
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, 

konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod. všechny přivítal a konstatoval, 

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

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta)  

pí Juhaňáková,  pí Merková, p. Šindelář, pí Fafílková 

  p. Jedlička, (příchod u bodu č. 5) 

Omluveni: Ing. Juhaňák (místostarosta)   
 

1. Technický bod 

Starosta jmenoval zapisovatelem pí Sochorovou. Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání 

byl řádně ověřen a je uložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání č. 3/2012. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2012 pí Juhaňákovou a pí Fafílkovou. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
   

Usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Technický bod 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  

3. Projednat závěrečný účet obce za rok 2011 a výsledek hospodaření 

4. Směrnice k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji. 

5. Obecně závazná vyhláška 1/2012 o zrušení místního poplatku za výherní hrací přístroj. 

6. Projednání pořízení nového územního plánu Obce Valtrovice z důvodu pozbytí platnosti  

po 31. 12. 2015. 

7. Nabídka společnosti Galileo k vytvoření a provozování webových stránek obce Valtrovice. 

8. Projednání Dodatku č. 1 platného od 1.1.2013  ke smlouvě o provozování webových stránek 

obce od společnosti Golden Orange. 

9. Projednání a výběr dodavatele na zhotovení altánu na dětské hřiště. 

10. Projednání a výběr dodavatele na zhotovení návrhu obecních symbolů. 

11. Nabídka společnosti E-ON na fixaci ceny el.energie na 3 roky. 

12. Žádost osady Formoza o posílení spoje autobusové dopravy. 

13. Informace o lesním hospodářství. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta navrhuje zařadit do plánovaného programu jednání tyto body: 

14. Žádost o příspěvek Dobrovolnického centra ADRA  Znojmo. 

15. Návrh na zaměstnání jednoho pracovníka na dobu určitou. 

16. Různé  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 



 

2. Kontrola usnesení  z minulého zasedání ZO. 

Starosta obce sdělil, že úkoly z minulého jednání byly splněny. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu kontrole, plnění úkolů uložených 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 závěrečný účet obce za rok 2011 a výsledek hospodaření 
Starosta předložil ZO Návrh závěrečného účtu za rok 2011. 

Usnesení:  

A) Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za 

rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním-

oddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce za rok 2011 a to bez výhrad. 

Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Valtrovice se tento návrh 

stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE VALTROVICE. 

Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2011 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 06. 04.2012 do  23.04.2012.  Ve stejném 

období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
  

B) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 838.109,02 Kč, 

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

zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 

 

4. Směrnice k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji 

Usnesení:  

ZO schvaluje směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji  s platností od 

01.01.2012. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod p. Jedlička 

 

5. Obecně závazná vyhláška 1/2012 o zrušení místního poplatku za výherní hrací přístroj 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice vydává na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb.,obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku 

Obce Valtrovice č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne  

20.01.2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Nabývá účinnosti, z důvodu 

naléhavého obecného zájmu, dnem jejího vyhlášení. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

6. Projednání pořízení nového územního plánu Obce Valtrovice z důvodu pozbytí platnosti  

po 31. 12. 2015. 



Usnesení:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice rozhodlo v souladu s ustanovením §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že pořídí územní plán pro 

svoji obec a zároveň využije ustanovení §6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a zažádá úřad 

územního plánování při MěÚ ve Znojmě o zajištění pořízení územně plánovací dokumentace pro 

svoji obec. 

 

Zastupitelstvo obce určilo starostu Mgr. Luďka Lahnera, který bude spolupracovat s úřadem 

územního plánování při MěÚ ve Znojmě při pořizování předmětného územního plánu (§6 odst. 5 

písm. f) stavebního zákona). 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

7. Nabídka společnosti Galileo k vytvoření a provozování webových stránek obce Valtrovice 

Starosta předložil ZO návrh společnosti Galileo na vytvoření nových webových stránek Obce 

Valtrovice. 

Usnesení:  

ZO neschvaluje nabídku společnosti Galileo Corporation, s. r. o na vytvoření nových webových 

stránek Obce Valtrovíce. 

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 

 

 

8. Projednání Dodatku č. 1 platného od 1.1.2013  ke smlouvě o provozování webových stránek 

obce od společnosti Golden Orange. 

Firma Golden Orange spravující v současné době webové stránky Obce Valtrovice předkládá 

Dodatek č.1 ke smlouvě o správě webových stránek, kde se snižuje cena z 16.000 Kč za rok na 

9.600,-Kč. 

Usnesení:  

ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o správě webových stránek Obce Valtrovice s platností od 

01.01.2013.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Projednání a výběr dodavatele na zhotovení altánu na dětské hřiště. 

Byly podány tři nabídky na zhotovení altánu na dětské hřiště. 

1. Tesařství-Pokrývačství Tomáš Bočáň, Valtrovice 103,  

2. Marek Suran, Valtrovice 58,  

3. Jaroslav Mařica, Valtrovice 102. 

Usnesení:  

ZO odkládá výběr dodavatele na zhotovení altánu na dětské hřiště. 

ZO pověřuje starostu obce k zajištění bližších a sjednocujících údajů k zhotovení altánu od 

jednotlivých dodavatelů. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

 

10. Projednání a výběr dodavatele na zhotovení návrhu obecních symbolů. 

Na zhotovení návrhů obecních symbolů, tj. znaku a vlajky obec obdržela dvě nabídky , firma 

Alerion s.r.o s nabídkovou cenou  27.030,-Kč včetně  DPH, druhá nabídka od heraldika M. Pavlů 

s nabídkovou cenou 14.000,-Kč bez DPH. 

 



Usnesení: 
ZO schvaluje vypracování  návrhu  na zhotovení obecních symbolů znaku a vlajky obce. 

ZO schvaluje dodavatele -  heraldika M. Pavlů s nabídkovou cenou 14.000,-Kč bez DPH. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Nabídka společnosti E-ON na fixaci ceny el. energie na 3 roky. 

Starosta předložil návrh společnosti E-ON na fixaci ceny el. energie na 3 roky. Dále předložil 

porovnání fakturačního období jednoho roku s danou nabídkou, přičemž v porovnání by rozdíl cen 

byl jen velice nepatrný. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje nabídku společnosti E-ON na fixaci ceny el. energie na 3 roky pro Obec 

Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Žádost osady Formoza o posílení spoje autobusové dopravy 

Občané z osady Valtrovice - Formoza žádají o doplnění jednoho autobusového spoje v odpoledních 

hodinách na Formozu. 

Usnesení: 

ZO pověřuje starostu, aby objektivně prošetřil využití daného spoje občany z Formozy a poté 

seznámí s výsledky ZO.  Autobusový spoj zajíždějící na Formozu zvýší náklady obce o cca 30.000 

Kč/rok. 

ZO odkládá projednání žádosti občanů  Valtrovice-Formoza. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Informace o lesním hospodářství 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o lesním hospodářství, těžbě dřeva, prodeje a výsadbě nových 

stromků. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

14. Žádost o příspěvek Dobrovolnického centra ADRA  Znojmo. 

Starosta předložil žádost Dobrovolnického centra ADRA  Znojmo o finanční příspěvek. Úkolem centra je 

vyhledávat, školit a koordinovat dobrovolníky v sociálních a zdravotních zařízeních ve Znojmě a okolí, 

v rámci kraje.  

Usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek Dobrovolnickému centru ADRA  Znojmo v částce 5.000,--Kč. 

ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0 

 

 

15. Návrh na zaměstnání jednoho pracovníka na dobu určitou. 

Starosta navrhuje přijetí jednoho pracovníka k výkonu pracovních potřeb obce na zkrácený 

pracovní úvazek (25 hod.týdně), a to p. Jedličkovu.  

 

 

 



Usnesení: 

ZO schvaluje přijmout do pracovního poměru na dobu určitou paní Radmilu Jedličkovou. Nástup 

do pracovní pozice možný od 1. 5. 2012 do 31. 10. 2012 s možností změny dle počasí.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

16. Různé 

V sobotu 28.4. místní hasiči pořádají sběr vyřazeného elektrozařízení. 

Od pátku 26.4 do 29.4 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. 

 

 

Zapsal:  pí Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 h. 

 

 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

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

 

        …………………………………… 

 


