
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

3/2021, konaného dne 26. 5. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: p. Šindelář 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2021 p. Mareše a p. Jelénka. 

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.    Účetní závěrka a výsledek hospodaření obce Valtrovice za rok 2020 

4.    Závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2020 (zveřejněno na UD) 

5.    Smlouva o poskytnutí dotace č. JMK 070773/21/ORR z Krajského úřadu JMK 

6.    Smlouva o spolufinancování sociálních služeb - město Znojmo 

7.   Žádost o finanční podporu - Charita Znojmo 

8.   Smlouva o pronájmu nádob na tříděný odpad 

9.   Příspěvek na stravování zaměstnancům obce 

10. Prodej pozemků v k. ú. Valtrovice 

11. Ukončení nájmu v bytové jednotce Valtrovice 110/4 

12. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

13. 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. Účetní závěrka a výsledek hospodaření obce Valtrovice za rok 2020.  

ZO projednalo návrh účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2020. ZO nezjistilo, že by účetní 

závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s par. 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

ZO Valtrovice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku obce Valtrovice za rok 2020. 

ZO rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši 2 625 017,49 Kč v roce 2021 na účet 432, 

výsledek hospodaření minulých účetních období. 

O schválení účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2020 bude vypracován Protokol, který bude 

v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30. 6. 2021 odeslán do Centrálního systému účetních 



informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. 

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

 

4. Závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2020 (zveřejněno na UD) 

ZO projednalo závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2020 a schvaluje celoroční hospodaření obce 

a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu JMK, odborem kontrolním a 

právním-oddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce za rok 2020 a to bez výhrad. 

Po projednání a schválení návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Valtrovice se tento návrh 

stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE VALTROVICE. 

Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2020 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve 

vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 19. 04. 2021 do 26. 05.2021. Ve stejném období 

byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

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

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace č. JMK 070773/21/ORR z Krajského úřadu JMK  

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. JMK 070773/21/ORR z JMK. 

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

 

6. Smlouva o spolufinancování sociálních služeb - město Znojmo 

ZO schvaluje smlouvu o spolufinancování sociálních služeb v síti ORP - město Znojmo a 

poskytnutí příspěvku v částce 22.600,00 Kč. 

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

 
 

7. Žádost o finanční podporu - Charita Znojmo 

ZO schvaluje žádost o finanční podporu na Charitu Znojmo ve výši 1 000,00 Kč. 

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

 

 

8. Smlouva o pronájmu nádob na tříděný odpad 

ZO schvaluje smlouvu o pronájmu nádob na tříděný odpad mezi obcí Valtrovice a firmou Jan 

Klíčník. 

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

 

9. Příspěvek na stravování zaměstnancům obce 

ZO ruší příspěvek obce na stravování ve výši 50 % zaměstnancům obce, kteří mají uzavřenou 

pracovní smlouvu a uvolněným členům zastupitelstva formou stravenky, která činí 80,00 Kč do 

doby spotřebování nakoupených stravenek. 

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

 

 

ZO schvaluje finanční příspěvek obce na stravování dle aktuálního stravenkového paušálu 

osvobozeného od daně pro daný rok zaměstnancům obce, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu a 

uvolněným členům zastupitelstva obce formou finančního příspěvku od 1. 4. 2021. 

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

 

 

 

 



10. Prodej pozemků v k.ú. Valtrovice 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 134/2 o výměře 50 m2 za cenu 35 Kč/m2 p. Josefu Juhaňákovi, 

což je cena nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 80,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: 

žadatel se o tento pozemek již v minulosti řádně staral a udržoval. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 158/52 o výměře 191 m2 za cenu 15 Kč/m2 p. Josefu 

Juhaňákovi, což je cena nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 80,00 Kč/m2 a to 

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

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 135 o výměře 137 m2 za cenu 15 Kč/m2 p. Josefu Juhaňákovi, 

což je cena nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 80,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: 

žadatel se o tento pozemek již v minulosti řádně staral a udržoval. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 158/35 o výměře 45 m2 za cenu 15 Kč/m2 p. Filipu Mařicovi, 

což je cena nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 80,00 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 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 158/41 o výměře 59 m2 za cenu 15 Kč/m2 p. Filipu Mařicovi, 

což je cena nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 80,00 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 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku p.č. 301/6 a vyvěšení záměru o prodeji na úřední desce. 

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

 

 

11. Ukončení nájmu v bytové jednotce Valtrovice 110/4 

A) ZO bere na vědomí informaci o ukončení nájmu v bytové jednotce Valtrovice 110/4 k 10. 6. 

2021. 

B) ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji jednotek 110/4 a 109/5 na úřední desce. 

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

 

 

12.  Rozpočtové opatření č. 1/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. Jedná se o navýšení příjmů 96.500,00 Kč a výdajů o 

částku 96.500,00. 

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

 

13. Různé 

A)  

ZO schvaluje navržení výsadby podél komunikace II/408 průtah obcí Valtrovice Městskou zeleň 

Znojmo a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání v této záležitosti. 

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

 

B) 

ZO schvaluje vypracování PD s vyřízením stavebního povolení na fotbalové kabiny. 

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

 



C)  

ZO pověřuje starostu průzkumem trhu na pořízení ukazatele rychlosti na příjezdu od Hrádku. 

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

 

D)  

ZO neschvaluje žádost o podporu Linky bezpečí ve výši 3 000 Kč. 

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

 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 26. 5. 2021 

 

 

 

 

       

…………………………………    ………………………………… 

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

 

 

     

 
         

 


