
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2011, 

konaného dne 23. 2. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 2/2011 v 18.00 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Bc. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 

  pí Fafílková, pí Juhaňáková, pí Merková, p. Šindelář (zastupitelé) 

Omluveni: p. Jedlička (pracovní povinnosti) 
 

1. Technický bod 

Starosta jmenoval zapisovatelem Ing. Juhaňáka. Starosta konstatoval, ţe zápis z minulého zasedání 

byl řádně ověřen a je uloţen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání č. 2/2011. 

Navrţeni byli pí Juhaňáková a pí Merková, kteří vyslovily s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2011 pí Juhaňákovou a pí Merkovou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

   

Usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Technický bod - zapisovatel, schválení ověřovatelů zápisu, 

schválení programu jednání. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 

3. Pozemkové úpravy – moţnost bezúplatného nabytí pozemků 

p.č. 286/1, 300/2, 358/10 v k.ú. Valtrovice. 

4. Projednání návrhu rozpočtu Obce Valtrovice na rok 2011. 

5. Projednání návrhu rozpočtu MŠ Valtrovice na rok 2011. 

6. Projednat výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2010. 

7. Projednat zápis do kroniky obce Valtrovice na rok 2010. 

8. Objednání kontejneru na směsný velkoobjemový odpad. 

9. Projednání ţádosti na pozici pracovník VPP na rok 2011. 

10. Informace k novým webovým stránkám obce Valtrovice. 

11. Projednat záměr prodeje pozemku p.č. 187/2 v majetku obce  

12. Informace – podané ţádosti na poskytnutí dotace. 

13. Ţádost SDH Valtrovice o  úhradu za veřejnou hudební produkci 

u příleţitosti pořádání masopustní zábavy dne 19.02.2011 

14. Různé. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

 



2. Kontrola usnesení  z minulého zasedání ZO. 
Starosta obce sdělil, ţe úkoly z minulého jednání byly splněny. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu kontrole, plnění úkolů uloţených na minulém zasedání zastupitelstva 

obce Valtrovice a informaci o způsobu vyřízení dotazů, podnětů a připomínek vznesených na 

předešlém zasedání. 

 

 

3. Projednání úpravy – moţnost bezúplatného nabytí pozemků p.č. 286/1, 300/2, 358/10 v k.ú. 

Valtrovice. 

Obec má moţnost získat bezúplatně nové pozemky po bývalém MNV Hrádek. Jedná se o pozemky 

parc.číslo 286/1,orná půda o výměře 2009 m2, parc.číslo 300/2,orná půda o výměře 1392 m2, 

parc.číslo 358/10,orná půda o výměře 5237 m2 v k.ú. Valtrovice.  

Usnesení: 

ZO schvaluje ohlášení přechodu nemovitých věcí z vlastnictví ČR do vlastnictví Obce Valtrovice 

podle zákona č.172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce. Jedná se 

o pozemky  p.č. 286/1, 300/2, 358/10, orná půda, o celkové výměře 8638 m2 v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Projednání návrhu rozpočtu Obce Valtrovice na rok 2011. 

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Jedná se o celkové příjmy a výdaje ve výši 4 231 tis. 

Kč. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce po stanovenou dobu.Občané mohou vznést 

připomínky k návrhu rozpočtu do příštího jednání zastupitelstva. 

Usnesení:  

ZO schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2011 na úřední desku obce ve výši příjmů 4.231 tis. 

a výdajů ve výši 4.231 tis na paragrafy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 

5. Projednání návrhu rozpočtu MŠ Valtrovice na rok 2011. 

Pí Peřinková předloţila návrh rozpočtu pro provoz školky na rok 2011 v celkové výši 350 000Kč. 

Po diskuzi byl rozpočet sníţen na hodnotu 300 000Kč. Tento rozpočet je nutno chápat jako 

provozní. Nákupy, vybavení a opravy nad rámec rozpočtu budou řešeny rozpočtovým opatřením. 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet na provoz MŠ Valtrovice pro rok 2011 ve výši 300 000Kč.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Projednat výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2010. 

MŠ Valtrovice ukončila hospodaření s přebytkem 639,09 Kč. Starosta navrhuje tento výsledek 

ponechat příspěvkové organizaci a převedení do rezervního fondu MŠ. 

Usnesení:  

ZO schvaluje výsledek hospodaření v MŠ Valtrovice za rok 2010 ve výši 639,09 Kč převést do 

fondu rezerv. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Projednat zápis do kroniky obce Valtrovice na rok 2010. 

Pí Siruková vypracovala návrh zápisu do kroniky obce Valtrovice za rok 2010. Po přečtení nebylo 

proti zápisu námitek. 



Usnesení:  

ZO schvaluje návrh zápisu do kroniky obce Valtrovice za rok 2010, zpracovaný kronikářkou obce. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Projednání objednávky kontejneru na směsný velkoobjemový odpad. 

Zastupitelstvo navrhuje objednání jednoho kontejneru na jaro a na podzim. 

Usnesení:. 
ZO schvaluje objednání kontejneru na velkoobjemový směsný odpad na měsíc duben, objednání zajistí 

starosta obce. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Projednání ţádosti na pozici pracovník VPP na rok 2011. 
Starosta zaţádal na úřad práce o 4 pracovníky VPP. Zájem je udrţet 3 pracovníky pro VPP. Zatím nejsou 

dotace přiznány. 

Usnesení:. 
ZO odkládá rozhodnutí vybrat pracovníky na VPP. Nejprve starosta zjistí počet lidí, na které budou 

přiznány dotace, dále zjistí, zda nebyly vydány jiné podmínky pro přijetí pracovníků od 1. dubna 2011. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Informace k novým webovým stránkám obce Valtrovice. 

Jde o umístění fotek zastupitelů na obecní web. Pí Merková navrhuje, aby byly vyvěšeny pouze 

fotky starosty a místostarosty. 

Usnesení:. 
ZO schvaluje umístění fotografií starosty a místostarosty na obecní web. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Projednat záměr prodeje pozemku p.č. 187/2 v majetku obce  

Starosta informoval  ZO o podaných ţádostech k prodeji pozemku p. č. 187/2 v k.ú. Valtrovice. 

Jedná se o pozemek, který se nachází za nemovitostmi čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uvedený 

pozemek nechá Obec Valtrovice geometricky zaměřit a rozdělit dle ţádostí o odprodej pozemku. 

Záměr prodeje pozemku p.č. 187/2 v k.ú. Valtrovice bude nejdříve zveřejněn na úřední desce. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje zaměření pozemku p.č. 187/2 v k.ú. Valtrovice  a jeho rozčlenění dle navazujících  

pozemků za jednotlivými nemovitostmi. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

12. Informace – podané ţádosti na poskytnutí dotace. 

Podávali se 4 ţádosti o dotace. Jedná se o vybudování dětského hřiště, dále o dotaci na opravu KD 

Valtrovice, dotace pro dovybavení SDH Valtrovice a vypracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení – odkanalizování Obce Valtrovice.  

Usnesení:. 

ZO bere na vědomí informace o podaných dotacích. Jedná se o tyto ţádosti: 

1) Podpora z dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 

2011. Projekt: výměna oken, dveří a oprava ZTI v KD Valtrovice. 

2) Na poţární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů 

dobrovolných hasičů měst a obcí JMK. Projekt: Nákup ochranných a věcných prostředků 

PO pro JSDH Valtrovice, Pořízení zásahového vozidla. 



 

3) Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt: Vybudování 

dětského hřiště. 

4) Podpora na zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství pro rok 

2011. Projekt: Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení –odkanalizování 

Obce Vatrovice. 

 

 

13. Ţádost SDH Valtrovice o  úhradu za veřejnou hudební produkci u příleţitosti 

pořádání masopustní zábavy dne 19.02.2011. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje úhradu za veřejnou hudební produkci u příleţitosti pořádání masopustní 

zábavy dne 19.02.2011 ve výši 7000Kč pro SDH Valtrovice. 

 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

 

14. Různé. 
A) Starosta informoval, ţe za inzerci ve zlatých stránkách se platí ročně 2 990 Kč bez DPH. Starosta zjistí, 

zda je třeba tento poplatek platit, i kdyţ bude pouze zveřejněno telefonní číslo obce. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:20 

 

Termín příští schůze: 23. březen od 18:00 
 

 

Ověřovatelé:        Starosta: Bc. Luděk Lahner 

 

Pí Merková ………………………….    ………………………… 
 

Pí Juhaňáková ………………………….   


