
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

4/2022, konaného dne 25. 5. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta) 

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

Omluveni: p. Šindelář, p. Juhaňáková, Ing. Juhaňák 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2022 p. Jelénka a p. Fafílkovou 

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. Informace, volby do zastupitelstva obce 

4. Zařazení do majetku obce stožáry a ukazatele na měření rychlosti 

5. Informace o dotačních titulech 

6. Žádost o přesun kontejnerů na odpad 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

8. Různé 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 
 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Informace – volby do zastupitelstva obce 

ZO schvaluje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, sedm členů Zastupitelstva obce Valtrovice 

pro volební období 2022 – 2026. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

4. Zařazení do majetku obce stožáry a ukazatele na měření rychlosti 

ZO schválilo  zařazení do majetku obce stožáry na měření rychlosti ve výši 138.138,00 Kč a 

ukazatele rychlosti motorových vozidel ve výši 457.094,44 Kč a odpisový plán. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 
 
 



5. Informace o dotačních titulech 

ZO bere na vědomí informace o dotačních titulech letošního roku. 

ZO schvaluje příjem dotace z Krajského úřadu JMK na akci Výměna střešní krytiny na budově MŠ 

Valtrovice ve výši 177.000,00 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 
 

6. Žádost o přesun kontejnerů na odpady 

ZO schvaluje přesunutí kontejnerového hnízda z prostranství u prodejny Jednoty na místo vedle 

garáží. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

7.Rozpočtové opatření č. 2/2022 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. Navýšení příjmů a výdajů o částku 96.000,00 Kč. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

8. Různé 

ZO schvaluje pro SDH Valtrovice zakoupení nových dresů a přileb pro děti. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 25.05. 2022 

 

 

     

…………………………………                            ………………………………… 

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

            

 

         
  


