
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 11/2013, 

konaného dne 18. 12. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 11/2013 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. 11/2013. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 11/2013 pí. Fafílkovou a p. Šindeláře 
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. 7/2013. 

4. Projednat pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2014. 

5. Plánované investice na rok 2014. 

6. Různé. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tento bod: 

7. Projekt Dům volnočasových aktivit čp.8 

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. 7/2013 

Starosta obce seznámil ZO s obsahem rozpočtového opatření č. 7/2013.Jedná se o 

snížení  příjmů o částku 691.500,-Kč a to z důvodu neposkytnutí dotace v roce 2013 



na kompostéry a štěpkovač, ale až v následujícím roce. Výdaje se navyšují o 50.000,-

Kč, úprava financování 741.500,-Kč. 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013. Jedná se o snížení příjmů o částku 691.500,-Kč, 

zvýšení výdajů o 50.000,-Kč, úprava financování o 741.500,- Kč.(viz příloha č. 1 k zápisu) 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 

4. Projednat pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2014 

Od 01.01.2014 začne platit rozpočtové provizoriu, a to až do doby schválení nového rozpočtu. 

Usnesení: 

V souladu s § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 

znění  a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od  01.01.2014 schvaluje 

zastupitelstvo obce pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době  

od 1. ledna 2014 do schválení rozpočtu obce na rok 2014. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2014 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní  správní činnosti 

(správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, 

služby, prodej majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle  rozpočtového určení daní, 

případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy apod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 

výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy. 

Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluvních vztahů 

(např. EON, RWE, Armex Energy, Telefonica O2  atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, živelná událost, 

havarijní stav na majetku obce, situace ohrožující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno 

operativně  a neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poskytnutého příspěvku v roce 2013 pro stejné 

období, pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období rozpočtového 

provizoria ve výši jiné. Dále uhradí výdaje spojené s rekonstrukcí Mateřské školy Valtrovice. 

6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční výdaje vyplývající z již dříve 

uzavřených smluv. Výdaje spojené s výstavbou kanalizace, rekonstrukce domu čp. 8. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2014 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria 

stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2014. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Plánované investice na rok 2014 

- Rekonstrukce domu čp. 8 (Dům volnočasových aktivit) 

- Odkanalizování obce Valtrovice 

Dále Zateplení bytových domů obce (pokud bude vypsán dotační titul), Víceúčelové hřiště (pokud 

bude vypsán dotační titul) 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí seznam plánovaných investic na rok 2014. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



 

 

 

6. Různé 

A) Ing. Jelínek (lesní hospodář) předložil obci ke schválení metodiku návrhu zpracování systému 

náležité péče pro hospodářské subjekty „Systém náležité péče“. Tímto předpisem se upravuje 

činnost správce lesních a nelesních pozemků, uvádějícího poprvé na vnitřní trh vytěžené dřevo.  

ZO schvaluje předpis Systém náležité péče pro obec Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Projekt Dům volnočasových aktivit čp. 8 

Starosta seznámil ZO se současným stavem u domu čp. 8 a přiznanou dotací pro rok 2014 na 

rekonstrukci tohoto objektu. 
Usnesení: 

ZO schvaluje výběrovou komisi pro výběr veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlášené 

mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  Jedná se o Dům 

volnočasových aktivit čp.8 - Mgr. Lahner, Ing. Juhaňák, pí Merková, p. Šindelář, pí Fafílková, pí 

Juhaňáková, p. Jedlička. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
ZO schvaluje seznam obeslaných firem: Závlahy Dyjákovice, Roman Arbeiter, stavební huť Hodonice, 

Pozemní stavby Znojmo, Atlanta a.s. Znojmo , Dlabaja s.r.o, Jihlava. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

 

Termín příští schůze: nestanoven 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

 

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

 

        ………………………………… 
  
 


