
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 9/2013, 

konaného dne 30. 10. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 9/2013 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. Jedlička, p. 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. 9/2013. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 9/2013 pí. Juhaňákovou a p. Jedličku 
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. Rozpočtové opatření č. 6/2013 

4. Pronájem obecního bytu, č. 4 v domě čp. 110. 

5. Projednání vzrostlé zeleně na místním hřbitově. 

6. Zpráva finančního a kontrolního výboru. 

7. Různé 

 

 

Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2013 

Starosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 6/201. Týká 

především přijatých dotací.  



Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013. Jedná se o navýšení příjmů o částku 243.500 Kč, 

navýšení výdajů o částku 605.500 Kč, dále zvýšení stavu prostředků, představuje snížení 

financování o částku 360.000,-Kč. (viz příloha č. 1 k zápisu) 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Pronájem obecního bytu, č. 4 v domě čp. 110. 

K 31. 10. 2013 byla ukončena nájemní smlouva s p. Františkem Lukášem. Nový nájemce, který 

vzejde z výběrového řízení, se může nastěhovat od 1. 11. 2013. 

Žadatelé: 

1. Válková Klára, Valtrovice 129 

2. Demková Zuzana, Micmanice 28 

3. Uttendorfská Šárka, Valtrovice 109 

4. Mařicová Lída, Valtrovice 68 

5. Synek Stanislav, Valtrovice 110 

6. Kysel Imrich, Valtrovice 

Usnesení: 

ZO schvaluje přidělení bytové jednotky č. 4 v domě čp. 110,  pí Kláře  Válkové, Valtrovice 129  na 

dobu neurčitou. 

Hlasování: pro 4,  

Válková Klára  4 hlasy 

Demková Zuzana 0 hlasů 

Uttendorfská Šárka 2 hlasy 

Mařicová Lída 1 hlas 

Synek Stanislav 0 hlasů 

Kysel Imrich  0 hlasů 

ZO schvaluje znění nájemní smlouvy s nájemním vztahem od 1. 12. 2013. 

ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Projednání vzrostlé zeleně na místním hřbitově 

Jedná se o vzrostlé borovice uvnitř hřbitova. Stav borovic bude ověřen na místě a poté se může 

přistoupit k postupnému odstranění dřevin a případnému nahrazení okrasnými keři. 

Usnesení: 

ZO bere žádost na vědomí a rozhodne o stromech na příštím zastupitelstvu po ověření stavu dřevin 

na místě. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Usnesení 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 25. 10. 2013 a kontrolního výboru ze dne 

26.09.2013. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 

 

 

 

 



7. Různé 

A) Pan Klíčník přidal do obce další kontejnery na sklo. O umístění se bude jednat na příštím 

zastupitelstvu. 

B) Žádost kapely z Jaroslavic  na zkoušky v kulturním domě cca jednou za 2-3 týdny. Polka, valčík, 

tango, foxtrot, apod.. Zkoušky by probíhaly v pátek nebo v sobotu. 

ZO bere žádost na vědomí a rozhodne na příštím zastupitelstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

Termín příští schůze: 27. 11. 2013 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

 

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

 

        ………………………………… 
  
 


