
 

Obec Valtrovice 

Zastupitelstvo obce Valtrovice 

 

Usnesení číslo 8/2022 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 

Valtrovice, konaného dne  19. 10. 2022, od 17:30 hod. 

 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Přítomni: Mgr. Luděk Lahner, Ing. Tomáš Juhaňák, Mgr. Jakub Matuszczyk,    

                  Petr Jelének,  Josef Sklář, František Mareš, Marie Fafílková 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

1. Zpráva o výsledku komunálních voleb 

 

2. Složení slibu členy zastupitelstva 

 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Jakuba Matuszczyka a p. 

Josefa Skláře  a zapisovatelem p.  Alenu Sochorovou 

Výsledek hlasování:   Pro  7,  Proti  0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

4. Schválení programu 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

5. Volba starosty a místostarosty  

a)    počtu místostarostů 

b)    určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71     

odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

c)    určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d)    volba starosty 

e)    volba místostarosty 

 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a.    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b. volba předsedy finančního výboru 

c. volba předsedy kontrolního výboru 

d. volba členů finančního výboru 

e. volba členů kontrolního výboru 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích)  

8. Pověření starosty obce Valtrovice k zastupování v MAS Znojemské vinařství, z.s.  

9. Pověření starosty obce Valtrovice k zastupování v DSO Vodovody a kanalizace 

Znojemsko 

10. Pověření starosty obce Valtrovice k zastupování ve Svazku obcí Dyje a Svazu 

měst a obcí ČR 



11. Pověření starosty obce Valtrovice k provádění rozpočtových opatření pro volební 

období do roku 2026 

12. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

13. Různé 

14.   Diskuse 

Výsledek hlasování:   Pro  7,  Proti  0, Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

5. Volba starosty a místostarosty 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,   Proti  0,  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

a) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce 

uvolněni:                         starosta 

Výsledek hlasování:   Pro  7,  Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice  schvaluje  veřejný způsob volby starosty a místostarosty 

postupem uvedeným předsedajícím.  

Výsledek hlasování:   Pro  7,  Proti  0, Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

c) Volba starosty 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí starostou Mgr. LUĎKA LAHNERA 

Výsledek hlasování:   Pro 7,   Proti  0, Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 

 

d) Volba místostarosty 

       Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice  volí místostarostou  Ing. TOMÁŠE JUHAŇÁKA 

Výsledek hlasování:   Pro 7,  Proti  0, Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

6.  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

a)Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce Valtrovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování:   Pro  7, Proti  0,  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 



b) Volba předsedy finančního výboru:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí předsedou finančního výboru Marii Fafílkovou 

Výsledek hlasování:   Pro  7,  Proti  0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

c) Volba předsedy kontrolního výboru:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí předsedou kontrolního výboru Petra Jelénka 

Výsledek hlasování:   Pro  7,   Proti 0,  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

d) Volba členů finančního výboru:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí členy finančního výboru Mgr. Jakuba Matuszczyka a 

Josefa Skláře. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,  Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

e) Volba členů kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí členy kontrolního výboru Františka Mareše a Mgr. 

Jakuba Matuszczyka. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,  Proti  0, Zdrželi se 0  

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Valtrovice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 1.300,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od prvního dne 

následujícího měsíce. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,   Proti 0,  Zdrželi se 0  

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 13.100,00 Kč za měsíc. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, od 20. 10. 2022. 

Výsledek hlasování:   Pro  7,  Proti  0, Zdrželi se  0  

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích 

určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce 

nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši. 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu 

výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze 

za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Toto usnesení 

nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,  Proti  0, Zdrželi se  0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 



 

8. Pověření starosty obce Valtrovice k zastupování  MAS Znojemské vinařství, z.s.  

Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje pověření pro starostu obce v zastupování Obce  

Valtrovice v MAS Znojemské vinařství, z.s.  

Výsledek hlasování:   Pro  7,  Proti  0, Zdrželi se  0  

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

9. Pověření starosty obce Valtrovice k zastupování v DSO Vodovody a kanalizace 

Znojemsko  

Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje pověření pro starostu obce v zastupování  Obce 

Valtrovice v DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,   Proti 0, Zdrželi se 0  

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

10. Pověření starosty obce Valtrovice k zastupování ve Svazku obcí Dyje a Svazu měst a 

obcí ČR 

a) Zastupitelstvo obce Valtrovice  schvaluje pověření pro starostu obce v zastupování            

Obce Valtrovice ve Svazku obcí Dyje. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,  Proti 0, Zdrželi se 0  

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

 

b) Zastupitelstvo obce Valtrovice  schvaluje pověření pro starostu obce v zastupování  ve 

Svazu měst a obcí ČR. 

Výsledek hlasování:   Pro 7,   Proti 0,  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

11. Pověření starosty obce Valtrovice k provádění rozpočtových opatření pro volební 

období do roku 2026. 

Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje pravomoc pro starostu obce Mgr. Luďka Lahnera 

pro volební období do roku 2026 na svém 8/2022 zasedání konaném dne 19. 10. 2022, aby 

v souladu s ust. § 102 odst 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích mohl, tam kde není rada 

obce, provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy během roku, aby byl 

zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu. Následně na dalším zasedání zastupitelstva obce 

je předloží na vědomí. 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti  0,  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

 

12. Rozpočtové opatření č. 6/2022  

Zastupitelstvo obce Valtrovice bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 dne 

22.09.2022. Jedná se o navýšení příjmů i výdajů o částku 143.500,00 Kč. 

 



 

 

13. Různé:  

 

a) Stanovení zásad pro vyplácení cestovních náhrad  

Zastupitelstvo obce stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 

obce dle § 84 písm. t) zákona o obcích 128/2000 Sb. v souladu s aktuální vyhláškou pro daný 

rok. 

Výsledek hlasování:   Pro  7,   Proti 0,  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

 

14.Diskuse: 

a) Starosta informoval ZO o možnosti podání žádostí na MMR ČR v rámci programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na rok 2023 na komunikace,  workoutové hřiště aj. 

b) Vzrostlé stromy v zahradě mateřské školy p.č. 160 rostoucí blízko zdi u rodinného domu čp. 

11, kde kořeny narušují stabilitu celé zdi. Pokácen bude jeden strom a následně každým rokem 

jeden. 

 c) Komunikace na sídliště Formoza je stále zatěžována nákladními auty firmy Technické 

služby CZ s.r.o. 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 19. 10. 2022 

 

 

 

 

 

Starosta:                   Mgr. Luděk Lahner……................................................... dne  19.10.2022 

 

Místostarosta:         Ing. Tomáš Juhaňák ………………………………..……..dne 19.10.2022 

 

 

 

Razítko obce: 

 


