
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

1/2023, konaného dne 22. 2. 2023 v zasedací místnosti obecního úřadu 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta),  

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

Omluveni: Ing. Juhaňák (místostarosta) 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2023 p. Mgr. Matuszczyka a p. Skláře. 

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.  Přehled rozpočtových opatření za rok 2022 

4.  Rozpočtové opatření č. 9/2022 

5.  Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31.12.2022 

6.  Odpisový plán obce na rok 2023 

7.  Dotační tituly 

8.  Žádost o finanční podporu DC ADRA Znojmo 

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

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tento bod: 

9. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 

10. Různé 

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

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

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

 

3. Přehled rozpočtových opatření za rok 2022 

ZO bere na vědomí přehled rozpočtových opatření za rok 2022 

 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2022 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2022 ze dne 31.12.2022. 
 

5. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2022   

ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2022 k 31.12.2022 včetně příloh. Příloha č. 1 seznam 

všech inventurních soupisů. Příloha č. 2 Přehled skutečných stavů majetku a závazků. Příloha č. 3 

Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou.  

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

6. Odpisový plán obce na rok 2023 

ZO schvaluje odpisový plán na rok 2023. 



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

 

7. Dotační tituly  

a) ZO schvaluje podání Žádosti do dotačního programu Podpora rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje pro rok 2023 na projekt ,,Oprava venkovních dlážděných ploch v MŠ 

Valtrovice“. 

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

b) ZO schvaluje  podání Žádosti do dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023 na projekt ,,Dovybavení zásahové jednotky 

SDH Valtrovice“. 

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

c) ZO schvaluje  podání Žádosti o dotaci na akci ,,Místní komunikace ,,Ke Kostelu“, 

Valtrovice“ z dotačního podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 

Podpora obnovy místních komunikací. 

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

d) ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci na akci ,,Vybudování venkovního fitness v obci 

Valtrovice“ z dotačního podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

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

e) ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci na akci ,,Venkovní zázemí pro kulturní a společenské 

akce“ v rámci 7, výzvy MAS program rozvoje venkova, Fiche 7, Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech. 

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

  

8. Žádost o finanční podporu DC ADRA Znojmo  

ZO schvaluje žádost o finanční podporu DC ADRA Znojmo ve výši 3.000,00 Kč. 

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

 

9. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, člena výboru,  předsedu výboru bez  

ohledu na to, zda vykonává funkci člena nebo předsedy výboru, nebo zda je členem nebo předsedou 

více výborů, tedy bez zohlednění souběhu více funkcí ve výši 1.300,00 Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne 01. 03.2023. 

Hlasování:   pro  6 ,   proti   0, zdrželi se  0 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

13.100,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne  01.03.2023. 

Hlasování:   pro 6 ,  proti   0, zdrželi se  0 

 

10. Různé 

Starosta předložil ZO Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku za rok 2022. 

ZO bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku za rok 2022 

 

Usnesení vyhotoveno dne: 22. 2. 2023 

 

  

…………………………………    ………………………………… 

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



     

 

         
  


