
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 9/2012, 

konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 9/2012 v 17.30 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) Ing. Juhaňák (místostarosta) 

p. Jedlička, pí Merková, Šindelář, pí Fafílková), 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. 9/2012. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 9/2012 pí Merkovou a p. Šindeláře 
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. 4/2012. 

4. Projednat pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2013. 

5. Žádost o koupi pozemku p.č. 97 o výměře 192 m2 v k.ú. 

Valtrovice za domem čp. 56. 

6. Nabídka ke koupi domu Valtrovice čp. 8. 

7. Nabídka společnosti Optimal Energy na úsporu energií. 

8. Návrh úpravy dopravního značení v obci od firmy Urbania. 

9. Změna výplatního termínu za prosinec 2012. 

10. Zpráva kontrolního výboru. 

 

Starosta navrhuje zařadit do plánovaného programu jednání tento bod: 

 

11. Složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

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 o 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. Rozpočtové opatření č. 4/2012 
Příjmy zůstávají beze změn, ve výdajích se jedná o přesun dle potřeb skutečnosti v jednotlivých 

paragrafech bez navýšení, či snížení rozpočtu.(viz příloha č. 1)  

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012. Jedná se přesun v paragrafech ve výdajích dle potřeb 

skutečnosti. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod pí Fafílková 

 

4. Projednat pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2013 
Od 1. 1. Začne platit rozpočtové provizorium a to až do schválení nového rozpočtu. 

Usnesení: 

ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění  a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od  

01.01.2013  pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době od 1. ledna 2013 do 

schválení rozpočtu obce na rok 2013. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2013 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní  správní činnosti 

(správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, 

služby, prodej majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle  rozpočtového určení daní, 

případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy apod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 

výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy. 

Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluvních vztahů 

(např. EON, RWE, Mediapress, Telecom, atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, živelná událost, 

havarijní stav na majetku obce, situace ohrožující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno 

operativně  a neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poskytnutého příspěvku v roce 2012 pro stejné 

období, pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období rozpočtového 

provizoria ve výši jiné.  

6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční výdaje vyplývající z již dříve 

uzavřených smluv. Dále uhradí výdaje spojené s koupí domu Valtrovice čp. 8. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2013 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria 

stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2013. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



5. Žádost o koupi pozemku p.č. 97 o výměře 192 m2 v k.ú. Valtrovice za domem čp. 56 

Jedná se o pozemek za domem pana Pavla Hrabiny. 

Usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 97 o výměře 192 m2 panu Pavlu Hrabinovi, Valtrovice 56  za 

cenu 15 Kč/m2 v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod p. Jedlička 

 

6. Nabídka ke koupi domu Valtrovice čp. 8 
Zastupitelstvo navrhuje dům ke koupi za cenu 280 000 Kč. Dům by byl využit jako rozšíření OÚ za 

účelem vyžití zájmových skupin v obci. 

Usnesení: 

ZO schvaluje koupi domu Valtrovice čp. 8 na p.č. 171 a přilehlou zahradu p.č. 172 v k.ú. Valtrovice 

za konečnou cenu 280 000 Kč a realizaci nákupu v lednu 2013. 

ZO pověřuje starostu k vyřízení a podpisu smlouvy.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

Zdržel se: pí Merková 

 
 

7. Nabídka společnosti Optimal Energy na úsporu energií 

Společnost nám zpracovala nabídky na úsporu plateb za elektřinu a plyn. Největší úspora vzniká u 

společnosti Armex a to přibližně 21 500 Kč/rok. Sleva od známého dodavatele energií Eon činí 

zhruba 12 800 Kč/rok. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje změnu dodavatele energií (elektřina a plyn) a pověřuje starostu k sjednání smlouvy o 

dodávce energií od společnosti Armex. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Návrh úpravy dopravního značení v obci od firmy Urbania 

Společnost zpracovala možné doplnění značení v obci určené k omezení rychlosti za cca 114 000 

Kč. 

Usnesení:. 

ZO bere na vědomí informace o možnosti doplnění značení v obci a dále se bude zabývat 

doplněním ukazatelů rychlosti v obci.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Změna výplatního termínu za prosinec 2012 

Usnesení:  

ZO schvaluje změnu výplatního termínu za prosinec k 27.12.2012.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Zpráva kontrolního výboru 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



11.Složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

Usnesení:  

ZO schvaluje složení výběrové komise na akci „Zlepšení vzhledu obce  a vytvoření klidové zóny u 

hasičské zbrojnice“ v tomto složení František Šindelář, František Jedlička, Marta Juhaňáková, 

Tomáš Juhaňák, Luděk Lahner. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Různé 

A) Pozemky – starosta obdržel souhlasné prohlášení o převodu pozemků o rozloze cca 23 ha v k.ú. 

Valtrovice. Několik dalších pozemků obce bylo v letošním roce převedeno Pozemkovým fondem na 

Státní statek Valtice, který je v insolvenci. Obec se obrátí na soud s podáním žaloby o vynětí 

(vyloučení) těchto pozemků z konkurzní (majetkové) postaty. 

B) Symboly obce – podvýbor pro heraldiku a vexilologii doporučil obci Valtrovice udělit symboly 

v navrhované podobě. 

 

 

C) Obecní byt – v měsíci lednu 2013 dojde k předání bytu po p. Šafránkovi do rukou obce. Je 

dohodnuto, že nabídka k pronájmu bude zveřejněna na úřední desce. Nástup do bytu by mohl být od 

1. 2. 2013. 

D) Multifunkční hřiště – je zažádáno o dotaci z nadace ČEZ. O dotaci z MMR žádat zatím 

nebudeme. Výše dotace totiž činí max. 400 tis. Kč, cena hřiště se pohybuje kolem 1,1 mil. Kč. 

  
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 20:00 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 

 
 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

p. Šindelář ………………………….   ………………………………… 

 

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

 

        ………………………………… 
  
 


