
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2011, 

konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 7/2011 v 18.00 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

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

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 

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

                        p. Jedlička přítomen od bodu č.11 

Omluveni: p. Jedlička 
 

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. 7/2011. 

Navrţeni byli pí Juhaňáková a pí Merková, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 7/2011 pí Juhaňákovou 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 zastupitelstva obce.  

3. Pravomoc pro starostu ke schvalování rozpočtových opatření během roku. 

4. Zpráva o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 

5. Projednání smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad. 

6. Nabídka firmy Atlas consulting spol.s.r.o.  na právní informační systém pro obecní úřad. 

7. Informace o aktuálních podmínkách k dotaci ze SZIF. 

8. Veřejně prospěšné práce prodlouţení dotace do října 2011. 

9. Projednání vyřazení hasičské motorové stříkačky. 

10. Projednání odstranění dřevin v bezprostřední blízkosti kultního domu. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta navrhuje přidat do programu jednání tyto body: 

11. Informace o získané dotaci z Krajského úřadu JMK na nákup starší CAS a pořízení výstroje a 

výzbroje SDH. 

12. Nabídka firmy RWE – produkt RWE BENEFIT. 

13. Nabídka Dobrovolného svazku obcí Kompostárna Únanov a návrh smlouvy o vyuţívání kom-

postárny pro naši obec.. 

14. Projednání výše ceny darů pro jubilanty naší obce.  



15. Projednání termínu konání rozsvícení vánočního stromu a zahájení adventu. 

16. Projednání návrhu objednání kontejneru na velkoobjemový odpad na období podzimu.  

Hlasování: pro 6, 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. Pověření  pro starostu obce Valtrovice ke schvalování  rozpočtových opatření 

Usnesení:  
Zastupitelstvo obce Valtrovice  schvaluje pravomoc pro  starostu obce Mgr. Luďka Lahnera, pro 

volební období do roku 2014, aby v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm.a)  zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích mohl, tam kde není rada obce, provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy 

během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu. Následně na dalším zasedání 

zastupitelstva obce je předloţil ke schválení. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 

4. Zpráva o provedeném dílčím přezkoumání. 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí zprávu o provedeném dílčím přezkoumání Krajským úřadem JMK,odborem 

kontrolním a právním za období od 01.01.2011 do 31.08.2011 ze dne 26.09.2011.Kontrola proběhla 

bez zjištěných nedostatků. 

Hlasování: - 

 

 

5. Projednání smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad od firmy EKO-Kom a.s. 

Smlouva je na dobu určitou do 31. 12. 2011 a určuje se v ní podmínky zápůjčky kontejnerů na 

tříděný odpad. Od roku 2012 přechází smlouva na dobu neurčitou. Opravy a údrţbu bude zajišťovat 

po dobu zápůjčky obec. 

Usnesení:  

ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce 4 ks. odpadových nádob k bezplatnému uţívání od firmy EKO-

KOM a s. na tříděný odpad. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Nabídka firmy Atlas consulting spol. s.r.o na právní informační systém pro obecní úřad. 

Jedná se o produkt CODEXIS ONLINE. Zřízení by stálo 10 000,-Kč bez DPH a roční poplatek by 

stál 7 000,-Kč bez DPH. Občanům by bylo do tohoto systému moţno přes obec nahlíţet. 

Z programu nelze tisknout pro občany, oficiálně by pak bylo třeba o výtisky ţádat. Výhodou je, ţe 

v systému jsou zákony a vyhlášky, vţdy v aktuálním znění. 

Usnesení:  

ZO schvaluje nákup právního informačního systému produkt CODEXIS ONLINE od firmy Atlas 

consulting spol.s.r.o a dále servisní smlouvu a předplatné na dva roky. 



Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 1 

Pro: Mgr. Lahner, p. Šindelář, pí Fafílková, pí Juhaňáková 

Zdržel se: pí Merková 

Proti: Ing. Juhaňák 

 

 

7. Informace o aktuálních podmínkách k dotaci ze SZIF. 

Dotaci lze pouţít na osvětlení v obci, komunikace, parkové úpravy, venkovní mobiliář a další. 

Dotace je moţno čerpat do výše 90%. Osvětlení na Formozu by stálo cca 200 tis. Kč. Komunikace 

byly naceněny vedle Josefa Juhaňáka, vedle p. Braunera, + oprava komunikace u p. Poláška, + 

chodník ke hřbitovu za cca 400 tis. Kč. Dále by se doplnil mobiliář na obecní náves. Ţádosti se 

budou přijímat do 7. 11. 2011. Ţádost můţeme vypracovat sami nebo s poradcem za odměnu. 

Minimální výdaj 50 tis. Kč a max. uznatelný výdaj 5 000 tis. Kč. 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informace o aktuálních podmínkách k dotaci ze SZIF. 

ZO pověřuje starostu zpracováním a odesláním ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ze 

SZIF na osvětlení, komunikace, parkové úpravy a venkovní mobiliář. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. VPP – prodloužení dotace do konce října 2011. 

Dotace na veřejně prospěšné práce je prodlouţena s Úřadem práce ve Znojmě do konce října 2011. 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informaci o dotaci na veřejně prospěšné práce do konce října 2011. 

Hlasování: - 

 

 

9. Projednání vyřazení hasičské motorové stříkačky. 

Firma Perspekta nabídla, ţe starou motorovou stříkačku PS12 od obce převezme a následně 

ekologicky zlikviduje. 

Tato firma obci daruje 2 ks zásahových obleků v hodnotě cca 30.000,-Kč.  

Usnesení:. 

ZO schvaluje vyřazení staré hasičské stříkačky PS12. 

ZO schvaluje darovací smlouvu na 2 ks zásahových obleků, 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Projednat odstranění dřevin v bezprostřední blízkosti KD Valtrovice. 

Blízko KD Valtrovice, z jiţní strany, je několik vzrostlých jehličnanů, jejichţ větve zasahují do 

střechy a okapů. Starosta navrhuje stromy pokácet a zasadit kolem okrasné keře a dřeviny. Stromy 

by pokáceli místní hasiči Valtrovice. 

Usnesení: 
ZO schvaluje pokácet jehličnany v těsné blízkosti KD Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod:  p. Jedlička 

 

11.Informace o získané dotaci z Krajského úřadu JMK  

A: na nákup starší CAS  

B:  na pořízení výstroje a výzbroje SDH. 



 

Usnesení: 

A:  ZO schvaluje účelovou dotaci ve výši 105.000,-Kč z Krajského úřadu JMK na základě 

dotačního programu poskytovatele na poţární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných 

událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů na období roku 2011.  

ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup starší 

CAS.  

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy a zajištění výběru dodavatele. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

B:  ZO schvaluje účelovou dotaci ve výši 105.000,-Kč z Krajského úřadu JMK na základě 

dotačního programu poskytovatele na poţární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných 

událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů na období roku 2011.  

ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení 

výzbroje a výstroje, motorové pily, plovoucího čerpadla, kompresoru a PS 12.  

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy a zajištění výběru dodavatele. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Nabídka RWE produkt RWE BENEFIT na fixaci – garantovaná cena plynu na dva roky. 
Celková úspora je spočtena na 28 tis. Kč. Úspora je ovšem počítána pro případ, ţe by celé dva roky 

byla na zatím max. úrovni, za kterou RWE letos plyn prodával.  

Usnesení:. 

ZO neschvaluje nabídku firmy RWE - fixovat cenu plynu na další dva roky dopředu.  

Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0 

 

 

13. Nabídka Dobrovolného svazku obcí Kompostárna Únanov a návrh smlouvy o využívání 

kompostárny pro naši obec. 

Cena za uloţení jedné tuny biologicky rozloţitelného odpadu činí 370,- Kč bez DPH. Byl zaslán i 

návrh smlouvy.  

Usnesení:. 

ZO neschvaluje návrh smlouvy o vyuţívání kompostárny, převzetí a zpracování biologicky 

rozloţitelných odpadů pro naši obec. 

Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0 

 

 

14. Projednání výše ceny darů pro jubilanty naší obce.  

 Klub ţen navrhuje, aby dary jubilantům -   věk 60-80let, koš 300,- Kč, kytice cca 150,- Kč. 

- věk nad 80let, koš 500,- Kč, kytice cca 150,- Kč. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje návrh na cenu darů pro jubilanty naší obce takto: věk 60-80let, koš 300,- Kč, kytice 

cca 150,- Kč,  věk nad 80let, koš 500,- Kč, kytice cca 150,- Kč s platností od 01.01.2012. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 



15.Projednání termínu konání rozsvícení vánočního stromu a zahájení Adventu. 

Usnesení: 

 ZO bere na vědomí – termín rozsvěcení vánočního stromu a zahájení Adventu je plánováno na 27. 

11. 2011. Starosta zajistí účast pana faráře na této akci. 

Hlasování: - 

 

 

16. Projednání návrhu objednání kontejneru na velkoobjemový odpad na období podzimu.  

Usnesení: 

ZO neschvaluje objednání kontejneru na velkoobjemový odpad v letošním roce. Kontejner na 

objemný odpad bude objednán jarním období roku 2012. 

Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:40 hod. 

 

Termín příští schůze: 16. listopad od 17:30 
 

 

Ověřovatelé:         

 

Pí Juhaňáková  ………………………….     
 

Pí . Merková     …………………………. 

  

 

 

Starosta: Mgr.. Luděk Lahner             …………………………………. 

    

 

Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák     ………………………………… 


