
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2014, 

konaného dne 22. 1. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva 

obce Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta) Ing. Juhaňák (místostarosta) 

pí Merková; p. Šindelář; pí Fafílková,od bodu č. 6; p. Jedlička, od bodu č. 4 

(zastupitelé) 

Omluveni: pí Juhaňáková  
 

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. 1/2014. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2014 pí. Merkovou a p. Šindeláře 

Hlasování: pro 4, 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. 8/2013. 

4. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platné 

od 1. 1. 2014. 

5. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

6. Cestovní náhrady pro rok 2014. 

7. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na kompostéry pro 

občany obce Valtrovice. 

8. Návrh pěstebních činností, těžeb a výchovných zásahů v lesích 

pro rok 2014. 

9. Zajištění půjčky ze SFŽP na akci odkanalizování obce 

Valtrovice. 

10. Informace o dotačních programech JMK pro rok 2014. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

11. Pozemky na LV 106 – Statní statek Valtice. 

12. Zpráva PČR 2013. 

13. Žádost o rekonstrukci koupelny v obecním bytě. 

14. Různé. 

Hlasování: pro 4, 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 4, proti 0, zdržel se 0 
 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2013 

Starosta obce seznámil ZO s obsahem rozpočtového opatření č. 8/2013.Jedná se o 

snížení příjmů o částku 33.800,-Kč a snížení výdajů o  33.800,-Kč. 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013. Jedná se o snížení příjmů o částku 33.800,-Kč a 

snížení výdajů o  33.800,-Kč.(viz příloha č. 1 k zápisu) 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod p. Jedlička 

4. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platné od 1. 1. 2014 
Směrnice se upravuje, dle ustanovení zákonného opatření č. 314/2013 Sb. v položkách v bodě do-

dávky nebo služby – do 2 mil. Kč bez DPH 

V položce stavebních prací do 6 mil. Kč bez DPH. 

Usnesení: 

ZO schvaluje směrnici obce Valtrovice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého roz-

sahu na dodávky a služby do 2.000 000,- Kč bez DPH a stavebních prací do 6.000.000,- Kč platné 

od 1. 1. 2014. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
Starosta seznámil členy ZO s novým nařízením vlády č. 37/2003 Sb., upravující odměny členům 

ZO. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

ZO schvaluje ponechat odměny zastupitelům a místostarostovi na stejné výši roku 2013. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod pí Fafílková 

 

6. Cestovní náhrady pro rok 2014 

Usnesení:. 

ZO stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce v souladu 

s aktuální vyhláškou pro daný rok. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na kompostéry pro občany obce Valtrovice 

Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí kompostérů. 

Usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu č. 13160944 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu  Životní prostředí  na akci „Kompostéry pro občany obce 

Valtrovice“. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  



ZO  pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 13160944. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

8. Návrh pěstebních činností, těžeb a výchovných zásahů v lesích pro rok 2014 
Ing. Jelínek (lesní hospodář) předložil obci ke schválení návrh pěstební činnosti těžeb a výchovných 

zásahů LHC Valtrovice pro rok 2014. Návrh pěstební činnosti je k nahlédnutí na obci. 

Usnesení: 

ZO schvaluje návrh pěstebních činností, těžeb a výchovných zásahů v lesích pro rok 2014 

zpracovaný Ing. Jelínkem. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Zajištění půjčky ze SFŽP na akci odkanalizování obce Valtrovice 

Pro zajištění půjčky od SFŽP je třeba ručit obecním majetkem. Půjčka pro Valtrovice a Křidlůvky je 

alokována v max. výši 4 361 540 Kč. Valtrovice mohou využít max. 2 660 694 Kč a na tuto částku 

je třeba zastavit majetek ve výši 2 926 763 Kč. V únoru je třeba nechat vypracovat znalecký 

posudek. 

Usnesení: 

ZO schvaluje pro zajištění půjčky ze SFŽP na odkanalizování obce Valtrovice zastavit majetek 

obce a to část pozemků nebo lesů.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO pověřuje starostu zadat vypracování znaleckého posudku na majetek obce (pozemky, lesy) pro 

zajištění půjčky ze SFŽP. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

10. Informace o dotačních programech JMK pro rok 2014 

Pro rok 2014 je možné žádat o dotace z JMK – program rozvoje venkova o částku max. 200 tis. Kč. 

Dotace nelze použít na bytové domy. Dále je možné žádat o dotace na hasičskou techniku – je 

možné požádat opět o vozidlo pro hasičský sbor (transit pro 1+8 osob).  

Usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o dotačních programech JMK pro rok 2014. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO  schvaluje podat žádost na hasičskou techniku (transit pro přepravu osob) ve výši 400 tis. Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Pozemky na LV 106 – Statní statek Valtice 

Jedná se o pozemek p.č. 136 pozemkového fondu – rozdělen geometrickým plánem na 136/1 a 

136/2 a převeden na Státní statek Valtice, který je v likvidaci. V rámci žádosti o přednostní koupi 

pozemku 136/2, který je určen pro vedení kanalizace dále požádáme o koupi pozemků 1213 a 1215. 

Usnesení: 

ZO schvaluje zahájit jednání o koupi pozemků 136/2 (48 m2), 1213 (3241 m2) a 1215 (1380 m2) 

vše v k.ú. Valtrovice, na LV 106 Státní statek Valtice  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO  pověřuje starostu obce zahájením jednání a podáním žádosti na koupi výše jmenovaných 

pozemků. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

12. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku za rok 2013 

PČR doručila na obec zprávu se statistikami za rok 2013. V loňském roce bylo šetřeno v obci 

Valtrovice ze strany policie 7 trestných činů a 42 přestupků převážně v dopravě. 

 

 



Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu PČR za rok 2013. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

13. Žádost o opravu koupelny v obecním bytě  

Žádost podala p. Běhalová o pro byt č. 2, č. p. 110. 

Usnesení: 

ZO schvaluje žádost pro byt č. 2, Valtrovice č. p. 110 na opravu koupelny ve výši 25 tis. Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

14. Různé 

A) Žádost SDH Valtrovice o příspěvek na kapelu – hasičský ples. Cena 5 500 Kč.  

Usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek na hudební produkci, u příležitosti hasičského plesu dne 18. 01. 2014 ve 

výši 5 500 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

B) Rekonstrukce MŠ Valtrovice – byly odsouhlaseny vícepráce v celkové výši 147 065,80 Kč, vč. 

DPH (největší položkou byl rozdíl v m2 za fasádu). 

Usnesení: 

ZO schvaluje proplacení víceprací firmě Dlabaja s.r.o. ve výši 147 065,80 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

C) Spolek Lungta žádá o vyvěšení vlajky dne 10. 3. 2014 za účelem podpory Tibetu v rámci 

kampaně ,,Vlajka pro Tibet“. Vlajku je možné si u spolku objednat a zakoupit. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje vyvěšení tibetské vlajky 10. 3. 2014 v rámci kampaně ,,Vlajka pro Tibet“. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hod. 

 
 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

pí Merková ………………………….   ………………………………… 

 

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

 

        ………………………………… 
  
 


