
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, 

konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 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, , Šindelář, pí Juhaňáková (zastupitelé) 

pí Merková pí Fafílková, přítomni od bodu č. 6 

 

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. 8/2012. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 8/2012 pí. Fafílkovou a pí Juhaňákovou 
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. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012. 

4. Zařazení do majetku obce – dokončené investiční akce. 

5. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za 

odpad. 

6. Nabídka ke koupi domu Valtrovice čp. 8. 

7. Projednat návrh stavebních a investičních akcí pro rok 2013. 

8. Informace o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 

prostřednictvím SZIF. 

9. Žádost o prodej pozemku p.č. 97 o výměře 192 m2 v k.ú. Valtrovice za 

domem čp. 56. 

10. Stanovení ceny nájmu pozemků v k. ú. Valtrovice. 

 

Starosta navrhuje zařadit do plánovaného programu jednání tyto body: 

 

11. Žádost o doplacení finančních prostředků na mzdy zaměstnanců MŠ 

Valtrovice. 

12. Různé 

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 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. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012 

Starosta obce na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, 

pro některé vybrané účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 

závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví 

podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., nařizuje provést řádnou inventarizaci majetku a závazků 

v Obci Valtrovice  k  31.12.2012 a stanovuje plán inventur.            

Usnesení:  

ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2012. 

ZO schvaluje jmenování komisí v tomto složení: 

Hlavní inventarizační komise (HIK) 
HIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizací. HIK zabezpečí 

seznámení předsedů dílčích komisí s náplní inventarizace a její metodikou  

a v průběhu inventarizací bude kontrolovat a usměrňovat dílčí inventury.  

Předseda  Ing.Tomáš Juhaňák 

Člen 1     Marie Fafílková 

Člen 2     Alena Sochorová 

 
Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 1 
DIK č. 1 provede inventarizaci majetku OU Valtrovice a místního hospodářství Valtrovice 

Předseda  Marie Fafílková 

Člen 1       Jana  Merková 
 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 2 
DIK č. 2  provede inventarizaci majetku SDH Valtrovice 

Předseda   František Šindelář 

Člen 1       František Jedlička 

 
Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 3 
DIK č. 3  provede inventarizaci majetku Knihovny Valtrovice 

Předseda   Jana Merková 

Člen 1       Marie Siruková 

 

 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 4 

DIK č. 4  provede inventarizaci majetku Kulturního domu Valtrovice 

Předseda    František Jedlička 

Člen 1        František Šindelář 

 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 5 
DIK č. 5  provede inventarizaci pohledávek,závazků stavů bankovních účtů a ostatních účtů rozvah 

 a podrozvahy 

 



Předseda  Marie Fafílková 

Člen 1      Jana Merková 

 

LIKVIDAČNÍ  KOMISE (LK) 

LK posoudí a podá návrh na vyřazení majetku z evidence a jeho odprodeji či fyzické likvidaci, 

který je při inventuře označen jako poškozený, zastaralý, nefunkční či nevyužitý. Dále sepíše 

likvidační protokol, na základě kterého se tento majetek zlikviduje a z evidence vyřadí.  

Předseda  Marie Fafílková 

Člen 1       Jana Merková 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Zařazení do majetku obce – dokončené investiční akce  
- Dětské hřiště 

- Přístřešek na zahradní techniku na zahradě OÚ Valtrovice 

- Rozšíření veřejného osvětlení na Formoze 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí dokončení investiční akce Dětské hřiště Vatlrovice, Rozšíření veřejného 

osvětlení  na sídlišti Valtrovice Formoza, Přístřešek na zahradní techniku. 

ZO schvaluje zařazení do majetku obce –stavby,  z nedokončené investice: Dětské hřiště Valtrovice   

v částce  481 106 Kč, Rozšíření veřejného osvětlení na sídlišti Valtrovice Formoza v částce 164 779 

Kč, Přístřešek na zahradní techniku v částce 52 390 Kč.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za odpad 

ZO upravuje poplatek za odvoz odpadu se na částku 400,--Kč/osoba/rok se splatností během roku 

do 31.08 příslušného kalendářního roku. 

Usnesení:  

ZO  vydává  Obecně závaznou vyhlášku č 2/2012 podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích 

za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

platnou od 01.01. 2013. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod pí Fafílková, pí Merková 

  

6. Nabídka ke koupi domu Valtrovice čp. 8 
Tento dům sousedí přímo s OÚ Valtrovice. Je možno rozšířit obecní budovu a zřídit místnost o 

ploše cca 50 m2 s využitím pro občany a spolky za účelem kulturních akcí. 

Usnesení:  

ZO odkládá rozhodnutí o nákupu domu čp. 8 do majeku obce na příští zastupitelstvo. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 

7. Projednat návrh stavebních a investičních akcí pro rok 2013 

Příští rok požádáme o dotace na víceúčelové hřiště, dotace na nákup kompostérů, požádáme o 

dotace z JMK na obnovu venkovské zástavby. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje požádat o dotace na víceúčelové hřiště, dotace na nákup kompostérů, dotace z JMK 

na obnovu venkovské zástavby a dotace na dovybavení hasičské jednotky. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

 

8. Informace o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím SZIF  

Obec získala dotaci ve výši 435.649 Kč  na Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u 

hasičské zbrojnice. 

Usnesení:. 

ZO bere na vědomí informace o dotaci z programu rozvoje venkova. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o poskytnutí Dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

na projekt „Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice.“ 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Žádost o prodej pozemku p.č. 97 o výměře 192 m2 v k.ú. Valtrovice za domem čp. 56 
Jedná se o pozemek za domem čp. 56. kde bydlí pí Hrabinová. 

Usnesení:  

ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 97 o výměře 192 m2 v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Stanovení ceny nájmu pozemků v k. ú. Valtrovice 

Prozatím není stanovena cena za nájmy z užívání obecních pozemků. Starosta prověří situaci s 

nájmy v okolních obcích. 

Usnesení:  

ZO odkládá stanovení ceny nájmu za  užívání obecních pozemků na příští zastupitelstvo.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Žádost o doplacení finančních prostředků na mzdy zaměstnanců MŠ Valtrovice 

Ředitelka MŠ se obrací na OÚ Valtrovice s žádostí o doplacení mezd ve výši 29 000 Kč. 

Usnesení:  

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na mzdy zaměstnancům Mateřské školy Valtrovice, 

doplatek pro rok 2012,  ve výši 29 000 Kč.  

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 

Proti hlasoval Ing. Juhaňák 

 

 

12. Různé 

A) Myslivecké sdružení Větrolam Valtrovice žádá Obec Valtrovice o prodloužení nájmu na honitbu 

v k.ú. Valtrovice. 

Usnesení:  

ZO schvaluje nájemní smlouvu s Mysliveckým sdružením Větrolam Valtrovice na pronájem 

honitby v k. ú. Valtrovice na dobu 10 let.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

B) Faktura od nakladatelství MUDr. Petr Stehlík, Jeneweinova 51/9, 617 00 Brno na autorská práva 

k historii obce na www.valtrovice.cz . 

Usnesení:  

ZO schvaluje vrácení faktury nakladatelství zpět, s tím, že její plnění není odůvodněné.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

C) ZO pověřuje kontrolní výbor ke kontrole a následné podání zprávy.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

http://www.valtrovice.cz/


Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:25 hod. 

 

Termín příští schůze: 19. 12. 2012 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

p. Fafílková ………………………….   ………………………………… 
 

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

 

        ………………………………… 
  
 


