosta seznámil ZO s pěstební činností, jak bude probíhat dle předloženého LHC na rok 2011, 
vypracovaný odborným lesním hospodářem. 
Usnesení:. 
ZO bere na vědomí zpracovaný návrh pěstební činnosti a výchovných zásahů LHC pro rok 2011  
odborným lesním hospodářem Ing. Jelínkem. 
Hlasování: - 
 
9. Rozpočtové opatření č. 5/2010. 
Jedná se o navýšení příjmů o částku 343.500 Kč, v tom je převážně zvýšení daňových příjmů a dále 
příjmů kulturních, bytové hospodářství, pohřebnictví, komunální služby, sběr ostatních odpadů. 
Výdaje se navyšují také o částku 343.500,-Kč, v tom je úprava těchto položek - pozemní záležitosti, 
autobusová doprava, odpady, knihovnické,kulturní,tělovýchovné činnosti, bytové hospodářství, 
veřejné osvětlení, pohřebnictví, komunální služby, péče o vzhled obcí, požární ochrana, 
zastupitelstvo obce, činnost místní správy, Svazek obcí Dyje, rezerva.  
Usnesení:. 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010. Jedná se o navýšení příjmů o částku 343.500,-Kč a 
navýšení výdajů o částku 343.500,-Kč. Celkem za rok 2011 bylo schváleno 5 rozpočtových 
opatření. Příjmy byly navýšeny celkovou o částku 1.069.500,-Kč a výdaje byly rovněž navýšeny o 
částku 1.069.500,-Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Projednat podání žádosti o dotaci pro SDH Valtrovice na Krajský úřad JMK.  
Na základě podkladů SDH Valtrovice byla zpracována žádost o dotaci pro Jednotku SDH Valtrovice 
-neinvestiční dotace na ochranné pomůcky a technické dovybavení jednotky  SDH Valtrovice a  
investiční dotace  na pořízení zásahového vozidla CAS.  
 



Usnesení:. 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci pro SDH Valtrovice na Krajský úřad JMK. 
ZO pověřuje starostu obce k podání a vyřízení žádosti o dotaci na Krajský úřad JMK. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
11. Určení členů komise pro výběr nabídky na výstavbu dětského hřiště. 
Zastupitelé navrhují, aby se komise sešla dne 02.02.2011.  
Usnesení: 
ZO schvaluje komisi pro výběr nabídky na výstavbu dětského hřiště ve složení Bc. Lahner, Ing. 
Juhaňák, pí Fafílková, pí Merková, p. Jedlička. Termín otvírání obálek s nabídkami byl stanoven na 
2. 2. 2011 v 18:00.hod. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
12. Projednat výsledky inventarizace majetku obce Valtrovice k 31. 12. 2010. 
Starosta obce seznámil ZO s výsledky řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce. 
Během inventarizace nebyly zjištěny nedostatky.  

účet obsah počáteční přírůstky úbytky 
       stav k 
31.12.2010   

majetek   stav     dle invantarizace  dle účetnictví 

    Kč. Kč. Kč Kč Kč 

O18 drobný dl. nehmotný majetek 73 865,84 11 400,00 0,00 85 265,84 85 265,84 Kč 

O19 ostatní dlouhodobý nehm. majetek 147 500,00 0,00 0,00 147 500,00 147 500,00 Kč 
O21 budovy a stavby 19 689 538,80 0,00 0,00 19 689 538,80 19 689 538,80 Kč 
O22 samostatné movité věci 392 033,60 0,00 0,00 392 033,60 392 033,60 Kč 
O28 drobný dlouhodobý hmotný majetek 617 922,20 61 954,00 48 785,95 631 090,25 631 090,25 Kč 
O31 pozemky 6 485 641,31 8 000,00 0,00 6 493 641,31 6 493 641,31 Kč 

O42 
nedokončený dlouhod. hmotný maje-
tek 280 000,00 15 728,00 8 000,00 287 728,00 287 728,00 Kč 

O69 ostatní dlouhodobý finanční majetek 20.000 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 Kč 

231 základní běžný účet -pošt.spoř. 5 848 345,72 4 633 102,32 
3 651 

166,35 6 830 281,69 6 830 281,69 Kč 

261 pokladna 0,00     0,00 0,00 Kč 

263 ceniny 0,00     0,00 0,00 Kč 

311 odběratelé 0,00 370 993,00 253 825,00 117 168,00 117 268,00 Kč 
314 poskytnuté provozní zálohy 105 092,00 437 617,00 440 789,00 101 920,00 101 920,00 Kč 
315 pohledávky za rozpočtové  příjmy 625,00 164 211,00 163 436,00 1 400,00 1 400,00 Kč 

321 dodavatelé 0,00 1 766 501,57 
1 714 

432,06 52 069,51 52 069,51 Kč 
324 přijaté zálohy 5 400,00 27 200,00 28 400,00 4 200,00 4 200,00 Kč 
325 závazky z dělné správy a kaucí 0,00 16 100,00 16 000,00 100,00 100,00 Kč 
345 jiné daně a poplatky 0,00 152,00 0,00 152,00 152,00 Kč 
374 přijaté zálohy na dotace 0,00 223 311,00 225 538,00 2 227,00 2 227,00 Kč 
384 výnosy příštích obd.-dan za obec 0,00 4 560,00 0,00 4 560,00 4 560,00 Kč 
388 dohadné účty aktivní 0,00 13 800,00 0,00 13 800,00 13 800,00 Kč 
389 dohadné účty pasivní 0,00 92 200,00 0,00 92 200,00 92 200,00 Kč 
403 dotace na poříz.dlouhod.majetku 0,00 1 746 603,00 0,00 1 746 603,00 1 746 603,00 Kč 

406 oceňov. rozdíly při změně metody 0,00 868 712,46 2 240,50 -866 471,96 -866 471,96 Kč 

              
999 podrozvaha 4 210 326,15 320 000,00 -320 000,00 4 210 326,15 4 210 326,15 Kč 

 
Usnesení: ZO schvaluje  zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce 
Valtrovice k 31.12. 2010. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 
13 Hospodaření obce za rok 2010. 
Obec Valtrovice hospodařila v roce 2010 s celkovým objemem příjmů 4.633.102,33 Kč.  Z této 
částky jsou  
daňové příjmy 3.669.562,29 Kč, nedaňové 415.402,03 Kč, kapitálové 0,-Kč,  
přijaté transfery 548.138,-Kč. 
        V porovnání s rokem předcházejícím byly příjmy nižší zhruba o 1.448,5 tisíc korun, což bylo 
způsobeno tím, že v roce 2010 nebyly žádné kapitálové příjmy, tzn. prodeje majetku obce (pozemků 
aj.), dále nižší přijaté transfery (dotace) o 1,594 tisíc korun (loni obec obdržela dotace od SZIF 
v částce 1.750tis.Kč). Daňové příjmy byly oproti roku 2009 vyšší o 539 tisíc korun a nedaňové 
příjmy také vyšší o 116 tisíc korun. 
Obec obdržela dotační příjmy z Krajského úřadu JMK na opravu bytových domů – výměna oken - 
čp. 109,110 v částce 160.000,-Kč, dále na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v částce 
16.500,-Kč, volby do zastupitelstev obcí 17.500,-Kč, dotace na lesní hospodářství 29.900,-Kč, dále 
dotace na sčítání lidu domů a bytů v roce 2011 v částce 1.638,-Kč a dotace z úřadu práce na veřejně 
prospěšné práce v částce 190.000,-Kč. Příjem z prodeje dřeva 115.460,-Kč. Příjem za komunální 
odpad 132.211,-Kč.     
     Celkové výdaje obce byly celkem 3.651.166,35 Kč.  Z této částky byly běžné výdaje 
3.635.438,35 Kč, kapitálové výdaje  15.728,--Kč. 
       V porovnání s rokem předcházejícím byly výdaje nižší o 129 tisíc korun.  
V roce 2010 nebyly v obci žádné investice. Oprava bytového domu, výměna oken, čp. 109 a 110 
byla v částce 358.611,- korun s přispěním účelové dotace z Krajského úřadu JMK(160.000,-), dále 
oprava střechy a topení kulturního domu si vyžádala částku 106.149,-Kč. Výdej na volby byl zcela 
kryt dotačními prostředky. Příspěvek mateřské škole byl v částce 350.000,-Kč, na základní školy 
125.502,-Kč. Výdej na lesní hospodářství byl v částce 83.316,-Kč (s přispěním dotace 29.900,-Kč). 
Za odvoz odpadu, komunální, tříděný, nebezpečný 275.996,-Kč. Ostatní  běžné výdaje byly použity 
na provoz chodu obce a obecního úřadu. Kapitálové výdaje-koupě pozemku v k.ú. Hrádek v částce 
8.000,-Kč a částka 7.728,-Kč byla za znalecký posudek-kanalizace. Obec v současné době 
shromažďuje finanční prostředky na výstavbu splaškové kanalizace.  
        Rozpočet obce v roce 2010  byl sestaven jako varovaný  rozpočtovými opatřeními byl rozpočet 
upraven – navýšen o částku 1.069.500 ,-Kč. v příjmech i ve výdajích.  
 Na konci roku 2010 má obec zlepšený hospodářský výsledek, oproti roku předcházejícímu  o 
částku 971.935,97 Kč. 
Usnesení:. 
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2010. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
14. Projednat nové směrnice – účetnictví obce Valtrovice. 
Starosta obce předložil ZO nové směrnice zpracované účetní obce s platností od 01.01.2010. 
Usnesení:. 
ZO schvaluje směrnice platné od 01.01.2010, dle platných zákonů. Jedná se Směrnice o účetnictví, 
Směrnice o evidenci a účtování majetku, Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice pro časové 
rozlišení, Směrnice opravné položky k pohledávkám, Směrnice - podrozvaha a evidence pro 
zapracování přílohy účetní závěrky, Interní pokyn k účtování reálné hodnoty majetku určeného 
k prodeji v průběhu roku 2010 a k datu účetní závěrky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
15. Projednat proplácení cestovních příkazů pro členy zastupitelstva obce. 
Usnesení:. 
ZO stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce dle § 84 písm. 



t) v souladu s aktuální vyhláškou pro daný rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
16. Projednat návrh investičních a stavebních akcí na rok 2011. 
Krajský úřad JMK opět zveřejnil dotační program  -  Program rozvoje venkova Jihomoravského 
kraje. Žádost o dotaci se odesílá ve lhůtě do 28. 02. 2011. Zastupitelstvo má zájem pokračovat 
v rekonstrukci bytových domů ve vlastnictví obce. Záleží, zda budeme čerpat dotace z kraje v max. 
výši 200 000,- Kč nebo budeme čekat na obnovení dotací „Zelená úsporám“. Dále je možné 
investovat do rekonstrukce KD Valtrovice, případně do hasičské zbrojnice nebo požádat o 
vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení – odkanalizování Obce Valtrovice. 
Usnesení: 
ZO schvaluje v roce 2011podání žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 
na rekonstrukci KD Valtrovice spočívající se výměně oken a dveří, oprava rozvodů vytápění a 
odsávání.  
ZO schvaluje zajištění energetického auditu na bytové domy v majetku obce čp. 109 a 110 – 
následně nacenit zateplení fasády a požádat o dotaci zelená úsporám případně požádat o dotaci 
z jiných dotačních titulů v dalším roce.  
ZO schvaluje -  rekonstrukci hasičské zbrojnice v roce 2012. 
ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení – odkanalizování Obce Valtrovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
17. Projednat žádost SDH Valtrovice o přispění na veřejnou hudební produkci u příležitosti 
pořádání hasičského plesu dne 22. 1. 2011. 
Na hasičském plese konaném 22. 1. hrála kapela RaJ Band. Cena za hudební produkci byla 7000,- 
Kč. 
Usnesení:. 
ZO odkládá žádost o přispění na veřejnou hudební produkci u příležitosti pořádání hasičského 
plesu dne 22. 1. 2011 na příští zasedání zastupitelstva po doložení řádného dokladu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
18. Projednat nájemné KD Valtrovice. 
Opětovně se projednával bod pronajímání sálu kulturního domu. Je třeba zrušit pojem „topná 
sezóna“ v předchozím ustanovení. Nájem v období kdy se topí je 200,-Kč/den +100,-Kč 
el.energie+200,-Kč plyn, nájem v období kdy se netopí je 200,-Kč/den + 100,-Kč. el.energie. 
Usnesení:. 
ZO schvaluje zrušení bodu č. 7 z usnesení zastupitelstva č. 11/2010 konaného dne 15. 12. 2010 a 
nahrazuje ho novým usnesením. Nájemné KD Valtrovice bude složeno z částky 200,- Kč/den + 
spotřeba elektřiny 100,-Kč/den, v případě vytápění příplatek 200,- Kč/den za spotřebu plynu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
19. Projednat znovuobnovení chodníku ke hřbitovu. 
Projednáno s manželi Prokešovými, Valtrovice 6 o  odkoupení části pozemku, která zasahuje do 
stávajícího chodníku na parcele č. 187/9. Je třeba provést geodetické zaměření. 
Usnesení: 
ZO odkládá rozhodnutí o  odkoupení části pozemku, která zasahuje do stávajícího chodníku na 
parcele č.187/9 v k.ú. Valtrovice s tím, že je třeba oslovit SÚS Znojmo k vyjádření.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 
 
20. Projednat nabídku na zhotovení znaku obce Valtrovice. 
Heraldik Jan Tejkal nabízí zhotovení obecního znaku a vlajky za cenu 8.990,- Kč. 
Usnesení:. 
ZO neschvaluje nabídku heraldika. Zhotovení znaku Obce Valtrovice plánuje nejdříve na rok 2013, 
k výročí 770 let obce. 
Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0 
 
 
21. Jmenovat pověřenou osobu – centrum sociálních služeb. 
Dne 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, který upravuje podmínky 
poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních 
služeb, příspěvku na péči aj. Obec v rámci zajištění sociálních služeb povolává sociálního 
pracovníka. 
Usnesení:. 
ZO Valtrovice  schvaluje zapojení se do procesu plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku 
(spádová oblast ORP Znojmo) metodou komunitního plánování. 
ZO pověřuje osobu Bc. Luďka Lahnera, aby v daném procesu jednala a spolupracovala 
s koordinátorkou komunitního plánování sociálních služeb v rámci realizace projektu reg. č. CZ 
1.04/3.1.03/45.00142.) 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
22. Různé. 
A) Pro novou výstavbu v obci na p.č. 256/2 v k.je schválena zastavovací studie firmy ČADA – 
CORPORATION s.r.o. z ledna 2008. Jedná se cca o 12 parcel, s komunikací a s inženýrskými 
cenami v roce 2008 by investice činila cca 10 milionů korun. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 
 
Jednání bylo ukončeno v 20:45 
 
Předběžný termín příští schůze: 25. 2. 2011 
 
 
 
Ověřovatelé:        Starosta: Bc. Lahner 
 
p. Jedička ………………………….    ………………………… 

 
p. Šindelář ………………………….   


