
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2012, 

konaného dne 27.6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2012 v 18.00 hod, všechny přivítal a konstatoval, 

ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, ţe 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, Šindelář, pí Juhaňáková (zastupitelé) 

Omluveni:  
 

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. 5/2012. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č.5/2012 pí Fafílkovou a pí Juhaňákovou 
Hlasování: pro 7, 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. Ţádost o odkoupení pozemku p.č. 1008 o výměře 1520 m2 

v k.ú. Valtrovice. 

4. Projednání ţádosti o posílení spoje autobusové dopravy do 

osady Formosa. 

5. Doplnění cenových nabídek na zhotovení altánu na dětské 

hřiště. 

6. Nabídka společnosti Databox s.r.o., o moţnosti registrace naší 

obce na internetovém portálu. 

7. Projednání omezení rychlosti v nové ulici za hřištěm. 

8. Projednání provozní doby hudební produkce při fotbalovém 

turnaji. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta navrhuje zařadit do plánovaného programu jednání tyto body: 

9. Ţádost o příspěvek Oblastní charita Znojmo Různé 

10. Oznámení o výběru dodavatele a projednání částky na 

spolufinancování územního plánu Obce Valtrovice 

                            11. Různé 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 



 

 

2. Kontrola plnění úkolů  z minulého zasedání ZO. 
Starosta obce sdělil, ţe úkoly z minulého budou řešeny v rámci tohoto zastupitelstva. 

Usnesení: 

ZO schvaluje 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 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 

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

Záměr o prodeji pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce obce. Ţadatelé se 

domluvili o odkoupení pozemku tzv. ideální polovinou (bez geodetického zaměření). 

Usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1008 o výměře 1520 m2 v k.ú. Valtrovice za 15 Kč/m2 panu 

Wossalovi, bytem Valtrovice 36 a panu Zárubovi, bytem Pod Nemocnicí 598/7, Brno. 

ZO pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Projednání žádosti o posílení spoje autobusové dopravy do osady Formosa  
Po průzkumu situace vytíţenosti spojů do osady Formosa, bylo zjištěno, ţe na Formosu jezdí lidé 

v daném termínu nepravidelně. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje posílení spoje autobusové dopravy do osady Formosa z důvodu předpokládaného 

nízkého vyuţití. 

Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0 

 

 

5. Doplnění cenových nabídek na zhotovení altánu pro dětské hřiště  
Poptávka byla modifikována na rozměr 3 x 3 m, opět byli osloveni p. Bočaň a p. Suran.  

Usnesení: 

ZO schvaluje postavení altánu 3 x 3 m na dětské hřiště firmou Truhlářství, Tesařství, Bočáň Tomáš, 

Valtrovice 103   za cenu 32 460 Kč s DPH. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Nabídka společnosti Databox s.r.o., o možnosti registrace naší obce na internetovém portálu 
Firma nabídla za 2 200 Kč zveřejnit informace o obci na internetovém portálu ,,www.ziveobce.cz“. 

Usnesení:  

ZO neschvaluje registrovat obec na internetovém portálu společností Databox s.r.o.. 

Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0 

 
 

7. Projednání omezení rychlosti v nové ulici za hřištěm 

Občané obce ţádají o omezení rychlosti v „nové ulici“ ve Valtrovicích. Zastupitelé vznáší návrhy i 

na další místa v obci, kde by retardéry mohly být. Tuto problematiku budeme dále řešit 

komplexněji. 

Usnesení:. 
ZO pověřuje starostu, ţe zjistí situaci na dopravním odboru ohledně moţnosti zřízení zpomalovacích pásů. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

8. Projednání provozní doby hudební produkce při fotbalovém turnaji 

Je třeba, aby byl jmenován pořadatel turnaje. Dále je třeba určit dobu, po kterou bude oficiálně 

povolena hudební produkce. 

Usnesení:. 
ZO schvaluje projednání provozní doby hudební produkce spolu s osobou odpovědnou za pořádání turnaje 

s předsedou FC Valtrovice Antonínem Staškem. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Žádost o příspěvek Oblastní charita Znojmo  

Oblastní charita Znojmo ţádá o příspěvek obec Valtrovice na svoji charitativní činnost. Starosta 

navrhuje částku 1 000 Kč. 

Usnesení:  

ZO  schvaluje příspěvek ve výši 1 000 Kč pro Oblastní charitu Znojmo.  

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

10. Oznámení o výběru dodavatele a projednání částky na spolufinancování 

územního plánu Obce Valtrovice 

Starosta předloţil ZO zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku “Územní plán 

Valtrovice“ a výsledek výběrového řízení, kdy hodnotící komisí byl vybrán ke zhotovení zakázky  

Ing.arch. Jaroslav Poláček, Praţská 1743/44, 669 02  Znojmo. 

Usnesení: 

ZO schvaluje doporučení výběrové komise při zadání nového územního plánu Obce Valtrovice a 

přidělení zakázky Ing.arch. Jaroslavu Poláčkovi, Praţská 1743/44, 669 02  Znojmo. 

ZO  schvaluje financování projektu územního plánu obce Valtrovice částku 130.000,-Kč, coţ činí 

jednu polovinu z celkové částky projektu, při zpracování návrhu územního plánu s konceptem a 

s posouzením vlivů na ŢP (varianta č. 3). Druhá polovina bude financována za pomocí dotace 

z Krajského úřadu JmK. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Různé 
A) Starosta navrhuje zveřejnit záměr o prodeji pozemku  p.č. 20/7 o výměře 1771 m2 v k.ú. Valtrovice.. 

Jedná se o volný pozemek určený k výstavbě rodinného domu. 

ZO  schvaluje vyvěsit záměr o prodeji pozemku 20/7 o výměře 1771 m2 v k.ú Valtrovice.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

B) firma OVB Allfinanz,a.s. – nabízí moţnost proškolení poradce, který by v obci prováděl 

poradenskou činnost v oblasti financí. 

 

C) MŠ Valtrovice oznamuje ukončení činnosti od 1. 7. – 31. 8. 2012. Moţnost domluvit se v MŠ 

Hodonice, kde budou mít školku otevřenou uţ od 1. 8. 2012. 

 

D) Nabídka na ozvučovací systém od firmy Bártek rozhlasy s.r.o. za cca 12 000 Kč. Obec má zájem 

určitý ozvučovací systém koupit kvůli pořádání obecních akcí i v dalších letech. 

 

E) Akce výročí 770 let obce. Plánováno na 22. 6. 2013. Akci by zajišťoval po organizační stránce p. 

Josef Sklář ml. Další podrobnosti budou řešeny na koordinačních schůzkách. 

 



F) Pověření ke kontrole Obecního úřadu kontrolním a finančním výborem v červenci 2012. 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:20 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
 

Ověřovatelé:                    Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

pí Fafílková ………………………….   ………………………………… 

 

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

 

        …………………………………  


