
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2013, 

konaného dne 31. 01. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2013 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)  

pí Merková, Šindelář, pí Fafílková), pí Juhaňáková (zastupitelé) 

p. Jedlička -přítomen od bodu č. 7   

Omluveni: Ing. Juhaňák (místostarosta) 
 

1. Technický bod 

Starosta jmenoval zapisovatelem pí. Sochorovou. 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. 1/2013. 

Navrženi byli pí. Fafílková  a pí. Juhaňáková, které vyslovily s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2013 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 zastupitelstva obce.  

3. Rozpočtové opatření č. 5/2012. 

4. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice k 31.12.2012. 

5. Účetní závěrka obce Valtrovice za rok 2012. 

6. Zpráva výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

7. Zpráva kontrolního výboru. 

8. Výběr nájemníka, obecní byt. 

9. Možnost čerpání dotací v roce 2013. 

10. Informace o koupi domu čp. 8, vč. návrhu kupní smlouvy. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

11. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013. 

10. 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. 5/2012 
Jedná se navýšení příjmů o částku 21.400,00 Kč a výdajů o částku 21.400,00 Kč. Dotace SDH, 

prezidentské volby, daňové příjmy, ve výdajích úprava běžných a kapitálových výdajů dle 

skutečnosti. (viz příloha č. 1)  

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012. Jedná se přesun finančních prostředků, dle potřeb 

skutečnosti, s navýšením rozpočtu částku 21.400 ,00Kč v příjmech i výdajích. 

ZO bere na vědomí celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních během roku 2012. 

Schválený rozpočet byl celkem navýšen v příjmech i výdajích o částku 54 800,00 Kč. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

4. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice k 31.12.2012. 

Hlavní inventarizační komise přednesla inventarizační zprávu obce Valtrovice za rok 2012. 

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019,021, 022, 028, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 

082, 088,192, 194, 231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 336, 341, 342, 345, 346, 348, 

349, 374, 377, 378, 381, 388, 389, 401,403, 901, 902, 903, 942, 999.  provedli členové 

inventarizačních komisí č. 1 – 5 k 31.12.2012 ve dnech 02.01.2013 až 20.01.2013.  

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise č. 5 k 31.12.2012 ve 

dnech 2.1.2013 až  20.1.2013. Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtech 261 – pokladna, 

provedli členové inventarizační komise č. 5 dne 31.12.2012 a inventurní soupis vyhotovili dne 

16.01.2013. 

Usnesení: 

ZO schvaluje Inventarizační zprávu obce Valtrovice k 31.12.2012 včetně příloh. 

Příloha č. 1- Seznam všech inventurních soupisů 

Příloha č. 2- Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2012 

Příloha č. 3- Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou k 31. 12. 2012 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

5. Účetní závěrka obce Valtrovice  za rok 2012 
Obec Valtrovice v roce 2012 hospodařila s objemem příjmů 4.174.556,81 Kč z toho: daňové příjmy 

3.268.622,74 Kč, nedaňové příjmy 723.539,07 Kč, kapitálové příjmy 52.215,00 Kč, přijaté 

transfery 130.580,00 Kč. V porovnání s rokem předcházejícím byly příjmy nižší o částku 

877.671,10 Kč, což je především způsobeno snížením přijatých daní, transferů a dotací v roce 2012. 

Celkové výdaje v roce 2012 byly 3.952.566,39 Kč, z toho běžné výdaje 2.852.598,39 Kč, 

kapitálové výdaje 1.100.368,00 Kč. V porovnání s rokem předcházejícím byly výdaje běžné i 

kapitálové nižší  o 486.612,96  Kč.  

Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný o objemu příjmů 4.200.00,00 Kč a výdajů 4.200.00,00 

Kč. Během roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření a rozpočet byl navýšen v příjmech i 

výdajích o částku 54.800,00 Kč. 

Obec nabyla bezúplatným převodem 35 pozemků z vlastnictví České republiky, dle posudku o 

ceně,  v celkové částce 2.331.847,67 Kč, tímto došlo k výraznému navýšení aktiv obce. 

Obec v současné době shromažďuje finanční prostředky na výstavbu splaškové kanalizace.  

Usnesení:   

ZO schvaluje účetní závěrku  Obce Valtrovice za rok 2012. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

 

6. Zpráva výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

Komise pro výběr veřejné zakázky malého rozsahu „Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové 

zóny u hasičské zbrojnice“ informovala ZO o výběru firmy na tuto zakázku, z tří nabídek. 

ZO schvaluje, dle doporučení výběrové komise, výběr firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice“ firmu Colas CZ, a.s. provoz Znojmo, 

Hakenova 3610/21 s dobou plnění v duben 2013. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

7.  Zpráva kontrolního výboru 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o provedené inventarizaci ze dne 31. 01. 2013. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod p. Jedlička 
 

 

8. Výběr nájemníka, obecní byt. 

Starosta předložil seznam čtyř žádostí o pronájem obecního bytu. V současnosti se jedná o uvolněný 

byt v domě Valtrovice čp. 110. Žadatelé mají možnost prohlídku bytu a dohodnutí se s obcí 

o možnostech řešení oprav, dále budou přizváni k dalšímu jednání o přidělení bytu. 

Usnesení:. 

ZO odkládá určení nového nájemníka na uvolněný obecní byt v domě Valtrovice čp. 110. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Možnost čerpání dotací v roce 2013 

Usnesení:. 

ZO bere na vědomí informace o možnosti čerpání dotací v roce 2013.  

a) Pořízení kompostérů a štěpkovače z OPŽP. 

b) Zelená úsporám – starosta informoval, že bude spuštěna Nová zelená úsporám a to s max. 

podporou 50% uznatelných nákladů, při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60%.  

c) multifunkční hřiště – obec podala žádost o dotaci na multifunkční hřiště z NADACE ČEZ 

Oranžové hřiště 2013. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Informace o koupi domu čp. 8, vč. návrhu kupní smlouvy. 

Usnesení:  

ZO schvaluje znění kupní smlouvy na koupi domu Valtrovice čp. 8. 

ZO pověřuje starostu k následnému zajištění projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska.na rok 2013 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí a schvaluje akční plán sociálních služeb Znojemska na rok 2013 dle prováděcí 

dokumentace ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

12. Různé 

A)   ZO bere na vědomí zprávu o znečištění ovzduší firmy Dan Moravia Agrar, Valtrovice 112. 

B)  ZO bere na vědomí  zprávu Policejní stanice Prosiměřice o vyhodnocení dohody o spolupráci 

při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na rok 2012. 

C) ZO bere na vědomí  zprávu Občanského sdružení ADRA, Dobrovolnického centra  Znojmo.o 

použití finančního daru v roce 2012 od obce Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Zapsala: Alena Sochorová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 

 
 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

Pí Fafílková ………………………….   ………………………………… 
 

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

 

        ………………………………… 
  
 

 


