
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

5/2020, konaného dne 23. 9. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu 

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

pí Fafílková, p. Mareš (zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář, p. Jelének, pí Juhaňáková 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2020 pí Fafílkovu a p.Mareše. 

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.  Rozpočtové opatření č. 3/2020 

4.  Řád veřejného pohřebiště - aktualizace 

5.  Dodatek č. 001/2020 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1030053463/001 

6.  Kupní smlouva č. 11222020 mezi obcí a společností E-ON 

7.  Dotace z Krajského úřadu JMK, kaplička 

8.  Žádosti o odkup pozemků v k. ú. Valtrovice 

9.  Záměr prodeje bytové jednotky 110/4 a garáže 109/5 

10. Žádost FC Valtrovice o mimořádnou dotaci 

11. Informace, Valtrovice průtah 

12. 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. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 schválené starostou obce dne 20.08.2020 . Jedná se o 

navýšení příjmů o 605 800,00 Kč a výdajů o 605 800,00 Kč.  

 

4. Řád veřejného pohřebiště - aktualizace 

ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Valtrovice s účinností od 10. 10. 2020. 

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

5. Dodatek č. 001/2020 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1030053463/001 

ZO schvaluje dodatek č. 001/2020, ke smlouvě č. 1030053463/001 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene. 

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



 

6. Kupní smlouva č. 11222020 mezi obcí a společností E-ON 

ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku pod novou trafostanicí - parc. č. 1125/2 v k. ú. 

Valtrovice. 

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

7. Dotace z Krajského úřadu JMK, kaplička 

ZO schvaluje smlouvu č. JMK067216/20/OK o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt 

Oprava kapličky u cesty k řece Dyji v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

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

8. Žádosti o odkup pozemků v k. ú. Valtrovice 

a) ZO bere na vědomí žádost o odkup části pozemku p. č. 301/1, v k. ú. Valtrovice.  

ZO pověřuje starostu jednáním s žadateli ohledně výměry odkupovaného pozemku. 

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

 

b) ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 119/1, v k. ú. Valtrovice. 

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

 

ZO neschvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 2310, v k.ú. Valtrovice. 

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

ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 133, v k.ú. Valtrovice. 

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

9. Záměr prodeje bytové jednotky 110/4 a garáže 109/5 

ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji bytové jednotky 110/4 a garáže 109/5 v k. ú.  Valtrovice. 

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

10. Žádost FC Valtrovice o dotaci  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Valtrovice č, 3/2020   

ve výši 140 000,00 Kč na opravu a nákup materiálu na fotbalové zábrany FC Valtrovice, z. s. 

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

11. Informace, Valtrovice průtah 

ZO bere na vědomí informaci o ukončení prací na silnici II/408 – Valtrovice průtah. 

 

12. Různé 

ZO bere na vědomí stížnost. 

ZO pověřuje starostu obce jednáním se zástupcem Policie ČR ohledně možnosti umístění 

zákazových značek v obci. 

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

B) VPP 

ZO schvaluje prodloužení úvazků pro pracovníky VPP do 31. 12. 2020. 

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

 

C) SDH - vrata do hasičské zbrojnice 

ZO schvaluje výměnu stávajících ocelových vrat za dálkově ovládaná shrnovací vrata. 

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



D) Nabídka firmy Golden Orange na fotometrické snímkování obce dronem 

ZO neschvaluje nabídku firmy Golden Orange. 

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

Usnesení vyhotoveno dne: 23. 9. 2020 

 

 

 

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

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

 

         
  


