
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, 

konaného dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2012 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, Šindelář, 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. 6/2012. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2012 p. Františka Jedličku a p. Františka 

Šindeláře 

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. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 113/1 o výměře 190 m2 v k.ú. 

Valtrovice. 

4. Darovací smlouva mezi Krajským úřadem JMK a obcí Valtrovice 

týkající se pozemku p.č. 191/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Valtrovice 

(chodník ke hřbitovu). 

5. Nabídka ke koupi pozemku p.č. 1693 o výměře 324 m2 v k.ú. 

Valtrovice (lokalita u okálů, čp. 109, 110). 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského úřadu JMK na 

hospodaření v lesích. 

7. Výběr symbolů obce, znaku a vlajky, dle návrhů heraldického 

zpracování. 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2012. 

9. Projednání výstavby veřejného osvětlení v osadě Formosa. 

10. Projednání omezení rychlosti v nové ulici za hřištěm. 

11. Projednání nabídky z OPŽP na nákup kompostérů pro občany 

obce. 

12. Oslavy obce v roce 2013. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 



Starosta navrhuje zařadit do plánovaného programu jednání tyto body: 

  13. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Valtrovice. 

                     14. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

                     15. Různé 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

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 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 113/1 o výměře 190 m2 v k.ú. Valtrovice 
Pan Tomáš Mateja,  žádá o odkoupení výše jmenované parcely. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí žádost pana Tomáše Mateji. 

ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 113/1 o výměře 190 m2 v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Darovací smlouva mezi Krajským úřadem JMK a obcí Valtrovice týkající se pozemku p.č. 

191/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Valtrovice (chodník ke hřbitovu)  
JMK poslal obci darovací smlouvu k pozemku (chodník ke hřbitovu) ke schválení. 

Usnesení: 

ZO schvaluje darovací smlouvu č. j.: JMK 77805/2012 na pozemek p.č. 191/2 o výměře 52 m2 

v k.ú. Valtrovice. 

ZO pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Nabídka ke koupi pozemku p.č. 1693 o výměře 324 m2 v k.ú. Valtrovice (lokalita u okálů, 

čp. 109, 110) 
Paní Mária Juhaňáková nabízí obci k odkoupení pozemek p.č. 1693 o výměře 324 m2 za cenu 15 

Kč/m2. 

Usnesení: 

ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1693 od pí Márie Juhaňákové o celkové výměře 324 m2 za 

15 Kč/m2. 

ZO pověřuje starostu k vyřízení a podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského úřadu JMK na hospodaření v lesích 
JMK schválil obci dotaci na hospodaření v lesích ve výši 1 900 Kč. Jedná se o dotaci k prořezávce u čerpací 

stanice. 

Usnesení:  

ZO schvaluje znění smlouvy k poskytnuté dotaci ve výši 1 900 Kč. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 
 

7. Výběr symbolů obce, znaku a vlajky, dle návrhů heraldického zpracování 

Na základě ankety, občané vybrali z pěti možných heraldických symbolů Variantu č. 3 s kosířem. 

Varianta č. 5 s ovcí skončila o deset hlasů méně na druhém místě. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje symbol znaku a vlajky obce  V a l t r o v i c e  (o.Znojmo) ve variantě č. 3, figury 

kosíře a radlice. 

ZZNNAAKK  

Červeno-zeleně polcený štít. Vpravo stříbrný vztyčený kosíř vedle přivrácené vztyčené stříbrné 

radlice, pod nimi střídavě tři stříbrné a tři černé vodorovné pruhy. Vlevo zlatý stonek vinné révy se 

dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem stříbrné vinné tyče vrcholící křížkem. 

VLAJKA 

List tvoří pět svislých pruhů, červený, bílý, zelený, bílý a černý v poměru 1:1:2:1:1. Uprostřed zele-

ného listu žlutý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem bílé 

vinné tyče vrcholící křížkem. 

Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu a  podání žádosti  k projednání a schválení návrhů obecních 

symbolů POSLANECKÉ  SNĚMOVNĚ Parlamentu  České republiky, podvýboru pro heraldiku a 

vexilologii v Praze. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2012 

Jedná se  o navýšení rozpočtu v příjmech (příjem z loterií, přeplatek  energií) i výdajích ( dětské 

hřiště,dar charita,programové vybavení) o částku 12.500 Kč. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje rozpočtové opatření  č. 2/2012 Jedná se  o navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o 

částku 12.500 Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Projednání výstavby veřejného osvětlení v osadě Formoza 

Na výstavbu nového osvětlení v obci není vypsán žádný dotační titul. Dle cenové nabídky firmy 

Eltos Hrádek, s.r.o. by osvětlení na Formoze stálo cca 170 tis. Kč s DPH. Bude potřeba tuto 

cenovou nabídku dále aktualizovat. 

Usnesení:  

ZO schvaluje výstavbu veřejného osvětlení v osadě Formoza s tím, že starosta osloví další firmy a 

proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby v případě, že cena stavby nepřesáhne 200 000 Kč.  

ZO pověřuje starostu k zajištění výběrového řízení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Projednání omezení rychlosti v nové ulici za hřištěm 

Starosta podal ZO informace zjištěné na MěÚ Znojmo odboru dopravy. Je třeba oslovit firmu na 

zhotovení PD a cenové kalkulace opatření k omezení rychlosti. Jeden zpomalovací retardér + 

značka bude stát cca 20 tis. Kč + projektová dokumentace. 

ZO bere na vědomí informace o možnostech omezení rychlosti v obci.  

ZO navrhuje na příští zastupitelstvo připravit schéma s možnými místy pro umístění značek, dle již 

zpracovaného pasportu dopravního značení v obci Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



 

11. Projednání nabídky z OPŽP na nákup kompostérů pro občany obce 

Obec Valtrovice se v současné době snaží získat finanční prostředky z Operačního fondu životního 

prostředí, určené na nákup kompostérů pro své občany. Občanům byla rozdána předběžná žádost 

sloužící průzkumu poptávky a zúčastnění občané budou v případě schválené dotace a většího zájmu 

upřednostněni. Dle výsledků ankety o kompostéry je zájem. 

 ZO schvaluje podat přes Svazek obcí Dyje žádost na OPŽP ohledně dotace na pořízení  

kompostérů o objemu 1m3. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Oslavy obce v roce 2013 

Mistřiňanka pro oslavy výročí obce je zajištěna. Pí Merková bude zajišťovat výstavu historických 

fotografií ze života obce. Starosta zajistí vytisknutí pozvánek s programem + brožury o obci 

Valtrovice v počtu minimálně 500 ks. 

ZO bere na vědomí informace o programu oslavy výročí. Na příštím zastupitelstvu se budou řešit 

detaily programu. Bude ještě nutné se sejít spolu s p. Sklářem v užším kruhu k doladění programu.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Valtrovice 

Pí ředitelka MŠ žádá o navýšení rozpočtu o 31 tis. Kč na notebook, fotoaparát, povlečení a 

přikrývky. 

ZO schvaluje navýšení rozpočtu o 26 tis. Kč, s tím, že hodnota kupovaného notebooku a 

fotoaparátu dohromady nepřekročí 13 000 Kč s DPH. Dále na povlečení a přikrývky částku 13.000 

Kč. Toto navýšení rozpočtu je považováno jako účelová dotace s čerpáním do 30. 9. 2012. Doklady 

od nákupů jednotlivých položek bude třeba doložit obci rovněž do 30. 9. 2012. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

14. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

ZO bere na vědomí zápis a usnesení  finančního výboru ze dne 23.07.2012. 

ZO bere na vědomí zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 23.07.2012. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

15.Různé  

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:50 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

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

 

        ………………………………… 



  
 


