
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 4/2011, 

konaného dne 27. 4. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 4/2011 v 18.00 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Bc. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 

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

Omluveni: pí Juhaňáková (pracovní povinnosti) 
 

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. 4/2011. 

Navrženi byli pí Fafílková a pí Merková, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2011 pí Fafílkovou a pí Merkovou. 
Hlasování: pro 6, 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. Koupě části pozemku p.č. 187/9 v k.ú. Valtrovice. 

4. Smlouva o smlouvě budoucí – dotčená parcela PK 6068 v k.ú. 

Valtrovice. 

5. Webové stránky obce. 

6. Nabídka společnosti Tewiko systems na ukazatel rychlosti. 

7. Nabídka společnosti Alerion s. r. o. na vytvoření znaku a vlajky 

obce. 

8. Pověření zástupce obce k zastupování v Místní akční skupině 

Znojemské vinařství. 

9. Projednání návrhu na rozšíření veřejného osvětlení v osadě 

Formoza a obci. 

10. Oprava pozemní komunikace k osadě Formoza. 

11. Projednání opravy vozovky v obci u čp. 52. 

12. Projednat žádost o prodej obecního pozemku p.č. 5011 v k.ú. 

Valtrovice. 

13. Různé. 

 

Hlasování: pro 6, 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. Koupě části pozemku p.č. 187/9 v k.ú. Valtrovice. 

Jedná se o pozemek, který nyní koliduje s chodníkem vedoucím na místní hřbitov. Po místním 

šetření s vlastníky byla jako optimální varianta vybrána- odkup části pozemku p.č. 187/9 v k.ú. 

Valtrovice. Je třeba nechat pozemek zaměřit a uzavřít s majiteli pozemku (manželi Prokešovými) 

smlouvu o koupi pozemku. 

Usnesení: 

ZO schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 187/9 v k.ú. Valtrovice za prodejní cenu 15 Kč/m2. 

ZO pověřuje starostu obce k vyřízení této záležitosti. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí – dotčená parcela PK 6068 v k.ú. Valtrovice – věcné břemeno. 

Jedná se o nové přípojky elektro ke sklepům. Jde o umístění trafostanice na obecní pozemek v poli 

pod sklepy naproti parcele p.č. 212/2. 

Usnesení:  

ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu  mezi Obcí Valtrovice a firmou E-ON Distribuce a.s. – umístění trafostanice a nového 

kabelového vedení NN na obecní pozemek PK 6068 zapsané na LV 10001 v k.ú. Valtrovice. 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 

5. Webové stránky obce. 

Firma Golden Orange nám předložila návrh prezentace webu na facebook. Nabídka startovacího 

balíčku 4000 Kč bez DPH. Po dvou měsících by byl účtován měsíční poplatek 1000 Kč bez DPH za 

správu facebook stránek. 

Dále vytvoření vitálních prohlídek obce a prezentování na webu 5-10 prohlídek v ceně 2000 Kč/ 

prohlídka. 

Usnesení:  

ZO neschvaluje prezentaci obce na facebooku za podmínek nabízených firmou Golden Orange.  

ZO neschvaluje vytvoření vitálních prohlídek  obce a prezentování na webu. 

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 

 

 

6. Nabídka společnosti Tewiko systems na ukazatel rychlosti. 

Firma nabízí ukazatel měření rychlosti do obce za cca 40 000 Kč. Zastupitelé navrhují projednat 

nákup ukazatelů rychlosti na Svazku Obcí Dyje. 

Usnesení:  

ZO neschvaluje nákup ukazatele měření rychlosti od firmy Tewiko. 

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 

 

 

 



7. Nabídka společnosti Alerion s.r.o. na vytvoření znaku a vlajky obce. 

Firma nabízí zpracovat návrh za 26 500 Kč. Celkové náklady na vytvoření vlajky a znaku obce 

budou cca 100 000 Kč. 

Usnesení:  

ZO neschvaluje vypracování návrhu obecního znaku a vlajky firmou Alerion s.r.o. 

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 

 

 

8. Pověření zástupce obce k zastupování v Místní akční skupině Znojemské vinařství. 

Zastupitelstvo navrhuje starostu obce jako zástupce Obce Valtrovice v akční skupině Znojemské 

vinařství. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje a pověřuje starostu obce Bc. Luďka Lahnera k zastupování Obce Valtrovice v Místní 

akční skupině Znojemské vinařství,o.s. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Projednání návrhu na rozšíření veřejného osvětlení v osadě Formoza a obci. 
Občané Formozy se obrátili se žádostí na obec ohledně zavedení veřejného osvětlení v osadě Formoza. Dále 

je třeba doplnit na některých místech obce další osvětlení. Konkrétní místa budou místním šetřením 

upřesněna. 

Usnesení:. 
ZO navrhuje vypracovat cenovou nabídku firmou Eltos s.r.o. na doplnění a rozšíření osvětlení v osadě 

Formoza a v obci. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Oprava pozemní komunikace k osadě Formoza. 

Jde o běžnou opravu výtluků. Oprava bude účtována mezi podnikatelské subjekty využívající tuto 

místní komunikaci a obec. 

Usnesení:. 
ZO schvaluje realizovat opravu komunikace na Formozu a následně náklady rozdělit mezi obec a 

podnikatelské subjekty. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Projednání opravy vozovky v obci u čp. 52. 

Při deštích se před domem čp. 52 se vytváří velké kaluže vody a při průjezdu aut dochází k ostříkání 

fasády vodou. Zastupitelstvo navrhuje celou situaci prověřit. 

Usnesení:. 
ZO navrhuje situaci prověřit a nechat vypracovat nápravnou variantu. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Projednat žádost o prodej obecního pozemku GP 5011 v k.ú. Valtrovice. 

Manželé Vranovští , Valtrovice 40 žádají o prodej pozemku GP 5011 odkoupit – pro chov koní. 

Usnesení:. 
ZO navrhuje prověřit vlastníka pozemku GP 5011 v k.ú. Valtrovice a následně vyvěsit záměr o prodeji 

pozemku na úřední desku. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 



13. Různé. 
dojde k zaměření, případně rozdělení pozemku p.č. 168/1 – starosta bude přítomen vytýčení. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:20 

 

Termín příští schůze: 8. června od 18:00 
 

 

Ověřovatelé:        Starosta: Bc. Luděk Lahner 

 

Pí Merková ………………………….    ………………………… 
 

Pí Fafílková ………………………….   


