
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

2/2022, konaného dne 16. 2. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta),  

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

Omluveni: Ing. Juhaňák (místostarosta),  p. Šindelář 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2022 p. Juhaňákovou a p. Fafílkovou 

Hlasování: pro  5, 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. Přehled rozpočtových opatření za rok 2021 

4. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31.12.2021 

5. Odpisový plán obec na rok 2022 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN014330059258/003 GPM  

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030068890/014-ADSG 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030069527/001-ZMES 

9. Žádost o finanční podporu DC ADRA Znojmo 

10. Dotace KÚ JMK 

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

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

11. Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ za rok 2021 

12. Zařazení do majetku investiční stavbu parkoviště u obecního úřadu a odpisový plán 

13. 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. Přehled rozpočtových optřební za rok 2021.  

ZO bere na vědomí přehled o rozpočtových opatřeních za rok 2021. 

 

4. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2021 

ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021 k 31. 12. 2021 včetně příloh. Příloha č. 1 Seznam 

všech inventurních soupisů. Příloha č. 2 Přehled skutečných stavů majetku a závazků. Příloha č. 3 

Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou. 

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

5. Odpisový plán obce na rok 2022 

ZO schvaluje odpisový plán na rok 2022 

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

 



 

6.Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN014330059258/003 GPM  

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330059258/003 GPM.  

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

 

7.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030068890/014-ADSG 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030068890/014-

ADSG.  

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

 

8.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030069527/001-ZMES 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030069527/001-

ZMES. 

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

 

9. Žádost o finanční podporu DC ADRA Znojmo 

ZO schvaluje žádost o finanční podporu DC ADRA Znojmo ve výši  3.000,00 Kč. 

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

10. Dotace KU JMK 

ZO schvaluje podání žádostí o dotace na KÚ JMK . 

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

 

11. Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ za rok 2021 

a) ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2021. 

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

 

b) ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2021 ve výši 93 731,05 Kč a jeho 

rozdělení následovně:  93 731,05 Kč převod do rezervního fondu. 

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

 

12.Zařazení do majetku investiční stavbu parkoviště u obecního úřadu a odpisový plán 

ZO schvaluje zařazení do majetku stavby parkoviště u obecního úřadu v celkové částce 343 366,00 

Kč a odpisový plán. 

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

 

13.Různé 

 

a) Informace o odklonění dopravy přes naši obec z důvodu stavby I/53 Znojmo – Lechovice 

b) Starosta obce informoval ZO o vypsané výzvě ze strany MAS Znojemské vinařství, z.s., 

s termínem podání žádostí od 7.2.2022 do 31.3.2022 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 16. 2. 2022 

 

 

   

 

…………………………………   …………………………………  

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

     

 
         


