
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

6/2020, konaného dne 11. 11. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: - 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2020 pí Juhaňákovou a p. Šindeláře. 

Hlasování: pro 7, 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. 4/2020 a 5/2020 

4.  Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru 

5.  Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků Obce Valtrovice k 31. 12. 2020 

6.  Žádost o prodej pozemku p. č. 1125/27 v k.ú. Valtrovice 

7.  Žádosti o prodej pozemků 

8.  Dotační tituly MMR na rok 2021 

9.  Informace, Valtrovice průtah 

10. Dopravní značení v obci 

11. Různé 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020.  

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020 schválené starostou obce dne 18. 9. 2020. Jedná 

se o navýšení příjmů o 230.700,00 Kč a výdajů o 230.700,00 Kč. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené starostou obce dne 21. 10. 2020. 

Jedná se o navýšení příjmů o 389.100,00 Kč a výdajů o 389,100,00 Kč. 

 

4. Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru 

ZO bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání finančního výboru ze dne 2.10.2020 

ZO bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání kontrolního výboru ze dne 9.10.2020 

 
 

5. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků Obce Valtrovice k 31. 12. 2020 

ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2020. 



ZO schvaluje jmenování komisí v tomto složení: 

Hlavní inventarizační komise (HIK) 

Předseda:, Ing. Tomáš Juhaňák člen 1: Marie Fafílková, člen 2: Alena Sochorová 

Dílčí inventarizační komise ( DIK) 

DIK č. 1 provede inventarizaci majetku 

Místního  hospodářství,  Domu čp.8, Knihovny, Obecního úřadu, Bytových domů, pohledávek, 

závazků a ostatních účtů rozvahy a podrozvahy. 

Předseda: Marie Fafílková  člen 1: Marta Juhaňáková  

DIK č. 2 provede inventarizaci majetku  

Hasičské zbrojnice a Kulturního domu 

Předseda: František Šindelář, člen 1: František Mareš 

Likvidační komise (LK) 

Předseda: Petr Jelének, člen 1: František Šindelář 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

6. Žádost o prodej pozemku p. č. 1125/27 v k.ú. Valtrovice 

ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1125/27 o výměře 25 m2 za cenu 375,00 Kč/m2 firmě E-ON. 

ZO schvaluje kupní smlouvu č. 11222020 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 
 

7. Žádosti o prodej pozemků  

 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 119/1 o výměře 93 m2 v k.ú. Valtrovice p. Františku 

Jedličkovi za 15,00 m2, což je cena nižší než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 50,00 

Kč/m2 a to z těchto důvodů: žadatel se o tento pozemek již v minulosti řádně staral a udržoval. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 133 o výměře 430 m2 v k.ú. Valtrovice p. Josefu Juhaňákovi 

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

z těchto důvodů: žadatel se o tento pozemek již v minulosti řádně staral a udržoval. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 

Zdržel se Ing. Juhaňák 

 

ZO bere na vědomí žádost o odkup pozemku p. č. 135, v k. ú. Valtrovice.  

ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku č. p. 135 o výměře 137 m2 v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO bere na vědomí žádost o odkup pozemku p. č. 158/41 a 158/35 a část parcely 158/41, v k. ú. 

Valtrovice.  

ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku p. č. 158/41 a 158/35 a část parcely 158/41 k.ú. 

Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

8. Dotační tituly MMR na rok 2021 

ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na MMR z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, DT 117d8210A -podpora obnovy místních komunikací. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 



ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na MMR z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 
 

9. Informace, Valtrovice průtah 

ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1911322757B, kterým se smlouva mění o provedené 

vícepráce a méně práce. Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje 

o 478 952,02 Kč bez DPH, tzn. že cena  díla činí nově 3 593 233,80 Kč bez DPH. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje zaplacení max. 50 % z vyčíslené částky 517 244,32 Kč, která je uvedena na faktuře 

číslo 930200034 vystavenou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou 

organizací kraje, jako podílu ze společného objektu SO 301 Dešťová kanalizace na základě 

uzavřeného dodatku č. 2 v rámci akce „II/408 Valtrovice-průtah“. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 
 

10. Dopravní značení v obci 

ZO schvaluje instalaci dopravního značení dle návrhu firmy Urbania za přibližnou cenu  

45 700,00 Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

11. Různé 

- 
 
 

Usnesení vyhotoveno dne: 11. 11. 2020 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

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

 

     

 

         
  


