
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 9/2011, 

konaného dne 21. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 9/2011 v 17:30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, ţe je přítomno 5 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 

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

Omluveni: p. Jedlička, pí Juhaňáková 
 

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. 9/2011. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 9/2011 pí Merkovou a p. Šindeláře. 
Hlasování: pro 5, 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. Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Dyje.  

4. Rozpočtové opatření číslo 4/2011. 

5. Projednat pravidla rozpočtového provizoria od 01. 01. 2012. 

6. Odpisový plán k dlouhodobému majetku. 

7. Změna výplatního termínu za prosinec 2011. 

8. Ţádost o finanční příspěvek – ADRA Znojmo. 

9. Projednání nájemného – Pohostinství v KD Valtrovice. 

10. Projednat stavební a investiční akce pro rok 2012. 

11. Zpráva finančního a kontrolního výboru. 

12. MŠ – ţádost o navýšení příspěvku na rok 2011. 

13. Nabídka společnosti Unicredit Bank. 

14. Různé. 

 

Hlasování: pro 5, 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. Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Dyje. 

Jedná se o obsah a rozsah kontroly svazku.  

Svazek obcí poţádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný 

krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. 

Usnesení: 

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Dyje. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Rozpočtové opatření číslo 4/2011. 

Jedná se o přesun finančních prostředků dle potřeb skutečnosti bez navýšení příjmů a výdajů. 

(viz příloha č.1) 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011. Bez navýšení příjmů a výdajů, Jedná se o přesun 

finančních prostředků dle potřeb skutečnosti. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

5. Projednat pravidla rozpočtového provizoria od 01. 01. 2012. 

Usnesení:  

ZO schvaluje  souladu s § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od  01.01.2012  

pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době od 1. ledna 2012 do schválení 

rozpočtu obce na rok 2012. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2012 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemţ bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní  správní činnosti 

(správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, 

sluţby, prodej majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle  rozpočtového určení daní, 

případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy a pod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 

výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy. 

Rovněţ bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající z jiţ dříve uzavřených smluvních vztahů 

(např. EON, RWE, Mediapress, AVE, Telecom, atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, ţivelná událost, 

havarijní stav na majetku obce, situace ohroţující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno 

operativně a neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poskytnutého příspěvku v roce 2011 pro stejné období, 

pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období rozpočtového provizoria ve 

výši jiné.  



6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční výdaje  spojené se zamýšlenou 

výstavbou kanalizace, na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení splaškové 

kanalizace v obci na základě smlouvy  z KU JMK ze dne 11.7.2011. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 se příjmy a výdaje období rozpočtového provizoria stanou 

příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2012. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Odpisový plán k dlouhodobému majetku. 

Usnesení:  

ZO schvaluje odpisový plán Obce Valtrovice k dlouhodobému majetku. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

7. Změna výplatního termínu za prosinec 2011. 

V rámci dodrţení rozpočtu 2011 o výši mzdových prostředků v kalendářním roce, bude výplatní 

termín mezd za prosinec k datu 27. 12. 2011 na místo 12. 1. 2012. K datu 27. 12. 2011 bude také 

proveden odvod sociálního a zdravotního pojištění. 

Usnesení:  

ZO schvaluje změnu výplatního termínu na 27. prosinec 2011. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Ţádost o finanční příspěvek – ADRA Znojmo. 

Nezisková organizace ADRA ţádá obec o finanční příspěvek pro Dobrovolnické centrum ADRA 

Znojmo. Starosta navrhl příspěvek ve výši 5 000 Kč.  

Usnesení:  

ZO odkládá projednání finančního příspěvku neziskové organizaci ADRA na příští rok po vypršení 

rozpočtového provizoria. 

Hlasování: pro 2, proti 3, zdržel se 0 

PROTI: Ing. Juhaňák, pí Fafílková, pí Merková 

Bod je odloţen na další zastupitelstvo, nebyla dosaţena většina v poměru 4/7. 

 

 

9. Projednání nájemného – Pohostinství v KD Valtrovice. 
S panem Sklářem je domluveno, ţe uhradí náklady za pravidelný servis čističky vzduchu. Starosta navrhuje 

navýšení nájmu v důsledku investic do KD Valtrovice. Pan Šindelář navrhuje navýšení ze 

současných 1 666 Kč/měs. na 2 000 Kč/měs. 

Usnesení:  

ZO schvaluje navýšení nájemného pro místní Pohostinství s platností od 1. 1. 2012 ve výši 2 000 

Kč/měs. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Projednat stavební a investiční akce pro rok 2012. 

Starosta navrhuje pro příští rok zateplit obecní bytové domy, dále zaţádat o příspěvek na vybavení 

pro dobrovolné hasiče, obec bude investovat do materiálu na rekonstrukci hasičské zbrojnice 

(svépomocí). Dále máme poţádáno pro příští rok na SZIF a OPŢP o dotace na protipovodňovou 

ochranu – bezdrátový rozhlas. Dále na úpravu zeleně u dětského hřiště a dovybavení se mobiliářem 

do budovaného parku dětského hřiště, komunikace, chodník. Pokud bude vypsána dotace na 



rekonstrukci veřejných budov, bude se tímto zastupitelstvo zabývat. 

Klíčovou akcí by mělo být nadále vybudování splaškové kanalizace v obci. Příští rok bude vypsána 

výzva pro podání ţádosti na odkanalizování obcí do 500 obyvatel. Obec se do výzvy přihlásí. 

Usnesení: 
ZO schvaluje realizaci navrţených akcí. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Zpráva finančního a kontrolního výboru. 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru ze dne 25.11.2011. 

 

 

12. MŠ – ţádost o navýšení příspěvku na rok 2011. 

Paní Peřinková, ředitelka MŠ Valtrovice ţádá o navýšení příspěvku na chod MŠ ve výši 42 000 Kč. 

Na chod MŠ bylo poukázáno 300 000 Kč. 

Usnesení: 
ZO schvaluje navýšení finančních prostředků  na provoz MŠ o 42 000 Kč pro rok 2011. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Nabídka společnosti Unicredit Bank. 

Unicredit Bank nabízí uloţení peněz obce na spořicí účet s výnosem 1,2 – 1,5 % dle výše uloţené 

částky. Výnos na současném účtu obce činí 1,1%. Vedení spořicího účtu stojí 150 Kč/měs. 

Usnesení:. 
ZO neschvaluje uloţit část obecních peněz na účet Unicredit Bank za nabízených podmínek. 

Hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 1 

Zdržel se: Mgr. Lahner 

 

 

14. Různé. 

- 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:40 h. 

 

Termín příští schůze: 1. únor 2012 od 17:30 h. 
 

 

Ověřovatelé:        Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

pí Merková ………………………….                          Místostarosta:Ing.Tomáš Juhaňák 

 

…………………………………. 


