
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2012, 

konaného dne 21. 3. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 2/2012 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) 

  p. Jedlička, pí Merková, p. Šindelář, pí Fafílková (příchod u bodu č. 6) 

Omluveni: 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. 2/2012. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2012 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. Projednat zápis do kroniky Obce Valtrovice za rok 2011. 

4. Návrh na oslovení heraldika – vypracování obecních symbolů. 

5. Projednat výsledek hospodaření MŠ za rok 2011. 

6. Nabídka společnosti RWE na fixaci ceny zemního plynu na 22 

měsíců. 

7. Zpráva o výsledku auditu za rok 2011. 

8. Návrh rozpočtu na rok 2012. Zpráva finančního výboru. 

9. Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2017. 

10. Zrušení Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křidlůvky. 

11. Dohoda s ZSO VaK Znojemsko o převzetí závazku investorství 

a smlouvy o sdruţení finančních prostředků. 

12. Projednat objednání kontejneru na velkoobjemový odpad a 

zajištění svozu nebezpečného odpadu. 

13. Ţádost FC Valtrovice a SDH Valtrovice o finanční příspěvek na 

pořádání fotbalového turnaje. 

14. Podání ţádosti na Krajský úřad z programu zkvalitnění 

sportovního prostředí v JM kraji. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 



Starosta navrhuje zařadit do plánovaného programu jednání tyto body: 

15. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu funkce odborného 

lesního hospodáře. 

16. Zahrádkářská kolonie „U sklepů“ uznání statusu. 

17. Registrace SDH Valtrovice do projektu „Recyklujte s hasiči“. 

18. Ţádost p. Bočáně o umístění reklamní cedule. 

19. Řešení dotací přes MAS Znojemské vinařství. 

20. 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. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3. Projednat zápis do kroniky Obce Valtrovice za rok 2011. 

Pí Siruková připravila zápis do kroniky obce Valtrovice za rok 2011. Po přečtení nebylo proti zápisu 

námitek. 

Usnesení:  

ZO schvaluje návrh zápisu do kroniky obce Valtrovice za rok 2011, zpracovaný kronikářkou obce. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Návrh na oslovení heraldika – vypracování obecních symbolů. 

Starosta navrhuje oslovit alespoň dva heraldiky, k vypracování cenové nabídky, na vytvoření 

obecních symbolů. 

Usnesení:  

ZO schvaluje zhotovení obecních symbolů, znaku  a  vlajky  obce. 

ZO pověřuje starostu k oslovení firem, heraldiků, na vypracování cenové nabídky, k vytvoření 

obecních symbolů. Skladba nabídky – znak a vlajka obce.  

ZO pověřuje starostu k podepsání smlouvy s dodavatelem. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

5. Projednat výsledek hospodaření MŠ za rok 2011. 

MŠ Valtrovice končila hospodaření s přebytkem 2 996,17 Kč. Starosta navrhuje tento výsledek 

ponechat příspěvkové organizaci a převedení do rezervního fondu MŠ. 

Usnesení:  

ZO schvaluje výsledek hospodaření v MŠ Valtrovice za rok 2011 ve výši 2 996, 17 Kč  převést do 

rezervního fondu. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Nabídka společnosti RWE na fixaci ceny zemního plynu na 22 měsíců. 

Od společnosti RWE přišla nabídka s moţností fixace ceny zemního plynu na 22 měsíců za cenu dle 

tarifu BENEFIT. 



Usnesení:  

ZO neschvaluje nabídku společnosti RWE na fixaci ceny zemního plynu.  

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 

 

Příchod pí Fafílková 

 

7. Zpráva o výsledku auditu za rok 2011. 

Usnesení:  

ZO schvaluje zprávu o výsledku auditu za rok 2011 se závěrem, ţe nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2012. Zpráva finančního výboru. 

Rozpočet na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný. Jedná se o celkové příjmy ve výši 4.200.000 Kč 

rovněţ i výdaje na 4.200.000 Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce od 29. 2. 2012 

do 20. 3. 2012. Následně bude proveden rozpis rozpočtu podle podobné rozpočtové skladby. 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, dle odvětvového členění na paragrafy ve výši 

příjmů 4.200.000 Kč a výdajů 4 200 000 Kč. Rozpis rozpočtu se provede neprodleně dle platného 

podrobného členění rozpočtové skladby. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů 

rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 27. 02. 2012, jejímţ obsahem je návrh 

rozpočtu na rok 2012. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2017. 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Valtrovice na roky 2013 - 2017. Obsahuje souhrnné základní 

údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních 

zdrojích a potřebách dlouhodobé realizovaných záměrů. Jedná se o zamýšlenou výstavbu kanalizace 

v následujících letech. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

 

10. Zrušení Dobrovolného svazku obcí Valtrovice, Křidlůvky. 

Na základě vstupu obce Křidlůvky do ZSO VaK Znojemsko stáhl starosta obce Valtrovice ţádost o 

zápis do registru sdruţení vedeného u Krajského úřadu JMK. 

Usnesení: 
ZO schvaluje staţení zápisu do registru zájmových sdruţení právnických osob „Dobrovolný svazek 

obcí Valtrovice, Křídlůvky“ , vedeného u Krajského úřadu JMK. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Dohoda s ZSO VaK Znojemsko o převzetí závazku investorství a smlouvy o sdruţení 

finančních prostředků. 

ZSO VaK Znojemsko předloţilo návrhy o převzetí závazku investorství a smlouvu o sdruţení 

finančních prostředků za účelem odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlůvky. 

 



Usnesení: 

a) ZO schvaluje smlouvu se zájmovým sdruţením obcí (ZSO) Vodovody a kanalizace 

Znojemsko o převzetí investorství ke stavbě Splašková kanalizace v obci Valtrovice. 

b) ZO schvaluje Dohodu o převzetí závazku mezi Obcí Valtrovice na (ZSO) VaK Znojemsko  

o převzetí investorství a odsouhlasení převzetí investorství předsednictvem ZSO VaK 

Znojemsko. za účelem odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlůvky. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Projednat objednání kontejneru na velkoobjemový odpad a zajištění svozu nebezpečného 

odpadu. 

Starosta navrhuje objednání velkoobjemového kontejneru na odpad v měsících dubnu a květnu. 

Dále bude objednán i svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude sváţen 21. 4. 2012 od 

10:00 do 10:30 hod. 

Usnesení: 

ZO schvaluje objednání kontejneru na velkoobjemový odpad na měsíc duben a květen + zajištění 

svozu nebezpečného odpadu dne 21. 4. 2012.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Ţádost FC Valtrovice a SDH Valtrovice o finanční příspěvek na pořádání 

fotbalového turnaje. 

FC Valtrovice a SDH Valtrovice ţádá o finanční příspěvek u příleţitosti pořádání fotbalu Staré 

gardy v červenci 2012. 

Dále ţádají o příspěvek na zakoupení nerezové udírny za cca 3 000 Kč a párty stanu. V rozpočtu je 

schválen nákup párty stanu do výše 30 000 Kč. Obecní úřad zrealizuje nákup a zařadí pořízené věci 

do majetku obce. Tyto budou k dispozici na zapůjčení pro účely obecních akcí. 

Usnesení: 
ZO schvaluje nákup nerezové udírny, párty stanu. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: 
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč na pořádání turnaje Staré Gardy pro SDH Valtrovice a FC 

Valtrovice, formou proplacení daňových dokladů. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: 
ZO schvaluje krátkodobou půjčku ve výši 15 000 Kč uzavřenou smluvně mezi SDH Valtrovice, FC 

Valtrovice a Obcí Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

14. Podání ţádosti na Krajský úřad z programu zkvalitnění sportovního prostředí v JM kraji. 

Výše dotace činí 60% z uznatelných nákladů. Starosta připravil ţádost na nákup zahradního traktoru 

s příslušenstvím do ceny 130 000 Kč. 

Usnesení: 

ZO pověřuje starostu k vypracování ţádosti.  

ZO schvaluje podání ţádosti na Krajský úřad z programu zkvalitnění sportovního prostředí na 

nákup zahradního traktoru. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

15. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře. 

Odměna p. Jelínka dle dodatku činí 1,20 Kč/ha/den. Celková výměra obecních lesů činí 57,99 ha. 



Usnesení: 

ZO schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře,  

období od 01. 01. 2012. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

16. Zahrádkářská kolonie „U sklepů“ uznání statutu. 

Při jednání s pozemkovým fondem ohledně odkupu pozemků u sklepů dochází k problémům 

s prodejem těchto pozemků, neexistence označení oblasti sklepů jako zahrádkářská kolonie. 

Starosta zajistil čestná prohlášení starších občanů obce, ţe i před 1. 10. 1976 byla v oblasti u sklepů 

zahrádkářská kolonie. 

Usnesení: 

ZO schvaluje uznání statutu zahrádkářská kolonie „U Sklepů“. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

17. Registrace SDH Valtrovice do projektu „Recyklujte s hasiči“. 

SDH Valtrovice předloţil ţádost o souhlas se zařazením naší jednotky do systému Elektrowin, 

zajištění sběru vyřazených elektrospotřebičů v naší obci. 

Usnesení: 

ZO schvaluje registraci SDH Valtrovice do projektu „Recyklujte s hasiči“. 

ZO pověřuje  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

18. Ţádost p. Bočáně o umístění reklamní cedule. 

P. Bočáň Tomáš, Valtrovice 103, ţádá o umístění reklamní cedule k autobusové zastávce. 

Usnesení: 

ZO schvaluje umístění reklamní cedule do intravilánu obce. Konečné umístění bude řešeno po 

předvedení reklamní cedule. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

19. Řešení dotací přes MAS Znojemské vinařství, Fiche 1 (opatření 2.1.1.- obnova a rozvoj 

vesnic). 

V ţádosti by bylo dokoupení a umístění mobiliáře v obci, dotvoření parku u dětského hřiště, 

realizace komunikací v intravilánu obce. 

Usnesení: 

ZO schvaluje podání ţádosti přes MAS Znojemské vinařství, Fiche 1, opatření 2.1.1. – obnova a 

rozvoj vesnic.  

ZO pověřuje starostu k podání ţádosti před MAS Znojemské vinařství. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

20. Různé. 

A) Informace o úrokových sazbách k vedení běţného účtu. 

Starosta zjistil, ţe úrokové sazby se pohybují v mezích kolem 0,75% – 1,8%. U našeho běţného 

účtu činí zúročení 1,1%. Je moţné část hotovosti z účtu převést na účty spořící, kde je moţné 

efektivnější zhodnocení. P. Jedlička doporučuje např. spořicí účet společnosti AXA. 

ÚKOL: starosta s místostarostou prověří dále spořicí účty několika bankovních domů do příštího 

zastupitelstva. 

B) Soudně přiznaný dluh,  p. Slavíka vůči obci ve výši 150 000 Kč. Při draţbě majetku p. Slavíka 



dojde k připojení pohledávky k prvnímu věřiteli. 

C) Starosta navrhuje oslovit tesaře s nabídkou altánu na dětské hřiště. 

ZO schvaluje oslovit tesaře ohledně nabídky na vytvoření altánu.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 h. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

pí Merková ………………………….   ……………………………… 
 

p. Šindelář ………………………….   Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

        …………………………………… 


