
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2021, 

 konaného dne 24. 3. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

pí Juhaňáková, pí Fafílková (zastupitelé) 

Omluveni: p. Mareš, p. Šindelář, p. Jelének 

 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2021 pí Fafílkovou a pí Juhaňákovou. 

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.    Zpráva finančního výboru 

4.    Rozpočet obce Valtrovice na rok 2021 

5.    Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ za rok 2020 

6.    Zápis do kroniky za rok 2020 

7.    Informace VPP na rok 2021 

8.    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. Zpráva finančního výboru  

ZO bere na vědomí zápis č. 1/2021 z jednání finančního výboru ze dne 1. 3. 2021.  

 

 

4. Rozpočet obce Valtrovice na rok 2021 

ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Obce Valtrovice na rok 2021, viz. návrh rozpočtu. 

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s příjmy 9 070 000 Kč a výdaji ve výši 9 070 000 Kč. 

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

 

 

5. Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ za rok 2020 

a) ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2020. 

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

 

 



b) ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2020 ve výši 32 889,41 Kč a jeho 

rozdělení následovně: 16 000 Kč převod do fondu odměn a 16 889,41 Kč převod do 

rezervního fondu. 

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

 

6. Zápis do kroniky za rok 2020 

ZO schvaluje znění zápisu do kroniky a fotokroniku obce Valtrovice za rok 2020. 

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

 

7. Informace VPP na rok 2021 

ZO bere na vědomí informace o možnosti VPP na rok 2021. 

 

8. Různé 

A) Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene č. 8800102705_1/BVB/P, která se týká přeložky STL plynovodní přípojky 

pro kulturní dům ve Valtrovicích . 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 8800102705_1/BVB/P mezi Obcí Valtrovice a 

společností GasNet s.r.o. 

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

 

B) Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000236616, která se rovněž 

týká kulturního domu ve Valtrovicích. 

ZO schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000236616. 

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

 

C) Záměr prodeje pozemku p.č. 158/52. 

ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku p. č. 158/52 o výměře 191 m2. 

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

 

D) Záměr prodeje pozemků p.č. 158/35 a 158/41. 

ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemků p. č. 158/35 o výměře 45 m2 a 158/41 o 

výměře 59 m2. 

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

 

E) Zařazení do majetku chodník podél  místní komunikace 

ZO schvaluje zařazení do majetku obce,  investiční výstavbu chodníku podél místní komunikace 

v celkové částce 1.023.629,00 Kč, z toho dotace MMR,IROP v částce 936.020,88 Kč 

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

 

Usnesení vyhotoveno dne: 24. 3. 2021 

 

 

 

 

…………………………………                                    ………………………………….. 

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

 


