
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2013, 

konaného dne 15. 08. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 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. 6/2013. 

Navrženi byli pí. Juhaňáková, pí. Merková, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2013 pí. Juhaňákovou, pí. Merkovou. 

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. 4/2013 

4. Zpráva komise na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Kompostéry pro občany obce Valtrovice.“ 

5. Informace o přijatých dotacích. 

6. 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. 4/2013 

Starosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 4/2013. Jedná se o navýšení příjmů i výdajů o částku 

67.500 Kč. (viz příloha č. 1) 

 



Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 navýšení příjmů o částku 67.500,- Kč i výdajů o částku 

67.500,- Kč. Toto rozpočtové opatření již schválil starosta dne 31. 7. 2013 na základě pověření ZO. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Zpráva komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kompostéry pro občany obce 

Valtrovice.“ 

 Starosta předložil ZO výsledek jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Kompostéry pro 

občany obce Valtrovice.“  

Usnesení:. 

ZO schvaluje výsledek jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Kompostéry pro občany 

obce Valtrovice“, kdy nejúspěšnější nabídku podala firma HITL, s.r.o.Moravský Krumlov, Dobelice 

57 v ceně 601.490 Kč bez DPH. 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy s dodavatelem. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

 

5. Informace o přijatých dotacích. 

Starosta seznámil ZO o přijaté dotaci na výstavbu kanalizace v obci Valtrovice a Křídlůvky. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o Rozhodnutí č. 12133181-SFŽP o poskytnutí podpory na 

spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního 

fondu životního prostředí ČR na odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlůvky. Příjemcem dotace je 

ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko, jako investor stavby. 

ZO schvaluje, že dne 28. 8. 2013 v 16.00 hod. v KD Valtrovice se uskuteční veřejná schůze 

k zamýšlené výstavbě kanalizace. Jedná se o setkání občanů se zástupci projekční kanceláře, kteří 

upřesní realizaci projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

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

 

        ………………………………… 
  


