
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

7/2021, konaného dne 24. 11. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu 

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

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

Omluveni: p. Jelének, p. Šindelář  
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 7/2021 pí. Juhaňákovou a p. Mareše. 

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

 

Usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program. 

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

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Technický bod-zapisovatel, schválení ověřovatelů zápisu, schválení   programu 

jednání 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021 

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

5. Žádost města Znojma o finanční příspěvek na spolufinancování sociálních terénních služeb na 

rok 2022 

6. Prodej pozemků v k.ú. Valtrovice 

7. Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2021 

8. Program rozvoje pro Obec Valtrovice 2022 - 2027 

9. Různé 

 

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

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

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

 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021 

ZO bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 starostou obce dne 15. 11. 2021. 

Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o částku 442.500,00 Kč. 

 

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

ZO ruší obecně závaznou  vyhlášku obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Valtrovice. 

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

ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství s účinností od 01. 01. 2022. 

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

 



5. Žádost města Znojma o finanční příspěvek na spolufinancování sociálních terénních služeb 

na rok 2022 

ZO schvaluje finanční příspěvek do rozpočtu města Znojma pro rok 2022 ve výši 21 000 Kč, jako 

spoluúčast na financování terénních sociálních služeb v „Síti sociálních služeb ORP Znojmo pro 

rok 2022“. 

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

 

6. Prodej pozemků v k.ú. Valtrovice 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2009 o výměře 55 m2, ostatní plocha/jiná plocha a p.č. 1210 o 

výměře 30 m2, zastavěná plocha paní XY za 80,00 Kč/m2, celkem za 6.800,00 Kč. 

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

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1737/1 o výměře 85 m2, ostatní plocha/jiná plocha, kdy tento 

pozemek se skládá z dílů: n) o výměře 71 m2, p) o výměře 4 m2, o) o výměře 10 m2; p.č. 1035/3 o 

výměře 78 m2, travní porost a p.č. 2310/3 o výměře 23 m2, ostatní plocha/jiná plocha paní XY za 

cenu u pozemku 1737/1 díl n) za 30,00 Kč/m2, díl p) za 15,00 Kč/m2, díl o) za 15,00 Kč/m2; 

pozemek 1035/3 za 30,00 Kč/m2 a pozemek 2310/3 za 15,00 Kč/m2, celkem za 5.025,00 Kč/m2. 

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

žadatelka se o tento pozemek již v minulosti řádně starala a udržovala. 

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

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 81/3 o výměře 131 m2, ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 1034/1, o 

výměře 52 m2, travní porost a p.č. 2310/4, o výměře 19 m2, ostatní plocha/jiná plocha manželům 

XY a XY za cenu 15,00 Kč/m2, celkem za 3.030,00 Kč. Což je cena nižší, než cena obvyklá, která 

byla zjištěna v částce 80,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: žadatelé se o tento pozemek již v minulosti 

řádně starali a udržovali. 

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

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 81/1 o výměře 150m2, ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 1034/2 o 

výměře 56 m2, travní porost a p.č. 2310/5 o výměře 21 m2 panu XY za cenu 15,00 Kč/m2, celkem 

za 3.405,00 Kč/m2. 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 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 81/4 o výměře 65 m2, ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 1034/3 o 

výměře 62 m2, travní porost a p.č. 2310/6 o výměře 29 m2, ostatní plocha/jiná plocha manželům 

XY a XY za cenu 15,00 Kč/m2, celkem za 2.340,00 Kč. Což je cena nižší, než cena obvyklá, která 

byla zjištěna v částce 80,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: žadatelé se o tento pozemek již v minulosti 

řádně starali a udržovali. 

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

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1693 o výměře 388 m2, ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 1035/1 o 

výměře 208 m2, travní porost a p.č. 2310/2 o výměře 37 m2, ostatní plocha/jiná plocha manželům 

XY a XY a manželům XY a XY  a to každým z manželských párů ve výši podílu o velikosti jedné 

poloviny ideální (id.1/2) za cenu u pozemku 1035/1 za 30,00 Kč/m2, pozemku 1693 a 2310/2 za 

15,00 Kč/m2 celkem za 12.615,00 Kč. Což je cena nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna 

v částce 80,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: žadatelé se o tento pozemek již v minulosti řádně starali 

a udržovali. 

Vše v katastrálním území Valtrovice. 

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

 



 

7. Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2021 

ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2021. 

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 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

8. Program rozvoje pro Obec Valtrovice 2022 – 2027 

ZO schvaluje program rozvoje venkova pro obec Valtrovice na roky 2022 až 2027. 

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

 

9. Různé 

A) Starosta informoval zastupitele o průběhu kontroly inspektory České inspekce životního 

prostředí se zaměřením na dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů a rozhodnutí 

orgánů státní správy, týkajících se celospolečenských funkcí lesa jako složky životního prostředí, na 

lesním majetku obce Valtrovice. 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 24. 11. 2021 

 

 

        

…………………………………    ………………………………… 

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

     

 

         
  


