
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

4/2021, konaného dne 30. 6. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu 

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

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

Omluveni: p. Mareš 

 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2021 pí Fafílkovou a pí Juhaňákovou. 

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.    Zpráva kontrolního výboru 

4.    Závěrečný účet VAK za rok 2020 

5.    Žádost města Miroslav o podporu výstavby domu pro seniory 

6.    Zpráva výběrové komise na akci Parkoviště u Obecního úřadu Valtrovice 

7.   Prodej pozemků v k. ú. Valtrovice 

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

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

8.                 Plán rozvoje sportu v obci Valtrovice do roku 2025 

9.                 Rozpočtové opatření č. 2/2021 

10.          Příspěvek obcím na Hodonínsku a Břeclavsku postižených živelní pohromou 

11.           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. Zpráva kontrolního výboru.  

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 10. 6. 2021. 

 

4. Závěrečný účet VAK za rok 2020 

ZO bere na vědomí Závěrečný účet VAK Znojemsko za rok 2020 schválený 29.06.2021 valnou 

hromadou VAK. 
 

5. Žádost města Miroslav o podporu výstavby domu pro seniory  

ZO vyjadřuje plnou podporu  stavbě Domu pro seniory v Miroslavi.  

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

 



6. Zpráva výběrové komise na akci Parkoviště u Obecního úřadu Valtrovice 

ZO bere na vědomí protokol otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Parkoviště u Obecního úřadu Valtrovice.“ 

ZO schvaluje firmu Závlahy Dyjákovice s.r.o. k provedení výstavby parkoviště. 

ZO  pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.  

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

7. Prodej pozemků v k. ú. Valtrovice 

ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 301/6 Romanovi a Romaně Fortelným o výměře 610 m2 za 

cenu dle znaleckého posudku a odhadu ceny v místě a čase obvyklé (tržní) za 25 600,00 Kč.  

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

 

ZO neschvaluje žádost manželů Jochacyových o odkup části pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Valtrovice. 

Pozemek bude i nadále využíván jako veřejně přístupný prostor. 

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

 

8. Plán rozvoje sportu v obci Valtrovice do roku 2025 

ZO schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Valtrovice do roku 2025. 

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

 

9. Rozpočtové opatření č- 2/2021 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o částku 

220.100,00 Kč. 

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

 

10) Příspěvek obcím na Hodonínsku a Břeclavsku postižených živelní pohromou, tornádem 

ZO schvaluje finanční příspěvek obce na pomoc obcím Jihomoravského kraje zasaženým dne 24. 

6. 2021 extrémními bouřkami a zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním 

prostředí ve výši 30 000,00 Kč. Příspěvek bude převeden na transparentní účet JMK.  

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

 

11. Různé 

A) Stížnost 

ZO bere na vědomí stížnost pí Zvarové. 

 

B) Instalace ukazatelů rychlosti v obci 

ZO schvaluje instalaci ukazatelů rychlosti s úsekovým měřením v obci od firmy GEMOS 

DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. 

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

 

C)  Zatížení komunikace na Formozu nákladními auty 

ZO bere na vědomí termín jednání o využití místních komunikací dne 14. 7. 2021. 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 30. 6. 2021 

 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

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

 

     


