
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2013, 

konaného dne 21. 10. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2013 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, p. Jedlička (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. 7/2013. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 8/2013 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 plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

3. Zpráva výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce Mateřské školy Valtrovice.“ 

4. 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. Zpráva výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

Mateřské školy Valtrovice.“ 

Starosta předložil ZO výsledek jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Ma-

teřské školy Valtrovice.“ 

 

 

 



Usnesení:. 

ZO schvaluje výsledek jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekon-

strukce Mateřské školy Valtrovice.“, kdy nejúspěšnější nabídku podala firma Dlabaja s.r.o , Žižkova 

1697/17,  Jihlava. 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy s dodavatelem. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod. 

 

Termín příští schůze: 30. 10. 2013 

 

 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

p. Jedlička  ………………………….   ………………………………… 
 

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

 

        ………………………………… 


