
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 10/2013, 

konaného dne 27. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 10/2013 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. 9/2013. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 9/2013 pí. Fafílkovou 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. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 

2013 

4. Zařazení do majetku, dokončené investice. 

5. Směrnice pro evidenci majetku, směrnice schvalování účetní 

závěrky. 

6. Návrh vyřazení knih z MLK. 

7. Informace o probíhající rekonstrukci MŠ. 

8. Informace o podané žádosti na SZIF, dům čp. 8. 

9. Různé 

 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

2. Kontrola plnění úkolů  z minulého zasedání ZO 
 

Odstranění dřevin na hřbitově? 

ZO schvaluje postupné kácení dřevin na hřbitově – jedná se o čtyři borovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 



Umístění kontejnerů na sklo 

ZO schvaluje umístění kontejnerů ke KD Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Žádost kapely na zkoušky v kulturním domě Valtrovice 

ZO schvaluje dle průzkumu veřejného mínění zkoušky kapely Jar. Koranda, D+J Kudlíkovi 

z Jaroslavic v sobotu od 17:00 do  cca 21:00. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013 

Starosta obce na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, 

pro některé vybrané účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 

závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví 

podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., nařizuje provést řádnou inventarizaci majetku a závazků 

v Obci Valtrovice  k  31. 12. 2013 a stanovuje plán inventur.            

Usnesení:  

ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2013. 

ZO schvaluje jmenování komisí v tomto složení: 

Hlavní inventarizační komise (HIK) 
HIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizací. HIK zabezpečí 

seznámení předsedů dílčích komisí s náplní inventarizace a její metodikou  

a v průběhu inventarizací bude kontrolovat a usměrňovat dílčí inventury.  

Jméno a příjmení 

Předseda  Ing.Tomáš Juhaňák 

Člen 1     Marie Fafílková 

Člen 2     Alena Sochorová 

 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 1 

DIK č. 1 provede inventarizaci majetku OU Valtrovice a místního hospodářství Valtrovice 

Jméno a příjmení 

Předseda  Marie Fafílková 

Člen 1       Jana  Merková 

 
Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 2 

DIK č. 2  provede inventarizaci majetku SDH Valtrovice 

Jméno a příjmení 

Předseda   František Šindelář 

Člen 1       František Jedlička 

 
Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 3 

DIK č. 3  provede inventarizaci majetku Knihovny Valtrovice 

Jméno a příjmení 

Předseda   Jana Merková 

Člen 1       Marie Siruková 

 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 4 

DIK č. 4  provede inventarizaci majetku Kulturního domu Valtrovice 

Jméno a příjmení 

Předseda    František Jedlička 

Člen 1        František Šindelář 



 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 5 

DIK č. 5  provede inventarizaci pohledávek,závazků stavů bankovních účtů a 

 ostatních účtů rozvahy a podrozvahy 

Jméno a příjmení 

Předseda  Marie Fafílková 

Člen 1      Jana Merková 

 

LIKVIDAČNÍ  KOMISE (LK) 

Jméno a příjmení 

Předseda  Jana Merková 

Člen 1      Marie Fafílková 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

4. Zařazení do majetku, dokončené investice 

Usnesení: 

ZO schvaluje  zařazení do majetku obce tyto investice a rovnoměrný způsob odepisování  k tomuto 

majetku dle odpisového plánu. 

AKCE: „Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice.“  Jedná se o komu-

nikaci u p. Juhaňáka a p. Braunera v částce   312 561,00  Kč.  

AKCE: „Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice.“  Jedná se o mobili-

ář po obci v celkové částce 172.389,00 Kč. 

AKCE: „Kompostéry pro občany obce Valtrovice“ Jedná se  1ks. štěpkovač  v částce  278.227,00 

Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Směrnice pro evidenci majetku, směrnice schvalování účetní závěrky  

Starosta předložil ke schválení tyto směrnice: 

Usnesení: 

ZO schvaluje směrnici pro evidenci majetku účinnou od 1. 1. 2013 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO schvaluje směrnici schvalování účetní závěrky účinnou od 1. 8. 2013 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Návrh vyřazení knih z MLK  
Paní Siruková na základě provedené inventury předala obci seznam knih navržených k vyřazení. 

Jedná se o knihy, které si čtenáři nepůjčují více jak 15,20,30 i více let. Tyto knihy se opět nabídnou 

občanům obce. 

Usnesení 

ZO schvaluje vyřadit knihy z MLK dle navrženého seznamu a nabídnout je občanům.  Termín 

nabídky knih bude vyvěšen na úřední desce. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 

7. Informace o probíhající rekonstrukci MŠ 

MŠ stavební firma odizolovala podřezáním zdiva, jedno okno bylo zazděno, zbylá stará okna byla 

vyměněna za nová, byla vybourána příčka mezi ložnicí a hernou z důvodu většího prostoru 

k herním aktivitám dětí. Provádí se zateplení fasády, byla vybrána fasádní barva a barevný motiv. 

Školka by měla být znovu otevřena 4. 12. 2013. 

 



Usnesení 

ZO bere na vědomí informace o rekonstrukci MŠ Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Informace o podané žádosti na SZIF, dům čp. 8 

4. 12. 2013 starosta podepíše dohodu o dotaci na rekonstrukci domu č. 8 – dům volnočasových 

aktivit. Dále bude následovat výběrové řízení. 

Usnesení 

ZO bere na vědomí informace o podané žádosti na SZIF – rekonstrukce domu č. 8. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

9. Různé 

A) Jednání s p. Čapounem ohledně parcel č. 1035 a 1737 v k.ú. Valtrovice. Pan Čapoun nabízí 

parcely k odkoupení za 30 Kč/m2.  

ZO schvaluje nákup parcel 1035 a 1737 o celkové výměře 547 m2 za cenu 25 Kč/m2 a pověřuje 

starostu jednáním a uzavřením smlouvy s majitelem pozemků. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

B) P. Pacík, Valtrovice čp. 48 má zájem se připojit na budoucí kanalizaci a stávající vodovod.  

Je třeba se domluvit s projektantem a p. Konvalinou (stavební dozor) na možnostech napojení a 

nechat vytvořit projekt přípojek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

Termín příští schůze: 18. 12. 2013 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

pí Fafílková………………………….   ………………………………… 
 

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

 

        ………………………………… 
  
 


