
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 10/2022, 

konaného dne 14. 12. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: - 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 10/2022 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.  Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2023 

4.  Rozpočtové opatření č. 8/2022 

5.  Odpisový plán MŠ 2023 

6.  Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

7.  Směrnice o poskytování věcných a finančních darů 

8.  Příspěvek na penzijní připojištění 

9.  Žádost města Znojma 

10. Žádost o odkoupení pozemku 

11.  Zpráva kontrolního výboru 

12.  Veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení nových stolů a židlí do KD              

Valtrovice 

13.  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. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2023  

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2023 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní správní činnosti 

(správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, 

služby, prodej majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle rozpočtového určení daní, 

případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy, volby, apod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 



výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy, 

vratky v rámci finančního vypořádání. Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající 

z již dříve uzavřených smluvních vztahů (např. Dobrá Energie, Vodárenská a.s., Telefonica O2  

atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, živelná událost, 

havarijní stav na majetku obce, situace ohrožující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno 

operativně a neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poloviny požadovaného příspěvku na rok 2023 pro 

stejné období, pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období 

rozpočtového provizoria ve výši jiné.  

6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční a neinvestiční výdaje vyplývající z již 

dříve uzavřených smluv a objednávek.  

7. V období rozpočtového provizoria obec uhradí výdaje na penzijní připojištění. Vratky v rámci 

finančního vypořádání. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2023 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria 

stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2023. 

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

4. Rozpočtové opatření č. 8/2022 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022 ze dne 28.11.2022. 
 

5. Odpisový plán MŠ  

ZO schvaluje odpisový plán Mateřské školy Valtrovice na rok 2023. 

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

6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

ZO ruší stávající směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  k 31.12.2022. 

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

ZO schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 01.01.2023. 

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

 

7. Směrnice o poskytování věcných a finančních darů  

ZO ruší stávající směrnici o poskytování věcných a finančních darů k 31.12.2022. 

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

ZO schvaluje směrnici o poskytování věcných a finančních darů s platností od 01.01.2023. 

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

 

8. Příspěvek na penzijní připojištění  

ZO ruší stávající pravidla obce Valtrovice týkající se příspěvku  penzijní připojištění se státním 

příspěvkem a kapitálové životní pojištění zaměstnanců k 31.12.2022. 

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

ZO schvaluje pravidla obce Valtrovice týkající se příspěvku  penzijní připojištění se státním 

příspěvkem a kapitálové životní pojištění zaměstnanců od 01.01.2023. 

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

 

9. Žádost města Znojma  

ZO schvaluje žádost města Znojma na spolufinancování terénních sociálních služeb na rok 2023 ve 

výši 25 900,00 Kč a zahrnutí této částky do rozpočtu obce na rok 2023. 

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

 

 



10. Žádost o odkoupení pozemku  

ZO bere na vědomí žádost o odkoupení části obecního pozemku 158/39 v k. ú.  Valtrovice. 

Po geodetickém zaměření ZO schvaluje vyvěšení záměru k prodeji. 

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

 

11. Zpráva kontrolního výboru 

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.12.2022. 

 

12. Veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení nových stolů a židlí do KD Valtrovice 

ZO bere na vědomí a schvaluje zprávu výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu 

pořízení nových stolů a židlí do KD Valtrovice. 

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

ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. 

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

 

13. Různé 

Starosta předložil ZO informace o stavu projektové přípravy intenzifikace ČOV Jaroslavice a 

možné participace na nákladech na intenzifikaci. 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 14. 12. 2022 

 

 

       

 

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

 

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

 

         
  


