
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 4/2013, 

konaného dne 29. 05. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 4/2013 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta) Ing. Juhaňák (místostarosta) 

pí Merková, p. Šindelář, pí Fafílková, pí Juhaňáková, p. Jedlička od bodu č. 6 

(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. 4/2013. 

Navrženi byly pí. Merková a pí Fafílková, které vyslovily s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2013 pí. Merkovou a pí Fafílkovou. 

Hlasování: pro 6, 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. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na sklo od firmy EKO-

KOM. 

4. Stanovy Dobrovolného svazku obcí Dyje. 

5. Projednání prodeje pozemků v k.ú. Valtrovice. 

6. Projednání závěrečného účtu obce Svazku obcí Dyje. 

7. Projednání závěrečného účtu Zájmového sdružení Vodovody a 

kanalizace Znojemsko. 

8. Žádost o finanční příspěvek Cyklo Kučera. 

9. Žádost Oblastní charita znojmo. 

10. Žádost o navýšení prostředků MŠ. 

11. Mimořádný příspěvek MAS na rok 2014. 

12. Různé 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tento bod: 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2013. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



2. Kontrola plnění úkolů  z minulého zasedání ZO 
Školské obvody – starosta stále řeší. 

 

 

3. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na sklo od firmy EKO-KOM 

Přišel nový návrh smlouvy na čtyři nádoby na sběr odpadu. Ve smlouvě jsou sankce 

2000 Kč za každé porušení smlouvy . Pokud by nebyly obcí plněny podmínky, byly 

by nádoby na sběr odpadu firmou odebrány. 

Usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na sklo v počtu 4 kusů od firmy EKO-KOM na 

dobu neurčitou. 

ZO pověřuje starostu k podepsání smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Stanovy Dobrovolného svazku obcí Dyje 

Změna se týká zapracování dodatku ke stanovám a úpravy v počtu obyvatel ve svazku a z toho ply-

noucích příspěvků do svazku. Stanovy musí ještě schválit svazek. 

Usnesení: 

ZO schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Dyje, které nahrazují stanovy ze dne 11. 09. 

2003.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Projednání prodeje pozemků v k.ú. Valtrovice 

Jedná se o pozemky v k. ú. Valtrovice. Tyto pozemky se nacházejí za bytovkou č.p. 87. Záměr o 

prodeji byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

Usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemků těmto žadatelům: 

Pavel a Blanka Markovi, Valtrovice 87,  p. č. 350/3 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  p. 

č. 1016/2 o výměře  62 m2 ostatní plocha, jiná plocha, 

Pavel a Františka Kašparovi, Valtrovice 87,   p. č. 350/4 o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

p. č. 1016/3 o výměře 57 m2, ostatní plocha, jiná plocha,  

František a Petra Šindelářovi, Valtrovice 87, p. č. 158/11 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, p. č.  1016/5 o výměře 25 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 

Petr Sližík, Valtrovice 109, p.č.  1016/4 o výměře 57  m2 ostatní plocha , jiná plocha,  

 vše  k. ú. Valtrovice za cenu 15 Kč/m2. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod p. Jedlička 

 

6. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí Dyje 

Usnesení: 

ZO schvaluje závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Dyje za rok 2012. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 

7. Projednání závěrečného účtu Zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko 

Usnesení: 

ZO schvaluje závěrečný účet Zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok 2012. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 



 

8. Žádost o finanční příspěvek Cyklo Kučera 

Cyklo Klub Kučera Znojmo žádá o finanční příspěvek na zajištění cyklistického závodu ve dnech 8. 

až 9. června 2013  – časovka jednotlivců. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje příspěvek ve výši 1 000 Kč pro Cyklo Klub Kučera Znojmo. 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 

Proti hlasoval Ing. Juhaňák 

 

9. Žádost Oblastní charita Znojmo  

Oblastní charita Znojmo žádá o finanční příspěvek na podporu činností, které potřební občané 

využívají. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje příspěvek ve výši 1 000 Kč pro Oblastní charitu Znojmo.  

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy. 

Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0 

Proti hlasoval Ing. Juhaňák, pí Merková 

 

 

10. Žádost o navýšení prostředků MŠ 
Ředitelství MŠ Valtrovice, žádá o navýšení finančních prostředků v rozpočtu školy o výši potřebnou 

k zajištění provozu školy při navýšení kapacity na 24 dětí od 1. září 2013. 

Usnesení:  

ZO schvaluje nákup polštářů, dek, matrací – 4ks, přistýlka bez matrace – 1ks, ručníky – 50 ks, 

nádobí, skříňky a věšáky – 4 ks, povlečení na postýlky – 24 ks za cca 25 tis. Kč 

ZO schvaluje navýšení finančních prostředků MŠ Valtrovice o částku  25 000 Kč s čerpáním do 30. 

9. 2013 a následně během měsíce října bude provedena veřejnoprávní kontrola využití fin. 

prostředků. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

11. Mimořádný příspěvek MAS na rok 2014 

Valná hromada MAS přepočítala roční příspěvek obcí pro chod organizace. Pro obec Valtrovice 

připadá na rok 2014 příspěvek 11 378 Kč. 

Usnesení:  

ZO schvaluje mimořádný členský příspěvek na rok 2014 ve výši 11 378 Kč pro chod organizace 

MAS.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

12. Různé 

A) COLAS nacenil řešení problému s vodou po deštích u RD p. Poláška – cena 52 280 Kč. Svedení 

vody na stranu a zbudování dešťové vpusti. Řešení bude použito při akci odkanalizování obce. 

B) Dětský den – obec zajistí skákací hrad. 

 

 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2013 
Jedná se o přesun položek dle potřeb skutečnosti bez navýšení rozpočtu. Výdaje na lesní hospodář-

ství 31.000, MŠ 25.000,MAS 11.400, Charita 1000,snížení výdajů z položky 3111 6121.(viz příloha 

č. 1) 

Usnesení: 



ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013. Jedná se o přesun ve výdajích dle potřeb skutečnosti 

bez navýšení, či snížení schváleného rozpočtu na rok 2013. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

 

Termín příští schůze: 19. 6. 2013 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

pí Fafílková ………………………….   ………………………………… 
 

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

 

        ………………………………… 
  
 


