
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, 

konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 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, pí Juhaňáková (zastupitelé) 

Omluveni: p. Jedlička (přítomen od bodu č. 4), p. Šindelář (přítomen od bodu č. 4) 
 

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. 1/2012. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2012 pí Fafílková a pí Juhaňáková. 
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. Rozpočtové opatření č. 5/2011. 

4. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce 

Valtrovice k 31. 12. 2011. 

5. Hospodaření obce za rok 2011. 

6. Projednat podání ţádosti o dotaci pro SDH Valtrovice na 

Krajský úřad JMK. 

7. Projednání dodatku č. 1 ke Zřizovací listině SDH Valtrovice. 

8. Projednání nového hřbitovního řádu – Obec Valtrovice. 

9. Bezúplatný převod pozemku GP 5017 v k. ú. Valtrovice od 

PFČR. 

10. Nabídka společnosti UNICREDIT BANK-CZ týkající se 

úrokových sazeb běţného účtu. 

11. Informace k programu rozvoje venkova z Krajského úřadu 

JMK. 

12. Zaloţení Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křidlůvky. 

Schválení smlouvy a stanov. 

13. Projednání odstranění stromů rostoucích mimo les. 

14. Informace o výkonu veřejně prospěšných prací v roce 2012. 



15. Projednání změn v zákoně o předškolním  a jiném vzdělávání. 

16. 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. Rozpočtové opatření č. 5/2011. 

Jedná se o sníţení finančních prostředků dle potřeb skutečnosti v příjmech a výdajích o částku 

318.300,-Kč. V příjmech - sníţení daňových a ostatních příjmů, ve výdajích - sníţení  běţných 

výdajů na opravu komunikací, zvýšení výdajů na opravu veřejného osvětlení  aj. a sníţení 

kapitálových výdajů  na výstavbu kanalizace. Během roku 2011 bylo přijato celkem 5 rozpočtových 

opatření a byl zvýšen rozpočet o částku 831.500,-Kč. 

(viz příloha č.1) 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011. Jedná se o sníţení příjmů o částku 318.300,-Kč  

 a sníţení výdajů o částku 318.300,-Kč. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

( příchod p. Jedličky a p. Šindeláře) 

 

4. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2011. 

Hlavní inventarizační komise přednesla inventarizační zprávu obce Valtrovice za rok 2011 

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019,021, 022, 028, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 

082, 088,194, 231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 325, 331, 335, 336, 341, 342, 345, 346, 

348, 349, 374, 377, 378, 381, 384, 388, 389, 401, 901, 902, 903, 942, 999.  provedli členové 

inventarizačních komisí č. 1 – 5 k 31. 12. 2011 ve dnech 02.01.2012 aţ 20.01.2012.  

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise č. 5 k 31.12.2011 ve 

dnech 2.1.2012 aţ  20.1.2012. Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtech 261 – pokladna, 

provedli členové inventarizační komise č. 5 dne 31.12.2011 a inventurní soupis vyhotovili dne 

16.01.2012. 

Usnesení:  

ZO schvaluje  inventarizační zprávu obce Valtrovice k 31.12. 2011 včetně  Přílohy č. 1 Seznam 

všech inventurních soupisů, Přílohy č. 2- Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 

2011, Přílohy č. 3 - Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou k 31. 12.2011. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru k provedené inventarizaci majetku obce Valtrovice. 

 
 

5. Hospodaření obce Valtrovice za rok 2011. 

Obec Valtrovice hospodařila v roce 2011 s celkovým objemem příjmů 5.052.227,91 Kč.  Z této 

částky jsou daňové příjmy 3.275.466,19 Kč, nedaňové 538.126,72 Kč, kapitálové 66.955,-Kč,  

přijaté transfery 1.171.680,00 Kč. 



        V porovnání s rokem předcházejícím byly celkové příjmy vyšší zhruba o 419.125,58  korun, 

z toho příjmy daňové byly niţší o 394.096.10 Kč,nedaňové příjmy byly vyšší o 122.724,69 

Kč,kapitálové příjmy vyšší o 66.955,-Kč, a přijaté transfery vyšší o 623.542 Kč. 

Celkové výdaje obce byly celkem 4.439.179,35 Kč.  Z této částky byly běţné výdaje 3.752.257,35 

Kč, kapitálové výdaje  686.922,00 Kč. 

Rozpočet obce v roce 2011  byl sestaven jako varovaný 4.231.000 Kč v příjmech i výdajích.  

Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven – navýšen o částku 831.500 ,-Kč. v příjmech i ve 

výdajích.  

Usnesení: ZO schvaluje hospodaření Obce  Valtrovice za rok 2011 včetně  výsledku hospodaření 

838.109,02 Kč. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Projednat podání žádosti o dotaci pro SDH Valtrovice na Krajský úřad JMK. 

Velitel SDH Valtrovice předloţil starostovi soupis věcí k ţádosti o dotaci z JMK. Jde například o 

sadu hadic, zásahové obleky, elektrocentrálu a kalové čerpadlo. Dotace na dovybavení činí 70% 

z kraje, 30 % z rozpočtu obce. 

Usnesení:  

ZO schvaluje podání ţádosti na Krajský úřad JMK o dotaci pro SDH Valtrovice v rámci dotačního 

programu na poţární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů 

dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje.  

ZO pověřuje starostu obce podáním a  vyřízení ţádosti o dotaci na Krajský úřad  JMK a k podpisu 

smlouvy.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

7. Projednání dodatku č. 1 ke Zřizovací listině SDH Valtrovice. 

Starosta zpracoval aktualizovaný dodatek ke Zřizovací listině SDH Valtrovice. 

Usnesení:  

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině SDH Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Projednání nového hřbitovního řádu – Obec Valtrovice. 

Starosta zpracoval  nový provozní hřbitovní řád pro obec Valtrovice z důvodu nových legislativních 

změn. 

Usnesení:  

ZO vydává  Řád veřejného pohřebiště  obce Valtrovice s platností od  24.02.2012, kterým se ruší 

stávající hřbitovní řád z roku 2002. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Bezúplatný převod pozemku GP 5017 v k. ú. Valtrovice od PFČR. 
Jedná se o pozemek GP 5017  v kú Valtrovice.  

Usnesení:  

ZO schvaluje  převod  pozemku GP 5017 v k. ú. Valtrovice do vlastnictví obce Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



10. Nabídka společnosti UNICREDIT BANK-CZ týkající se úrokových sazeb běžného účtu. 

Společnost nabízí 1,8% úrok na běţném účtu a na termínovaném účtu 2,5%. Podmínka minimální 

částky na účtu je 5 milionů Kč. 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí  nabídku společnosti UNICREDIT BANK-CZ. 

ZO pověřuje starostu obce k zajištění informací  z více bankovních domů k úrokovým sazbám vedení 

běţného účtu. Starosta prověří podmínky u ČSOB, u které máme účet nyní. 

Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 3 

ZDRŢEL SE: Mgr. Lahner, pí Juhaňáková, p. Jedlička 

 

 

11. Informace k programu rozvoje venkova z Krajského úřadu JMK. 

V současné době je vypsán titul z programu rozvoje venkova JMK pouze k realizaci projektů obcí 

ze socioekonomicky slabších mikroregionů. Do této skupiny obcí naše obec nespadá.  

Usnesení: 
ZO bere na vědomí výzvu  obcím a svazkům obcí k podání ţádosti o dotace z rozpočtu JMK pro rok 2012 

v rámci programu z rozvoje venkova. 

 

 

12. Založení Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křidlůvky. Schválení smlouvy a stanov. 

Starosta obce seznámil ZO, ţe z důvodu podání ţádosti o dotaci na vybudování splaškové 

kanalizace v obcích Valtrovice, Křídlůvky a staveb souvisejících je potřebné zaloţení DSO. Jedná 

se o zaloţení svazku obcí s názvem „Dobrovolný svazek obcí Valtrovice, Křídlůvky“. 

Usnesení: 

a) ZO rozhodlo o vytvoření „Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křídlůvky.“ za účelem 

vybudování splaškové kanalizace v obcích Valtrovice, Křídlůvky a staveb souvisejících. 

b). ZO schvaluje vstup do „Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křídlůvky.“  

c). ZO schvaluje návrh Stanov Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křídlůvky a Smlouvy o 

vytvoření Dobrovolného svazku obcí. 

d). ZO schvaluje a deleguje zástupce do „Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křídlůvky“   se 

sídlem Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice , a to starostu obce Mgr. Luďka Lahnera, bytem 

Valtrovice 2, Ing. Tomáše Juhaňáka, Valtrovice 119. 

e). ZO pověřuje starostu obce, aby ve věci dále jednal se starostou obce Křídlůvky, která spolu 

s obcí Valtrovice svazek vytváří.  

f). ZO schvaluje vklad obce Valtrovice do „Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křídlůvky.“ Ve 

výši 15.000,-Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Projednání odstranění stromů rostoucích mimo les. 

Jde o odstranění tří stromů v intravilánu obce. O odstranění ţádal p. Mařica, Valtrovice 102, p. 

Galetka, Valtrovice  83,  a p.Wossala, Valtrovice 36. 

Usnesení: 
ZO schvaluje pokácet vybrané tři stromy, akát, lípa, bříza v intravilánu obce,  p.č. 75/1, 158/1 v k.ú. 

Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



14. Informace o výkonu veřejně prospěšných prací v roce 2012. 

Starosta obce informoval  ZO, ţe od 01.01.2012 dochází k podstatné změně v pojetí veřejné sluţby. 

Veřejnou sluţbu budou vykonávat především osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle 

neţ 2 měsíce. 

Smlouvu o výkonu veřejné sluţby nebude uzavírat obec, jako doposud, nýbrţ krajská pobočka 

Úřadu práce. 

Usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné sluţby s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Brno. 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

ZO schvaluje přijmout do pracovního poměru na dobu určitou pana Imricha Kysela Nástup do 

pracovní pozice moţný od 1. 3. 2012 do 30. 11. 2012 s moţností změny dle počasí. Tento návrh 

zastupitelstvo schvaluje pro případ, ţe nebudou k dispozici dotace na VPP z úřadu práce. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

15.Projednání změn v zákoně o předškolním  a jiném vzdělávání 

Starosta seznámil ZO se směnou zákona č. 561/2004 (školský zákon), kde záleţí na zřizovateli, zda 

vyhlásí v termínu na konkrétní místo ředitele konkurs. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje vyhlášení konkursu na místo ředitele MŠ Valtrovice, příspěvkové organizace. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

16. Různé. 

A) Ze svazku obcí Dyje je moţné poţádat o dotaci na přípravu projektové dokumentace (PD) pro 

dotační tituly. Celková výše dotace pro vypracování PD je 200 000,- Kč. 

B) Velitel SDH Valtrovice ţádá o zahrnutí výdajů do rozpočtu obce na rok 2012 -  nákup nových 

hadic pro SDH za účelem výcviku mladé generace. Komplet hadic stojí 16 900,- Kč. 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:40 h. 

 

Termín příští schůze: 29. 2. 2012 od 17:30 
 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

pí Juhaňáková ………………………….   ……………………………… 

 

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

 

        …………………………………… 


