
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2013, 

konaného dne 10. 07. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2013 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 (zastupitelé)  

Omluveni:     p. Jedlička 
 

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. 5/2013. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2013 pí. Juhaňákovou, p. Šindeláře. 

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. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

4. Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování územního plánu 

z KU JMK 

5. Záměr pronájmu pozemků 

6. Žádost o pronájem KD 

7. Různé 

Hlasování: pro 6, 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 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

Starosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 3/2013. Jedná se o převod v položkách dle potřeb 

skutečnosti bez navýšení příjmů i výdajů.(viz příloha č. 1) 



Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 bez navýšení příjmů i výdajů. Toto rozpočtové opatření 

již schválil starosta dne 30. 6. 2013 na základě pověření ZO. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování územního plánu  z KU JMK 

 Starosta předložil ZO vyřízení žádosti o dotaci z dotačního programu  Dotace na zpracování územ-

ních plánů  na realizaci projektu  „Územní plán Valtrovice“  z Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje ( KU JMK). 

Usnesení:. 

ZO schvaluje účelovou dotaci ve výši 93.340,00 Kč z KU JMK  z dotačního programu  Dotace na 

zpracování územních plánů  na realizaci projektu  „Územní plán Valtrovice.“   

ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z KU JMK v rámci dotačního programu  Dotace na 

zpracování územních plánů  na realizaci projektu  „Územní plán Valtrovice.“ 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z KU JMK. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

 

5. Záměr pronájmu pozemků 

Starosta seznámil ZO se záměrem pronájmu pozemků v k.ú. Valtrovice, který byl zveřejněn na 

úřední desce v době od 17. 06. 2013 do 04. 07.2013. V současné době na těchto pozemcích 

hospodaří tři místní zemědělci - Dan Moravia Agrar, p. Petr Jelének, p. Filip a Jaroslav Mařica. 

Usnesení: 

ZO schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Valtrovice soukromým zemědělcům p. Petru Jelénkovi, 

Valtrovice 43, Firmě Dan Moravia Agrar, Valtrovice 112, Filip Mařica  a Jaroslav Mařica (1956). 

Valtrovice 102,  v ceně 4.000,-Kč/ha. Jedná se o tyto pozemky: 

  p.č.                o výměře (m2)   druh pozemku 

1176            14586          orná půda 

1155            1056       ostatní komunikace/ostatní plocha 

1401            887          orná půda 

1380            1333          orná půda 

1342            2736          orná půda 

1426            1698          orná půda 

1388            439          orná půda 

1362            2230          orná půda 

1406            13100           orná půda  

1463             826          orná půda 

1212            15851          orná půda 

1214            20418          orná půda 

2011            3652          orná půda 

2043            37562          orná půda 

2000            9742          orná půda 

1999            1769          orná půda 

1869            5652          orná půda 

1094            1024           orná půda  

2187            700 ostatní komunikace/ostatní plocha 

2199            2510 ostatní komunikace/ostatní plocha 

1866            12000                          trvalý travní porost 

1804            2002 ostatní komunikace/ostatní plocha 

1802            1402       ostatní komunikace/ostatní plocha 

1021            319                               trvalý travní porost 



1106            85                      orná půda  

1237           110           orná půda 

2189           319         ostatní komunikace/ostatní plocha  

1443           21799                                       orná půda  

2128           773 ostatní komunikace/ostatní plocha 

1299          2046           orná půda 

2195          165           ostatní komunikace/ostatní plocha 

1257          2889                               orná půda 

1261          4704            orná půda  

1824          2463 ostatní komunikace/ostatní plocha 

1503          1295         ostatní komunikace/ostatní plocha 

2188          4680 ostatní komunikace/ostatní plocha 

2153          1521         ostatní komunikace/ostatní plocha 

1516          40500                                        orná půda  

1517          932          ostatní komunikace/ostatní plocha 

1438          4300                                 orná půda 

1154          2952              orná půda 

1131          2731              orná půda  

1514          1213  ostatní komunikace/ostatní plocha 

2156          914             ostatní komunikace/ostatní plocha 

2187         4575          ostatní komunikace/ostatní plocha 

 

v katastrálním území Valtrovice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. 

ZO pověřuje starostu obce k uzavření nájemních smluv s jednotlivými zemědělci s platností od  

01.08.2013 na dobu neurčitou. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Žádost o pronájem KD 

Pan Kolman, Slup 13 žádá o pronájem kulturního domu na pořádání diskotéky jednou za 14 dní od 

20.00 do 03.00 hod.  

Usnesení: 

ZO   neschvaluje  pronájem kulturního domu na pořádání diskotéky jednou za 14 dní od 20.00 do 

03.00 hod panu Kolmanovi. 

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 

 
 

7. Různé 

A) Fotbal staré gardy dne 20.7.2013, veřejná hudební produkce  PÁ 18.00-24.00 hod., SO 12.00-

24.00 hod. 

ZO schvaluje projednání provozní doby hudební produkce spolu s osobou odpovědnou za pořádání 

turnaje p. Antonínem Staškem. 

B) Firma URBANIA  na základě doporučení dopravního inspektorátu Policie ČR navrhuje umístění 

nových dopravních značek  POZOR DĚTI  na hlavní silnici v ceně 17.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 



Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

pí Juhaňáková ………………………….   ………………………………… 
 

p. Šindelář       ………………………….   Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

        ………………………………… 
  
 


