
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2011, 

konaného dne 23. 3. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 v 18.00 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Bc. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 

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

Omluveni: - 
 

1. Technický bod 

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

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

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání č. 3/2011. 

Navrženi byli pan Jedlička a pan Šindelář, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2011 pana Jedličku a pana Šindeláře. 
Hlasování: pro 7, 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. Nabídka pozemků k prodeji pro Obec Valtrovice od Státního 

statku Valtice p.č. 212/1, 213/2, 214/1, 215/1, 215/2 v k.ú. 

Valtrovice. 

4. Schválení rozpočtu Obce Valtrovice na rok 2011. 

5. Veřejně prospěšné práce na rok 2011 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta navrhl zařadit do programu jednání tyto body: 

6. Projednat příspěvek na mzdy MŠ Valtrovice. 

7. Různé. 

 

 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 

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

Usnesení: 



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

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

předešlém zasedání. 

 

 

3. Nabídka pozemků k prodeji pro Obec Valtrovice od Státního statku Valtice p.č. 212/1, 

213/2, 214/1, 215/1, 215/2 v k.ú. Valtrovice. 

Starosta oznámil ZO s nabídkou pozemků k prodeji od Státního statku Valtice s.p. v likvidaci v ceně  

40 Kč/ m2. Celková výměra pozemků je 1350 m2 Znalecký posudek určuje cenu 54 tis. Kč. Jedná 

se pozemky nad sklepy, ostatní plocha. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje nabytí pozemků p.č. 212/1 o výměře 70 m2,  213/2 o výměře 194 m2, 214/1 o 

výměře 83 m2, 214/2 o výměře 220 m2, 215/1 o výměře 706 m2, 215/2 o výměře 77 m2, vše 

ostatní plocha v k.ú. Valtrovice od Státního statku Valtice s.p. v likvidaci dle znaleckého posudku č. 

1816/2010 v ceně 54.000,--Kč. 

Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0 

 

 

4. Schválení rozpočtu Obce Valtrovice na rok 2011. 

Rozpočet na rok 2011 je sestaven jako vyrovnaný. Jedná se o celkové příjmy ve výši 4 231 000 Kč, 

rovněž i výdaje na 4 231 000 Kč. Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce od 

25.02.2011 do 16.03.2011 Následně bude rozpočet rozúčtován podrobně na položky. 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet na rok 2011 dle odvětvového členění, na oddíly a paragrafy v celkové výši: 

příjmy 4 231 000,-Kč, výdaje 4.231 000,-Kč, jako vyrovnaný. Rozpis rozpočtu se provede 

neprodleně, dle platného podrobného členění rozpočtové skladby. Součástí rozpisu rozpočtu je 

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 

5. Veřejně prospěšné práce na rok 2011. 

Úřad práce Znojmo uznal příspěvek pouze na 2 pracovníky a to na pana Kysela a na paní 

Jedličkovou na dobu tří měsíců od dubna do června tohoto roku. ZO navrhuje přijmout jednoho 

pracovníka s úhradou mzdy z vlastních prostředků obce, a sice paní Laučovou. 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 

uchazečů o zaměstnání dle rozhodnutí Úřadu práce Znojmo. Jedná se o dva pracovníky na dobu tří 

měsíců v období od 01.04.2011 do 30.06.2011. Další období od 01.07.2011 bude řešeno, dle 

finančních možností a následně poskytnuté dotace na VPP Úřadem práce ve Znojmě. 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a 

poskytnutí příspěvku z Úřadu práce ve Znojmě. 

ZO schvaluje přijmout jednoho pracovníka s úhradou mzdy z vlastních prostředků obce, zatím na 

období od 01.04.2011 do 30.06.2011. Od července 2011 se obec pokusí všechny pracovníky zařadit 

do žádosti o dotaci na veřejně prospěšné práce. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 



6. Projednat příspěvek na mzdy MŠ Valtrovice. 
Dle tabulek z Krajského úřadu JMK bylo na mzdy pro rok 2011 vyčleněno o 50 000 Kč méně oproti roku 

předcházejícímu. Pí Peřinková navrhuje odebrání svého osobního ohodnocení v celkové výši 2 260 Kč. Dále 

navrhla snížení platu učitelce o 455 Kč. I po těchto opatřeních chybí pro učitelské mzdy cca 50 000 Kč. 

Usnesení:  

ZO schvaluje poukázání částky 50.565,--Kč Mateřské škole Valtrovice na rok 2011, a to vzhledem 

k nižším poukázaným finančním prostředkům přidělovaným ze státního rozpočtu této organizaci. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

7. Různé. 

A) V obecním lese u vrtů došlo ke krádeži dřevních porostů. Škoda byla vyčíslena na cca 10 000 

Kč. Vše bylo předáno orgánům činným v trestním řízení. 

B) U okálů Agrodružstva došlo k nalezení munice z druhé světové války (granát a nášlapná mina). 

C) Mezi obcí Jaroslavice a Hrádkem bude od 4. – 10. 4. 2011 probíhat oprava komunikace. Silnice 

bude uzavřena. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:10 hod. 

 

Termín příští schůze: 27. duben od 18:00 
 

 

Ověřovatelé:        Starosta: Bc. Luděk Lahner 

 

p. Jedlička ………………………….    ………………………… 
 

p. Šindelář      ………………………….   


