
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 4/2012, 

konaného dne 30. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 4/2012 v 18.00 hod, všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta) Ing. Juhaňák (místostarosta) 

p. Jedlička, pí Merková, pí Fafílková (přítomna od bodu 3), p. Šindelář (přítomen od 

bodu 3), pí Juhaňáková (zastupitelé) 

Omluveni:   
 

1. Technický bod 

Starosta jmenoval zapisovatelem Ing. Juhaňáka. 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. 4/2012. 

Navrženi byli p.Jedlička a pí Merková, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č.4/2012 p.Jedličku a pí Merková. 
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. 1/2012. 

4. Projednat závěrečný účet VaK Znojemsko za rok 2011. 

5. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1008 o výměře 1520 m2 

v k.ú. Valtrovice. 

6. Projednání cen pozemků přijatých bezúplatně dle oceňovací 

vyhlášky 3/2008. 

7. Doplnění informací k žádosti o posílení spoje autobusové 

dopravy. 

8. Doplnění cenových nabídek na zhotovení altánu pro dětské 

hřiště. 

9. Žádost o finanční příspěvek – Cyklo Kučera. 

10. Projednání výročí obce 770 let v roce 2013. 

13.Různé 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



Starosta navrhuje zařadit do plánovaného programu jednání tyto body: 

  11. Schválit seznam tří architektů, cenové nabídky na vytvoření ÚPD. 

  12. Schválení směrnice k veřejným zakázkám. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

2. Kontrola plnění úkolů  z minulého zasedání ZO. 
Starosta obce sdělil, že úkoly z minulého jednání byly splněny. 

Usnesení: 

ZO schvaluje 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 

 

Příchod p. Šindelář, p. Fafílková 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2012 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012, bez navýšení rozpočtu, přesun finančních prostředků 

ve výdajích , dle potřeb skutečnosti. (příloha č.1) 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Projednat závěrečný účet VaK Znojemsko za rok 2011 

Starosta seznámil ZO se závěrečným účtem VaK Znojemsko za rok 2011. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí závěrečný účet Vodovody a  Kanalizace  Znojemsko za rok 2011. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1008 o výměře 1520 m2 v k.ú. Valtrovice 

Pan Wossala, Valtrovice 36 a pan Záruba, Valtrovice 37 žádají o odkup parcely p.č. 1008 o výměře 

1520 m2 z důvodu přístupu na zahrady. Záměr o prodeji výše jmenovaného pozemku bude 

zveřejněn na úřední desce. Na dalším zastupitelstvu se bude záměr o prodeji projednávat. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí žádost p. Wossaly a p. Zaruby o odkoupení pozemku. 

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1008, výměra 1520 m2 v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

 

 

6. Projednání cen pozemků přijatých bezúplatně dle oceňovací vyhlášky 3/2008 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje s ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků 

k ocenění pozemků zjištěných při digitalizaci, přijatých pozemků bezúplatně, darem,  směna 

pozemků, kde není stanovena cena -  použití cen dle vyhlášky 3/2008, vycházející z posledních 

platných oceňovacích předpisů,  jako ceny reprodukční.  Parcely bude oceňovat Finanční úřad.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 
 



7. Doplnění informací k žádosti o posílení spoje autobusové dopravy 

Náklady pro obec za kalendářní rok za jeden spoj nad rámec jízdního řádu činí cca 30 000 Kč. 

Tento spoj je brán jako nadstandard. Není známo kolik lidí by jezdilo tímto spojem na Formozu. 

Usnesení:. 
ZO odkládá rozhodnutí o posílení spojů autobusové dopravy do osady Formoza na příští zastupitelstvo. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Doplnění cenových nabídek na zhotovení altánu pro dětské hřiště 

Byly podány 2 nabídky na zhotovení altánu na dětské hřiště. 

1. Tesařství-Pokrývačství Tomáš Bočáň, Valtrovice 103, 

2. Marek Suran, Valtrovice 58. 

Usnesení:. 
ZO navrhuje přepracování návrhu altánu na dětské hřiště do jednodušší formy. Jeden stůl, dvě lavice naproti 

sobě + zastřešení prostoru. Rozměry cca 2x3 m. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Žádost o finanční příspěvek – Cyklo Kučera 

Cyklo Kučera žádá o finanční příspěvek – pořádání cyklistického závodu. Starosta navrhuje 

příspěvek ve výši 1 000 Kč. Bude domluvena účast na jedné z letních akcí. 

Usnesení:  

ZO  schvaluje příspěvek pro Cyklo Kučera ve výši 1 000 Kč. u příležitosti pořádání  cyklistického 

závodu ve dnech 9.6. a 10.6.2012.  

ZO pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 

Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0 

 

 

10. Projednání výročí obce 770 let v roce 2013 

. 

Usnesení:  

ZO schvaluje  - předběžně byl stanoven termín konání akce na 22. 6. 2013. ZO pověřuje pana 

Josefa Skláře ml., aby spolupracoval při organizaci této akce s Obecním úřadem Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Schválit seznam tří architektů, cenové nabídky na vytvoření ÚPD. 
Starosta oslovil projektanty na vypracování cenové nabídky na vytvoření ÚPD. 

Usnesení:  

ZO schvaluje seznam tří architektů  a to: 

1. Ing. arch. Ivo Motl, Vranovská 102, 614 00 BRNO, 

2. Ing. arch. Jindřich Janíček, Náměstí Svobody 18, 669 02 ZNOJMO, 

3. A-Projekt s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Poláček, Dvořákova 21,669 02 ZNOJMO. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Schválení směrnice k veřejným zakázkám.  
Starosta předložil ke schválení upravenou směrnici k veřejným zakázkám podle aktuálních právních 

předpisů. 

 



Usnesení:  

ZO schvaluje Směrnici obce Valtrovice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu  na dodávky a služby do 1.000.000,-Kč bez DPH a stavebních prací do 3.000.000,-Kč bez 

DPH. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Různé.  
A) Starosta představil historickou pečeť obce Valtrovice, kterou heraldik našel v archivu. Z této pečetě se 

bude vycházet při zhotovení znaku obce. 

B) SDH Valtrovice žádá o příspěvek 2 000 Kč na pořádání dětského dne. 

Usnesení:  

ZO schvaluje příspěvek 2 000 Kč pro SDH na nákup cukrovinek za účelem pořádání dětského dne 

Valtrovice dne 7. 7. 2012. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
 

 

 

Ověřovatelé:                    Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

p. Jedlička ………………………….   ………………………………… 

 

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

 

        …………………………………… 
  
 


