
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2011, 

konaného dne 5. 9. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2011 v 17.00 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, ţe jsou přítomni 4 členové zastupitelstva 

obce Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 

             p. Jedlička,  p. Šindelář,  

                        pí Merková /od bodu číslo 7/ 

                        pí Juhaňáková, pí Fafílková /od bodu číslo 8/ (zastupitelé) 

Omluveni: -  
 

1. Technický bod 

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

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

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání č. 6/2011. 

Navrţeni byli p. Jedlička a p Šindelář, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2011 p. Jedličku a p. Šindeláře. 
Hlasování: pro 4, 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. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění financování IDS 

JMK. 

4. Bezplatné nabytí pozemku GP 5236 v k.ú. Valtrovice. 

5. Ukončení předkupního práva k 30. 6. 2011 na pozemek p.č. 

21/3 v k.ú. Valtrovice. 

6. Rozpočtové opatření  č. 2/2011. 

7. Výroba kalendáře Obce Valtrovice na rok 2012. 

8. Projednání výše poplatku za odvoz komunálního odpadu. 

9. Úprava nájemného v obecních bytech. 

10. Stanovení ceny za samovýrobu palivového dřeva pro další 

období. 

11. Seznámení s dotačním programem obnova a rozvoj vesnic 

s moţností získání dotace. 

12. Moţnost získání dotace na vybudování mokřadu v k.ú. 

Valtrovice z OPŢP. 

13. Doplnění mobiliáře na dětské hřiště a oplocení. 

14. Firma Golden Orange – nabídka rozšíření www stránek obce – 



web v němčině. 

15. Veřejně prospěšné práce – návrh prodlouţení do října 2011. 

16. Zpráva finančního a kontrolního výboru. 

17. Různé. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

 

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

Usnesení: 

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

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

předešlém zasedání. 

 

 

3. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK. 

Jedná se o dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským 

krajem a obcí Valtrovice Výše finančního příspěvku je určena jako násobek částky 50,-Kč na 

jednoho obyvatele, coţ činí 396 obyvatel ke dni 1.1.2010. Celkem 19 800 Kč. 

Usnesení: 

ZO schvaluje znění dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK a úhradu částky 

19.800,-Kč. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Bezplatné nabytí pozemku GP 5236 v k.ú. Valtrovice. 

Jedná se o pozemek za zavlaţovacím kanálem směrem ke sklepům. GP 5236 o výměře 2.316 m2 

v k.ú. Valtrovice od p. Josefa Kortiše, Hrádek a Drahomíry Kortišové, Praţská, Znojmo formou 

darovací smlouvy.  

Usnesení:  

ZO schvaluje bezplatné nabytí pozemku GP 5236 o výměře 2.316 m2 v k.ú. Valtrovice. 

ZO pověřuje starostu obce k vyřízení tohoto převodu a podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 
 

5. Ukončení předkupního práva k 30. 6. 2011 na pozemek p.č. 21/3 v k.ú. Valtrovice. 

P. Josef Kolek, Valtrovice 30 doloţil svůj LV č. 347  se zápisem rozestavěné budovy ze dne 31. 8. 

2011. Tímto zůstává platným majitelem pozemku p.č. 21/3 o výměře 1003 m2 a p.č. 21/5 o výměře 

182 m2 v k.ú. Valtrovice. 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí informaci o zápisu LV č. 347 ze dne 31. 8. 2011 rozestavěné budovy pod p.č. 

21/5 a p.č 21/3 v k.ú. Valtrovice, vlastník p Josef Kolek, Valtrovice 30. 

Hlasování: - 

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2011. 

Jedná se o navýšení příjmů, dotace na lesy 20.400,dotace z ÚP na dva pracovníky VPP 3 měsíce 

51.000, příjem z prodeje pozemků 7.000, přeúčtování dary -80.000,+64.000. Celkem navýšení 

příjmů o 62.400,-Kč 



Dále navýšení výdajů, KD spotřeba el.energie 18.000, VPP na 3 měsíce 131.800, odvoz 

nebezpečného odpadu 16.300, OU dohody o provedení práce 3.300, drobné úpravy dle potřeb 

skutečnosti, sníţení rezervy 116.500. Celkem navýšení výdajů o částku 62.400,-Kč. 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011. Jedná se o navýšení příjmů  a výdajů o částku 62.400,-

Kč. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

příchod pí Merková 

 

7. Výroba kalendáře Obce Valtrovice na rok 2012. 

Kontaktovala nás firma Etiflex, Tisk Pálka na zhotovení nového kalendáře pro  rok 2012. Nabízí 

500 ks za cca 8.000 Kč. 

Usnesení:  

ZO navrhuje poptat další firmy na výrobu kalendáře na rok 2012 v počtu 200 ks formát A3. 

ZO pověřuje starostu k výběru dodavatele kalendáře na rok 2012. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

příchod pí Fafílková, pí Juhaňáková 

 

8. Projednání výše poplatku za odvoz komunálního odpadu. 

Diskuze nad navýšením o cca 10 % ceny na občana a rok. Starosta navrhuje navýšení na 400 Kč na 

občana a rok. 

Usnesení:. 
ZO neschvaluje navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2012. Cena tedy zůstává na 360 

Kč na osobu a rok.  

Hlasování: pro 2, proti 5, zdržel se 0 

 

 

9. Úprava nájemného v obecních bytech. 
Zastupitelstvo diskutuje nad zvýšením ceny nájmu v obecních bytech za 1m2 z 15Kč na 17Kč. Za poslední 

tři roky byly výdaje na údrţbu a opravy cca 485 tis. Kč (kde cca 50% tvořila dotace) a vybráno bylo cca 224 

tis. Kč. 

Zateplení jednoho bytového domu je neceněno na cca 250 tis. Kč bez DPH. 

Usnesení: 
ZO schvaluje navýšení nájmu v obecních bytech z 15 Kč/m2 na 17Kč/m2 s platností od 01. 01. 2012 formou 

oboustranné dohody. 

ZO pověřuje starostu obce k vyřízení této věci, podpisu dohody  a dodatku ke smlouvě. 

Hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0 

 

 

10. Stanovení ceny za samovýrobu palivového dřeva pro další období. 

Zastupitelstvo navrhuje navýšení ceny za běţný metr skládaného dřeva s průměrem kmene nad 50 

mm na 300 Kč. Ostatní dřevo s průměrem kmene do 50 mm za 100Kč. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje navýšení ceny za běţný metr skládaného dřeva s průměrem kmene nad 50 mm na 300 

Kč  Ostatní dřevo s průměrem kmene do 50 mm bude účtováno za 100 Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



11. Seznámení s dotačním programem obnova a rozvoj vesnic s možností získání dotace. 

Starosta seznámil ZO s moţností získání dotace na základě Programu rozvoje venkova  na zahradní 

techniku pro obec. Je třeba realizovat pět aktivit. Projektová dokumentace na získání dotace by stála 

9 000 Kč a při čerpání dotace by zpracovatelská firma obdrţela dalších 18 000 Kč. 

V rámci aktivit by bylo třeba realizovat osazení laviček v obci, obnova chodníků, investice do 

rozhlasu, osvětlení, případně další aktivity. Při splnění těchto bodů je moţno získat 90% dotací. 

Letošní podmínky pro dotaci z tohoto program budou vydány v září nebo říjnu. 

Usnesení: 
ZO navrhuje počkat na aktuální podmínky pro získání dotace. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Možnost získání dotace na vybudování mokřadu v k.ú. Valtrovice z OPŽP. 

Obec Valtrovice můţe získat dotaci ve výši 90% na vybudování mokřadu v k.ú. Valtrovice v lokalitě 

za kanálem ,,v palaší“. Nejprve je však nutné oslovit vlastníky těchto pozemků a zjistit jejich 

stanoviska k tomuto zamýšlenému záměru. 

Usnesení: 
ZO pověřuje starostu obce k oslovení vlastníků pozemků za účelem zbudování mokřadu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Doplnění mobiliáře na dětské hřiště a oplocení. 

Byly osloveny firmy Dřevoartikl a Bonita Group – cenová nabídka mobiliáře. Pak firma Fňukal 

dále necenila oplocení dětského hřiště z modřínových latěk za cca 132 tis. Kč. 

Usnesení:. 
ZO schvaluje zhotovit plot svépomocí – např. s pomocí místního sboru dobrovolných hasičů.  

ZO pověřuje starostu obce zajištěním materiálu pro samovýrobu oplocení dětského hřiště.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

14. Firma Golden Orange – nabídka rozšíření www stránek obce – web v němčině. 
Cena za zhotovení úpravy webu za 3 000 Kč bez DPH. Počet vstupů na obecní stránky ze zahraničí činí cca 

600 vstupů/polovina roku. 

Usnesení:. 
ZO bere na vědomí počet vstupů na obecní stránky ze zahraničí. 

Hlasování: - 

 

 

15. Veřejně prospěšné práce – návrh prodloužení do října 2011. 
Veřejně prospěšné práce s dotacemi končí k 30. 9. Starosta navrhuje prodlouţení úvazku do 31. 10.  

Usnesení:. 
ZO schvaluje zaměstnat stávající pracovníky VPP od října 2011 formou Dohody o provedení práce. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

16. Zpráva finančního a kontrolního výboru. 

Usnesení:. 
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 31.08.2011 a kontrolního výboru ze dne 01.09.2011. 

Hlasování: - 

 

 

 



17. Různé. 

Usnesení: 

A) ZO schvaluje vyřazení dvou kancelářských stolů a následně odprodej za cenu 300 Kč za kus. 

Podrobnosti o odkupu zveřejní starosta na úřední desce. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

B) Byla vybrána kapela Nezmar Trio - pro setkání s důchodci v kulturním domě Valtrovice v pátek 

dne 21. 10. 2011. Začátek akce je plánován na 17:00. Občerstvení by se dalo objednat u firmy 

Vavřík z Citonic. 

C) Moţnost získání dotace na zateplení budovy MŠ Valtrovice. Aţ 90% moţnost získání dotace – 

ţádost by bylo třeba do cca 20. 11. 2011 poslat.  

Úkol do 23. 9. 2011: Starosta zjistí, zda lze dotaci stihnout v řádném termínu pro podání ţádosti. 

D) Byly osloveny projekční firmy ke zhotovení PD odkanalizování obce Valtrovice pro stavební 

povolení. 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:05 hod. 

 

Termín příští schůze: 19. říjen od 17:30 
 

 

Ověřovatelé:        Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

p. Šindelář ………………………….    ………………………… 
 

p. Jedlička ………………………….   


