
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, 

konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 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 Fafílková, pí Juhaňáková, pí Merková, p. Jedlička (zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář (pracovní povinnosti) 
 

 

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. 5/2011. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2011 pí Juhaňákovou a p. Jedličku. 

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. Projednání ţádostí o prodeji části pozemku p.č. 187/2. 

4. Projednání ţádosti p. Uhlíře o prodeji pozemků p.č. 169/1 a 

168/1. 

5. Projednání příspěvku Cyklo Klubu Kučera. 

6. Moţnost získání dotace z OPŢP. 

7. Projednat RO č. 1/2011. 

8. Projednat a schválit závěrečný účet obce za rok 2010 a výsledek 

hospodaření za rok 2010 

9. Projednat závěrečný účet svazku Dyje. 

10. Informace o nabytí nových pozemků. 

11. Informace o získaných dotacích z KU JMK a MMR. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta navrhuje přidat do programu jednání tyto body: 

12. Nákup nástěnky a vysavače s mokrým čištěním. 

13. Projednat úpravu nájemného v obecních bytech. 

14. Beseda s důchodci. 

15. VPP na III. čtvrtletí. 



16. Projednat nabídku Golden Orange – překlad webových stránek 

do němčiny. 

17. Pověření pro starostu k podpisu upřesnění přídělu určení hranic 

pozemků k v k.ú. Valtrovice. 

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. Projednání žádostí o prodeji části pozemku p.č. 187/2. 

Obec nechala rozdělit pozemek p.č. 187/2 na 11 nových parcel. Prodej bude realizován ţadatelům: 

p. Kubíček,Valtrovie 1, Mgr. Lahner,Valtrovice 2,  p. Drmota a pí Drmotová, Valtrovice 3,  

pí  Kecková, Valtrovice 104, p. Choleva a pí Cholevová,Valtrovice 5, p. Prokeš  

a pí Prokešová,Valtrovice 6,  p. Uhlíř, Valtrovice 9. Navrhovaná cena za m2 je 15 Kč + poplatek   

za zaměření pozemku. 

Usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemků výše jmenovaným ţadatelům za cenu 15 Kč za m2 + poplatek za 

zaměření pozemku. Jedná se o parcely číslo 187/2, 187/20, 187/19, 187/18, 187/17, 187/16, 

184/15,187/12, 187/11, vše orná půda,  v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

4. Projednání žádosti p. Uhlíře o prodeji pozemků p.č. 169/1 a 168/1. 

Jedná se o parcely (GP 588/7) p.č. 169/1 o výměře 192 m2 a p.č. 168/1 o výměře a 243 m2. 

Navrhovaná cena za m2 je 15 Kč za m2. K této ceně bude započítána i cena za rozdělení pozemku, 

částka 5.520,- Kč a za rozdělení  pozemku p.č. 168/1 částka 1.254,-Kč. 

Usnesení:  

ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 169/1 o výměře 192 a p.č. 168/1 o výměře 243 m2, vše zahrada 

v k.ú. Valtrovice p. Uhlířovi, Valtrovice  9. Cena je 15 Kč za m2. K této ceně bude započítána 

částka za rozdělení těchto pozemků. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 

5. Projednání příspěvku Cyklo Klubu Kučera. 

Firma Cyklo Klub Kučera poţádala Obec Valtrovice o finanční dar na pořádání cyklistického 

závodu. Zároveň přislíbila účast na dětském dnu 25.06.2011 – atrakce šlapací čtyřkolky + bezplatná 

kontrola technického stavu kol případným zájemcům. 

Usnesení:  

ZO schvaluje finanční dar  ve výši 2.000 Kč firmě Cyklo Klub Kučera na pořádání cyklistického 

závodu dne 18. 06. 2011.  

ZO schvaluje znění darovací smlouvy mezi Obcí Valtrovice a firmou Cyklo Klub Kučera. 



ZO pověřuje starostu k podepsání smlouvy. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 

 

6. Možnost získání dotace z operačního programu životního prostředí. 

Starosta předloţil ZO s nabídkou firmy TEWIKO systems s.r.o na moţnost podání Svazkem Obcí 

Dyje ţádost o dotaci z operačního programu Ministerstva ţivotního prostředí opatření 1.3.1. 

zlepšení systému protipovodňové sluţby a preventivní protipovodňové ochrany, kde je moţnost 

získat aţ 90 % dotace na podporované projekty. U obcí SO Dyje by se jednalo o část programu 

týkající se budování a modernizace varovných a výstraţných systémů ochrany před povodněmi, tj 

vybudování bezdrátového rozhlasu a dalších nutných zařízení. 

Usnesení:  

ZO schvaluje podání ţádosti o dotaci na vybudování a modernizaci varovných a výstraţných 

systémů před povodněmi přes Svazek obcí Dyje.  

ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání v této záleţitosti. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

7. Projednat RO č. 1/2011. 

Rozpočtovým opatřením číslo 1/2011 dojde k navýšení příjmů o částku celkem 597.600,-Kč-dotace 

na VPP 51.000, dotace z KU JMK na opravu KD 150.000, dotace z KU JMK na 

projekt.dokumentaci kanalizace 282.000,dotace na SLDB 2.100,komunikace Formoza 80.000, ÚP 

obce přeúčtování 17.500,drobné příjmy 15.000,-Kč. 

Dále navýšení výdajů o částku celkem 597.600,-Kč – navýšení komunikace na Formozu 70.000, 

kanalizace přeúčtování 282.000, MŠ na platy 50.600, oprava KD přeúčtování 150.000, VPP na 3 

měsíce 131.800, péče o vzhled obce 12.500, SLDB 2.100, činnost místní správy 6.400, 

zastupitelstvo obce 36.500, rezerva 287.700,-Kč. 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2011, jedná se o navýšení příjmů o částku 597.600,-Kč a 

navýšení výdajů o částku 597.600,-Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

8. Projednat a schválit závěrečný účet obce za rok 2010 a  výsledek hospodaření za rok 2010 

Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2010 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 13. 05. 2011 do 31. 05. 2011. Ve stejném 

období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umoţňujícím dálkový přístup.  

Usnesení:. 

A) Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2010 včetně 

zprávy o výsledku hospodaření a schvaluje celoroční hospodaření obce Valtrovice za rok 2010 

s výhradou a přijalo toto nápravné opatření:   

Uvolněnému starostovi obce, kterému v roce 2010 skončilo funkční období bude doplacena 

odměna, ve výši rozdílu, tj. jedné měsíční odměny ve výplatním termínu za měsíc květen  

k 12.06.2011. Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly rámci jeho projednávání vzneseny. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

B) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 1.139.806,58 Kč, 

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, účet 431 a jeho převedení na účet 432, nerozdělený 

zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 



Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Projednat závěrečný účet svazku Dyje. 

Návrh závěrečného účtu svazku Dyje za rok 2010 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od  24.05.2011 do 10. 06. 2011. Ve stejném 

období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umoţňujícím dálkový přístup.  

Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly rámci jeho projednávání vzneseny. 

Usnesení:. 
ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Dyje za rok 2010. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

10. Informace o nabytí nových pozemků. 

V rámci jednoduché pozemkové úpravy poţádala Obec Valtrovice o zápis nemovitých věcí 

z majetku zaniklého MNV Hrádek do vlastnictví Obce Valtrovice. Jedná se o pozemky p.č. 113/1 a 

p.č. 113/2 v k.ú. Valtrovice. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje nabytí pozemků bezúplatně ze zaniklého MNV Hrádek p.č. 113/1 o celkové výměře 

190 m2 a p.č. 113/2 o celkové výměře 8 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Valtrovice do vlastnictví obce 

Valtrovice. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

11. Informace o získaných dotacích z KU JMK a MMR. 

A) Oznámení o schválení dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci dotačního 

Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2011  na „Výměnu oken, dveří a opravu 

ZTI v KD Valtrovice“. 

B) Oznámení o schválení dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci dotačního 

programu na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství pro rok 

2011 na zhotovení projektové dokumentace „Splašková kanalizace“ Valtrovice. 

C) Starosta předloţil ZO oznámení o registraci akce „Dětské hřiště“ z Ministerstva pro místní 

rozvoj a financování projektu ze státního rozpočtu ve výši 258.753,-Kč. Následně bude vydáno 

rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace. 

Usnesení:. 

ad A)  ZO schvaluje účelovou dotaci ve výši 150.000,-Kč z Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

v rámci Programu rozvoje venkova  Jihomoravského kraje pro rok 2011  na „Výměnu oken a dveří 

a opravu ZTI v KD Valtrovice.“ 

ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci 

Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2011 na „Výměnu oken, dveří a opravu 

ZTI v KD Valtrovice.“ 
ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z KU JMK. 

ZO pověřuje starostu obce k zajištění výběrového řízení. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

ad B) ZO schvaluje účelovou dotaci ve výši 282.000,-Kč z Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

v rámci dotačního programu na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního 

hospodářství pro rok 2011 na zhotovení projektové dokumentace „Splašková kanalizace“ 

Valtrovice. 



ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci 

dotačního programu na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství 

pro rok 2011 na zhotovení projektové dokumentace „Splašková kanalizace“ Valtrovice. 
ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

ad C)  ZO  bere na vědomí a schvaluje oznámení o registraci akce „Dětské hřiště“ z Ministerstva pro 

místní rozvoj a financování projektu ze státního rozpočtu ve výši 258.753,-Kč.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

12. Projednat nákup obecní nástěnky. 

Je třeba zvýšit plochu úřední desky pro občany.  

Usnesení:  
ZO schvaluje instalovat nové obecní nástěnky. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

13. Projednat úpravu nájemného v obecních bytech. 

V současné době činí nájem v obecních bytech 15 Kč za m2. Část zastupitelů navrhuje zvýšení 

nájemného na 20 Kč za m2, část zastupitelů navrhuje zvýšení ceny nájemného, aţ při realizaci 

dílčích rekonstrukcí na objektech. 

Usnesení:  
ZO neschvaluje od 1. 1. 2011 zvýšení nájemného v obecních bytech. 

Hlasování: pro 3, proti 3, zdržel se 0 

 

 

 

14. Beseda s důchodci. 

Starosta navrhuje zavést besedu s důchodci nejlépe realizovat akci na podzim letošního roku. 

Usnesení:  
ZO schvaluje realizovat besedu s důchodci na podzim roku 2011. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

15. VPP na III čtvrtletí. 

Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce ve Znojmě se vztahují pouze na dva 

pracovníky p. Kysela a pí Jedličkovou. Na pí Laučovou není nárok na dotace.  V současné době je 

moţné podat ţádost o prodlouţení na dva pracovníky VPP a další ţádost o dotaci na VPP na III. 

čtvrtletí roku 2011. 

Usnesení:  
ZO schvaluje na III. čtvrtletí 2011 tyto pracovníky na VPP: - p. Kysela, pí Jedličkovou a pí Laučovou. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

16. Projednat nabídku Golden Orange – překlad webových stránek do němčiny. 

Dle statistiky firmy Golden Orange přibývá přístupů na webové stránky obce ze zahraničí. Firma 

nabízí zřízení funkčnosti německého překladu za 3 600 Kč. Překlad by bylo třeba zadat externímu 

překladateli za úplatu. 



Usnesení:  
ZO neschvaluje nabídku firmy Golden Orange na zřízení funkčnosti webu v němčině. 

Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1 

 

 

17. Pověření pro starostu k podpisu upřesnění přídělu určení hranic pozemků 

k v k.ú.Valtrovice 

Usnesení: 

ZO pověřuje starostu obce Valtrovice k podpisu upřesnění přídělu určení hranic 

pozemků v k.ú. Valtrovice zpracovaný firmou GROMA PLAN s.r.o. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:45 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
 

Ověřovatelé:        Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

P. Jedlička ………………………….    ………………………… 

 

Pí Juhaňáková ………………………….   


