
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

2/2022, konaného dne 30. 3. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

 

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

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

Omluveni: - 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2022 p. Jelénka a p. Šindeláře. 

Hlasování: pro 7, 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.  Rozpočet Obce Valtrovice na rok 2022 

4.  Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 

5.  Běžný účet Obce Valtrovice 

6.  Kronika obce za rok 2021 

7.  Pracovníci na úklid obce 

8.  Odpadové hospodářství 

9.  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo 

10.  Různé 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Rozpočet Obce Valtrovice na rok 2022 

ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Obce Valtrovice na rok 2022, viz. návrh rozpočtu. 

Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy 7 800 000 Kč a výdaji ve výši 8 900 000 Kč, 

financování 1 100 000,00 Kč. Schodek (financování)je kryt přebytkem z minulých let. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

4. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 

Usnesení: 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 až 2025. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 



 

5. Běžný účet Obce Valtrovice 

ZO schvaluje převod části finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z běžného účtu na 

termínovaný vklad s délkou trvání vkladu 1 měsíc u Československé obchodní banky, a.s. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

6. Kronika obce za rok 2021 

ZO schvaluje znění zápisu do kroniky obce za rok 2021 a fotokroniku obce Valtrovice za rok 2021. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

7. Pracovníci na úklid obce 

ZO bere na vědomí informace o možnostech dotací na pracovníky na úklid obce a schvaluje 

zaměstnat v období duben - říjen 2022 tři zaměstnance. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

8. Odpadové hospodářství 

ZO bere na vědomí informace o cenové nabídce na směsný komunální i tříděný odpad od firmy 

Jan Klíčník - KJ spol. KJ. 

 

 

9. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo 

ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo na 

rok 2022. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

10. Různé 

- 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 30. 3. 2022 

 

 

       

…………………………………   ………………………………… 

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

 

         
  


