
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2013, 

konaného dne 13. 03. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 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, 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. 2/2013. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2013 p. Jedličku a p. 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. Návrh rozpočtu na rok 2013, zpráva finančního výboru. 

4. Zařazení do majetku obce, kaplička a kříž. 

5. Zápis do kroniky obce Valtrovice za rok 2012. 

6. Zpráva o výsledku auditu za rok 2012. 

7. Výsledek hospodaření a roční účetní závěrka MŠ Valtrovice za 

rok 2012. 

8. Projednání smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu obce 

Valtrovice. 

9. Žádost Farnosti Valtrovice o finanční dotaci na opravu kostela 

sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích. 

10. Žádost o příspěvek pro Dobrovolnické centrum Adra pro rok 

2013. 

11. Schválení přidělení obecního bytu v domě čp. 110, včetně 

nájemní smlouvy. 

12. Projednání žádostí na veřejně prospěšné práce pro rok 2013. 

13. Informace o průběhu a podávání žádostí o dotace. 

14. Různé, uzavírání MŠ, přechod některých pozemků na obec 

 

 

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 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod pí Fafílková 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2013, zpráva finančního výboru 
Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný. Jedná se o celkové příjmy ve výši 4.800.000 Kč 

rovněž i výdaje na 4.800.000 Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce od 25. 02. 2013 

do 13. 03. 2012. Připomínky nebyly vzneseny. Následně bude proveden rozpis rozpočtu podle 

podobné rozpočtové skladby. 

Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet Obce Valtrovice na rok 2013, jako vyrovnaný, dle odvětvového členění na 

paragrafy ve výši příjmů 4.800.000 Kč a výdajů 4.800 000 Kč. Rozpis rozpočtu se provede 

neprodleně dle platného podrobného členění rozpočtové skladby. Součástí rozpisu rozpočtu je 

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.  

(viz příloha č. 1) 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

ZO  bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne  25.2.2013, jejím obsahem je 

návrh rozpočtu na rok 2013. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod pí Merková 

 

4. Zařazení do majetku obce, kaplička, kříž a dům čp. 8 

a)Starosta seznámil ZO  s Výzvou pro vlastníky kříže a kapličky, o kapličku a kříž se do 13. 1. 2012 

nepřihlásil žádný vlastník . Z tohoto důvodu mohou být tyto objekty zařazeny do majetku obce 

v ceně 1 Kč.  

b)Dále dům čp. 8, pozemek  na kterém  stojí dům a přilehlá zahrada v celkové ceně 281 000 Kč. 

Usnesení: 

Ad a)ZO schvaluje zařazení  do majetku obce kříž stojící na pozemku p.č. 1069,výměra 116 m2  

v ceně 1,-Kč, kapličku stojící na pozemku p.č.1131 výměra 2731 m2 v ceně 1,-Kč, vše v k.ú. 

Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad b) ZO schvaluje zařazení  do majetku obce dům čp. 8 stojící na pozemku p.č. 171 v ceně 

261.896,-Kč,  pozemek  p.č. 171, zastavěná plocha o výměře 520m2 v ceně 18.200,-Kč a pozemek 

p.č.172, zahrada  o výměře 113 m2 v ceně 904,- Kč, vše v k.ú. Valtrovice. Celkem 281.000,-Kč 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Zápis do kroniky obce Valtrovice za rok 2012 

Kronikářka obce připravila ke schválení zápis za rok 2012. Do návrhu byly přidány poznámky. 

Usnesení: 

ZO schvaluje zápis do kroniky Obce Valtrovice za rok 2012, zpracovaný kronikářkou obce. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



6. Zpráva o výsledku auditu za rok 2012 

Audit hospodaření za rok 2012 proběhl bez závad. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku auditu za rok 2012 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 

7. Výsledek hospodaření a roční účetní závěrka MŠ Valtrovice za rok 2012 

MŠ Valtrovice hospodařila za rok 2012 se ztrátou  -6 650,65 Kč. Ztráta bude částečně vyrovnána 

z rezervního fondu, dále úsporným hospodařením v dalším roce. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2012, ztráta -6 650,65 Kč. 

ZO schvaluje roční účetní závěrku MŠ Valtrovice za rok 2012. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Projednání smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu obce Valtrovice 

Jedná se o vypracování nového územního plánu pro obec Valtrovice na období od roku 2015. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení územního plánu obce Valtrovice s Ing. Arch. 

J.Poláčkem, Znojmo. 

ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Žádost Farnosti Valtrovice o finanční dotaci na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve 

Valtrovicích  
Římskokatolická farnost Valtrovice se sídlem Hrádek 117 požádala obec o příspěvek ve výši 

200 000,- Kč na opravu kostela ve Valtrovicích. Finanční výbor na svém jednání navrhl vyčlenit 

v rámci rozpočtu na rok 2013 částku 50.000,-Kč, a tato částka je i v navrženém rozpočtu 2013. 

Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnou finanční podporu Římskokatolické farnosti Valtrovice se sídlem Hrádek 117 

na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích ve výši 50 000,- Kč.  

ZO pověřuje starostu obce k vyřízení a podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. Žádost o příspěvek pro Dobrovolnické centrum Adra pro rok 2013 

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo nás pro rok 2013 požádalo o příspěvek na podporu rozvoje 

tohoto centra. 

Usnesení:  

ZO schvaluje pro Dobrovolnické centrum Adra Znojmo  na rok 2013 částku ve výši 1 000 Kč.  

ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 

Proti byl: pí Merková 

 

 

11. Schválení přidělení obecního bytu v domě čp. 110, včetně nájemní smlouvy. 

Na základě obdržených žádostí o pronájem tohoto bytu zastupitelstvo obce rozhodlo, přidělit byt p.  

F. Lukášovi. Starosta dále předložil návrh nájemní smlouvy. 

 



Usnesení:  

ZO schvaluje přidělení bytové jednotky č. 4 v domě čp. 110 p. Františku Lukášovi, Valtrovice 59 

na dobu neurčitou.  

ZO schvaluje znění nájemní smlouvy  s nájemním vztahem od 1. 4. 2013. 

ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

ZO schvaluje vyřazení kamna el.okál,  inv.číslo 361203 v ceně 3960,-Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

  

12. Projednání žádostí na veřejně prospěšné práce pro rok 2013 
Žádost si podali čtyři žadatelé. Kritériím dle ÚP Znojmo vyhovují pouze dvě žádosti. 

Usnesení 

ZO schvaluje zařadit do žádosti na veřejně prospěšné práce pro rok 2013 tři zaměstnance a to p. 

Imricha Kysela, pí Hanu Keckovou a pí Ludmilu Mařicovou ml. 

ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

13. Informace o průběhu a podávání žádostí o dotace 

- Územní plán obce  

- Hasiči - vozidlo 

- Oslavy výročí obce 

- MŠ Valtrovice – obnova venkova 

- Kompostéry 

- Nadace ČEZ – multifunkční hřiště 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí informace o řešených dotacích.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

14. Různé 

A) Určit minimální počet dětí, z důvodu uzavírání mateřské školy v době nemocnosti. 

Usnesení:  

ZO schvaluje, že mimořádné uzavírání MŠ Valtrovice bude prováděno po konzultaci s rodiči, 

starostou a obecním úřadem. Minimální počet dětí není stanoven. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

B) Zápis o přechodu některých věcí z vlastnictví České republiky s.p.Lesní správa Znojmo právo 

hospodaření, do vlastnictví obce Valtrovice. 

ZO schvaluje předání zpět do vlastnictví obce Valtrovice a užívání pozemky v k.ú. Valtrovice 

celkové ceně:  lesy 1 515 375,-Kč, ostatní plocha 8 010,- Kč, zastavěná plocha 1 721,-Kč. 

(viz příloha č. 2)  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:15 hod. 

 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

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

 

        ………………………………… 


