
Usnesení  z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

9/2022, konaného dne 23. 11. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

 

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

p. Mareš, p. Jelének, p. Mgr. Matuszczyk, p. Sklář a pí Fafílková (zastupitelé) 

Omluveni: - 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 9/2022 pí Fafílkovou a p. Mareše. 

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. Jednací řád zastupitelstva obce Valtrovice 

4. Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 

2022 

5. Rozpočtové opatření č. 7/2022 

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

7. Směrnice pro poskytování věcných a finančních darů 

8. Smlouva o věcném břemeni č. ZN-014330072262-GPM 

9. Veřejná zakázka – Soubor staveb pro účel závlahového systému hřiště Valtrovice 

10. Veřejná zakázka – Kolový traktor 

11. Veřejná zakázka – Příslušenství ke kolovému traktoru 

12. Veřejná zakázka – Pořízení stolů a židlí do kulturního domu 

13. Finanční podpora z PGRLF na projekt – Kolový traktor včetně příslušenství 

14. Dotace 

15. 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. Jednací řád zastupitelstva obce Valtrovice 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí jednací řád zastupitelstva obce Valtrovice. 



 
 

4. Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2022 

ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2022. 

ZO schvaluje jmenování komisí v tomto složení: 

Hlavní inventarizační komise (HIK) 

Předseda: Ing. Tomáš Juhaňák člen 1: Marie Fafílková, člen 2: Alena Sochorová 

Dílčí inventarizační komise (DIK) 

DIK č. 1 provede inventarizaci majetku 

Místního  hospodářství,  Domu čp.8, Knihovny, Obecního úřadu, TJ Valtrovice, pohledávek, 

závazků a ostatních účtů rozvahy a podrozvahy. 

Předseda: Marie Fafílková  člen 1: Mgr. Jakub Matuszczyk  

DIK č. 2 provede inventarizaci majetku  

Hasičské zbrojnice a Kulturního domu 

Předseda: František Mareš, člen 1: Josef Sklář 

Likvidační komise (LK) 

Předseda: Petr Jelének, člen 1: Josef Sklář 

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

5. Rozpočtové opatření č. 7/2022 

ZO bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 starostou obce dne 20.10.2022, Jedná 

se o navýšení příjmů a výdajů o částku 131.000,00 Kč. 
 
 

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

ZO ruší Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství.  

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

 

ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

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

7. Směrnice pro poskytování věcných a finančních darů 

ZO odkládá projednání směrnice pro poskytování věcných a finančních darů na příští zasedání 

zastupitelstva. 

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

8. Smlouva o věcném břemeni č. ZN-014330072262-GPM 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330072262/001-GPM „kabelové 

vedení NN na p.č. 158/40  v k,ú. Valtrovice za úplatu 2000,00 Kč. 

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

9. Veřejná zakázka – Soubor staveb pro účel závlahového systému hřiště Valtrovice 

Usnesení: 

ZO schvaluje jako vítěznou firmu BERK BT s.r.o. pro zakázku „Soubor staveb pro účel 

závlahového systému fotbalového hřiště Valtrovice“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.  



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

ZO schvaluje spolufinancování akce „Soubor staveb pro účel závlahového systému fotbalového 

hřiště Valtrovice“ z rozpočtu obce.  

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

 
 

10. Veřejná zakázka – Kolový traktor 

ZO schvaluje jako vítěznou firmu HITL, s.r.o. pro zakázku „Kolový traktor“ a pověřuje starostu 

obce k podpisu smlouvy.  

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

11. Veřejná zakázka – Příslušenství ke kolovému traktoru 

ZO schvaluje jako vítěznou firmu HITL, s.r.o. pro zakázku „Příslušenství ke kolovému traktoru“ a 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

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

12. Veřejná zakázka – Pořízení stolů a židlí do kulturního domu 

ZO odkládá projednání veřejné zakázky na příští zasedání zastupitelstva. 

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

13. Finanční podpora z PGRLF na projekt – Kolový traktor včetně příslušenství 

  

Zastupitelstvo Obce Valtrovice (dále jen „obec“) schvaluje uzavření: 

 

• Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2258040081 

(dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu 

z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 

sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako 

„PGRLF“) poskytne obci investiční úvěr ve výši 2.860.440,- Kč (dále jen „Úvěr“), na 

pořízení: 

 

• nový traktor New Holland vč. příslušenství, 

• nový čelní nakladač New Holland vč. příslušenství, 

• nový naviják Krpan vč. příslušenství 

 

a obec je povinna peněžní prostředky z Úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve 

Smlouvě o úvěru,  

 

• Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého 

Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2259040081 (dále jen jako 

„Smlouva o podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání 

zastupitelstva obce, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve 

výši 1.226.750,- Kč na snížení jistiny Úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek 

uvedených ve Smlouvě o podpoře, 

 

• Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce  

č. 2258040081-11 (dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je 

přílohou zápisu z jednání zastupitelstva obce, na základě které se obec zaváže do stanovené 



doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o 

zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě, 

 

• Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako „Smlouva o 

zajišťovacím převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího 

návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, 

na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně 

převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na PGRLF, a to dále za podmínek 

uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva, 

 

• Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění, uzavírané mezi obcí jako zástavcem 

a PGRLF jako zástavním věřitelem (dále jen „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), 

kterou se k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, a to až do výše 2.860.440,- 

Kč s příslušenstvím, a k zajištění budoucích pohledávek PGRLF, včetně pohledávek 

podmíněných, smluvních pokut a pohledávek na vrácení bezdůvodného obohacení, které 

budou vznikat ze Smlouvy o úvěru v době do 30.11.2034, a to až do výše 2.860.440,- Kč, 

zřizuje ve prospěch PGRLF zástavní právo k budoucím pohledávkám z pojistného plnění 

z pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění k: 

 

• nový traktor New Holland vč. příslušenství, 

• nový čelní nakladač New Holland vč. příslušenství, 

• nový naviják Krpan vč. příslušenství 

Zastupitelstvo pověřuje starostu Obce Valtrovice podpisem všech výše uvedených smluv, jejichž 

uzavření schválilo tímto usnesením. 

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

 

14. Dotace 

Starosta seznámil ZO s připravovanými dotačními tituly. 

 

Usnesení: 

ZO navrhuje pomocí dotace z JMK rekonstruovat venkovní dlážděné prostory MŠ Valtrovice. 

ZO bere na vědomí informace o možnosti žádostí o k dotačním titulům. 

 

 

15. Různé 

A) ZO schvaluje rozpočet MŠ Valtrovice na rok 2023 ve výši 500 000,00 Kč. Poukázán bude na 

účet příspěvkové organizace ve dvou ročních splátkách. 

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

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 23. 11. 2022 

 

 

        

 

…………………………………     ………………………………… 

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

     

 

          


