
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

5/2022, konaného dne 29. 6. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta) Ing. Juhaňák 

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

Omluveni: pí Fafílková,  
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2022 p. Šindeláře a p. Mareše. 

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. Závěrečný účet VAK za rok 2021 

4. Závěrečný účet DSO Dyje za rok 2021 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

6. Dodatek č. 3 ke svozu domovního a tříděného odpadu 

7. Informace o dotačních titulech 

8. Informace k MŠ Valtrovice 

9. Žádost o změnu územního plánu a prodej pozemku 

10. 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. Závěrečný účet VAK za rok 2021 

ZO bere na vědomí Závěrečný účet VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO za rok 2021 

schválený dne 21.06.2022 valnou hromadou VAK. 
 
 

4. Závěrečný účet DSO Dyje za rok 2021 

ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Dyje za rok 2021 schválený dne 01.06.2022 Svazkem 

obcí Dyje. 
 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

ZO schvaluje rozpočtové opatření  č. 3/2022. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o částku 

50.000,00 Kč. 

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



 

6. Dodatek č. 3 ke svozu domovního a tříděného odpadu 

ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě KJ 665006 o poskytování služeb při svozu domovního a 

tříděného odpadu. 

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

 

 

7. Informace o dotačních titulech 

ZO schvaluje podání žádosti do programu Investiční úvěry lesnictví na PGRLF, a.s. na pořízení 

víceúčelového traktoru. 

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

 

ZO schvaluje podání žádosti na Národní sportovní agenturu do programu Regiony 2022 na 

výstavbu fotbalových šaten Valtrovice. 

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

 
 

8. Informace k MŠ Valtrovice 

ZO bere na vědomí informace o zájmu obce Křídlůvky o vytvoření školského obvodu k MŠ 

Valtrovice. 

 

 

9. Žádost o změnu územního plánu a prodej pozemku 

ZO neschvaluje žádost p. Ministra o změnu územního plánu, která se týká pozemku p.č. 2434, 

v k.ú. Valtrovice za účelem výstavby domů pod lokalitou Formosa. 

ZO neschvaluje žádost p. Ministra o koupi pozemku p.č. 1839/2, v k.ú. Valtrovice v majetku Obce 

Valtrovice v lokalitě Formosa. 

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

 

 

10. Různé 

 

A) 

 ZO bere na vědomí žádost p. Grégra o odstranění tří vzrostlých stromů. 

 

B)  

ZO bere na vědomí informace o stavu dřevin podél komunikací. 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 29. 06. 2022 

      

 

 

…………………………………   ………………………………… 

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

 

     

 

         
         
 


