
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2013, 

konaného dne 25. 09. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 7/2013 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) 

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. 7/2013. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 7/2013 pí. Merkovou a 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. 5/2013 

4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

5. Nabídka společnosti Mediatel. 

6. Stavební úpravy v domě čp. 109 v bytě č. 2. 

7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 262/1 a 264 v k.ú. 

Valtrovice. 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

8. Smlouva o poskytnutí dotace z KU JMK na oslavy obce. 

9. Smlouva o poskytnutí dotace z KU  JMK na mateřskou školu. 

10. Projednání oslovení uchazečů na předložení nabídek  a 

schválení výběrové komise na rekonstrukci mateřské školy. 

 

 

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 

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. 5/2013 

Účetní obce předložila návrh RO č. 5/2013. Jedná se o navýšení příjmů o částku 685 300 Kč, dle 

rozhodnutí o přijetí  dotace z SFŽP na kompostéry a štěpkovač a navýšení výdajů o částku 685 300 

Kč. V příjmech i výdajích se jedná i o  drobné úpravy dle potřeb skutečnosti. 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013. navýšení příjmů o částku 685 300 Kč, dle rozhodnutí 

o přijetí dotace z SFŽP na kompostéry a štěpkovač a navýšení výdajů o částku 685 300 Kč a. (viz 

příloha č. 1) 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

V roce 2011 se projednávala smlouva o smlouvě budoucí, která se týkala umístění trafostanice 

v k.ú. Valtrovice, na obecním pozemku p.č. 1319, pro lokalitu ,, U sklepů“. Na pozemku obce tímto 

vzniká věcné břemeno. 

Usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E-ON České 

Budějovice na LV 10001 pro k. ú. Valtrovice ze jednorázovou úplatu ve výši 5.500 Kč na p.č. 1319. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Nabídka společnosti Mediatel 

Nabídka firmy Mediatel na zařazení obce do zlatých stránek na rok 2014 za 2.599 Kč bez DPH. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje nabídku firmy Mediatel. 

Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 

 

 

6. Stavební úpravy v domě čp. 109 v bytě č. 2 
Rodina Uttendorfská žádá OÚ Valtrovice o havarijní opravu koupelny. Předpokládaný rozsah prací 

– výměna obkladů, dlažby, umyvadla a vany. 

Usnesení: 

ZO schvaluje opravu koupelny v bytovém domě čp. 109 v bytě č. 2 s finančním limitem 25 000 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 262/1 a 264 v k.ú. Valtrovice 

Žádost o koupi pozemku si podal p. Běhal se sl. Jarošovou. Jedná se pozemky vedle domu čp. 119. 

Pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha a les. Momentálně nelze na těchto pozemcích stavět. 

Pozemky by se museli vyjmout a zařadit jako stavební parcela. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí žádost o koupi pozemků. Starosta prověří možnost vyjmutí pozemků. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

8. Smlouva o poskytnutí dotace z KU JMK na oslavy obce 

Starosta předložil ZO  Smlouvu o poskytnutí dotace (smlouva č. 21493/13/ORR) z  programu  Pod-

pora projektů v oblasti kultury na realizaci  „Oslava k výročí 770 let Obec Valtrovice“   z Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje ( KU JMK). 

Usnesení:. 

ZO schvaluje účelovou dotaci ve výši 24.365,00 Kč z KU JMK  z dotačního programu Podpora 

projektů v oblasti kultury na realizaci  „Oslava k výročí 770 let Obec Valtrovice“   z KU JMK. 

ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z KU JMK.  

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

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Smlouva o poskytnutí dotace z KU  JMK na rekonstrukci mateřské školy 

Starosta předložil ZO  Smlouvu (smlouva č. 21493/13/ORR) o poskytnutí dotace z  Programu  roz-

voje  venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 na „Rekonstrukci mateřské školy Valtrovice“ z 

KU JMK. 

Usnesení:. 

ZO schvaluje účelovou investiční dotaci ve výši 200.000,00 Kč  z  Programu  rozvoje  venkova 

Jihomoravského kraje pro rok 2013 na „Rekonstrukci mateřské školy Valtrovice“ z KU JMK. 

ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z KU JMK.  

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

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

10.Projednání oslovení uchazečů na předložení nabídek  a schválení výběrové 

komise na Rekonstrukci mateřské školy 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje seznam uchazečů k oslovení na předložení nabídek na „Rekonstrukci 

mateřské školy Valtrovice“ Jedná se o tyto firmy: 1. Závlahy Dyjákovice, 2. Roman Arbeiter, 

stavební huť, Hodonice, 3. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, Vémyslice, 4. Pozemní stavby 

Znojmo, 5. Stemak s.r.o , Znojmo. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce  schvaluje výběrovou komisi na tuto zakázku ve složení: Mgr. Luděk Lahner,  

Ing. Tomáš Juhaňák, František Jedlička. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

Termín příští schůze: 30. 10. 2013 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

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

 

        ………………………………… 


