
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 4/2014, 

konaného dne 14. 5. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014 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 /od bodu č. 3/ , p. Jedlička, pí Juhaňáková /od 

bodu č. 10/ (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. 4/2014. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2014 p. Jedličku a pí Merkovou 

Hlasování: pro 5, 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. Závěrečný účet obce za rok 2013. 

4. Účetní závěrka za rok 2013. 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2014. 

6. Zápis do kroniky obce Valtrovice za rok 2013. 

7. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-

KOM, a.s. 

8. Souhlas obce se zařazením správního území obce do územní 

působnosti SCLLD Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. 

9. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Starosta obce navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

10. Územní plán Valtrovice. 

11. Žádost o finanční příspěvek ADRA. 

12. Zpráva ČŠI o MŠ Valtrovice. 

13. Různé. 

Hlasování: pro 5, 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 schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 

Příchod pí Fafílková 

 

3. Závěrečný účet obce za rok 2013.  

Starosta předložil ZO Návrh závěrečného účtu za rok 2013. 

Usnesení:  

A) Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo Závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2013 a 

schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním-oddělení přezkumu obcí o výsledku 

hospodaření obce za rok 2013 a to bez výhrad. 

Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Valtrovice se tento návrh 

stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE VALTROVICE. 

Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2013 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 14.04.2014 do  30.04.2014.  Ve stejném 

období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Účetní závěrka za rok 2013 

Starosta obce předložil ZO Návrh účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2013. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo návrh účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2013.  

Zastupitelstvo obce Valtrovice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených 

podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. 

Zastupitelstvo obce Valtrovice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku obce Valtrovice za rok 

2013. 

Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši 433 230,88 Kč v r. 

2014 na účet 432, výsledek hospodaření minulých účetních období. 

O schválení účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2013 bude vypracován Protokol, který bude 

v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30. 06. 2014 odeslán do Centrálního systému účetních 

informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2014. 
Jedná se o navýšení příjmů o 691 200 Kč – dotace na kontejnery a štěpkovač a výdajů o 691 200 

Kč.  

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 s navýšením příjmů o částku 691 200 Kč a výdajů o 

částku 691 200 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Zápis do kroniky obce Valtrovice za rok 2013. 

Pí Siruková doplnila zápis do kroniky o činnosti místních hasičů a myslivců. 

Usnesení: 

ZO schvaluje zápis do kroniky Obce Valtrovice za rok 2013. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM, a.s. 
Smlouva byla změněna dle nového občanského zákoníku. 



 

Usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností EKO-

KOM, a.s. a Obcí Valtrovice. 

ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy a zajištění dalších činností spojených se 

smlouvou. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

8. Souhlas obce se zařazením správního území obce do územní působnosti SCLLD Místní 

akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. 
MAS Znojemské vinařství, o.s. žádá obec o souhlas se zařazením správního území obce do území 

působnosti SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) z důvodu čerpání dotací přes 

MAS na roky 2014-2020. 

Usnesení: 

ZO schvaluje zařazení svého území do územní působnosti MAS Znojemské vinařství, o.s. na 

období 2014-2020. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014 
Město Znojmo posílá seznam a plán podporovaných sociálních služeb Znojemska na rok 2014. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí a schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014, 

prováděcí dokument ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-

2014. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod pí Juhaňáková 

 

10. Územní plán Valtrovice 
Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování, který na žádost obce 

Valtrovice pořizuje územně plánovací dokumentaci pro obec Valtrovice, předkládá zastupitelstvu 

obce Valtrovice v souladu s ust. § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění platných předpisů (stavební zákon) NÁVRH NA VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO 

PLÁNU VALTROVICE včetně jeho odůvodnění.  

Usnesení: 

USNESENÍ  

O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTROVICE  
 

 

I. Ověření územního plánu Valtrovice  

II. Informace o návrhu pořizovatele 

III. Vypořádání připomínek a námitek 

IV. Zrušení Územního plánu obce Valtrovice včetně jeho následně vydaných změn 

V. Vydání územního plánu Valtrovice 

VI. Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu 

 
 

Část I. 

Ověření územního plánu Valtrovice 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) územní plán Valtrovice, že není 

v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem 



řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
 

 

Část II. 

Informace o návrhu pořizovatele 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice bere na vědomí doporučující návrh na vydání územního plánu Valtrovice 

předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 54 odst.1 stavebního 

zákona.  
 

Část III. 

Vypořádání připomínek a námitek 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice bere na vědomí vypořádání připomínek podaných v průběhu veřejného 

projednání. Jejich obsah, návrh vypořádání a odůvodnění je uvedeno v bodě 8. odůvodnění zpracovaném 

pořizovatelem, které je nedílnou součástí vydávané územně plánovací dokumentace. Současně bere na 

vědomí, že v průběhu pořizování předmětné dokumentace nebyly podány žádné námitky. 

 

 

Část VI. 

Zrušení územního plánu obce Valtrovice a jeho následně vydaných změn 

 
Zastupitelstvo obce Valtrovice ruší Územní plán obce Valtrovice (dále jen ÚPO Valtrovice) schválený 

zastupitelstvem obce Valtrovice 4.6.2004, platnou změnu č.1 ÚPO Valtrovice vydanou zastupitelstvem obce 

formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnost 31.8.2008 a platnou změnu č.2 ÚPO Valtrovice 

vydanou zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnost 11.12.2009. 

 

 

Část V. 

Vydání 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává územní plán 

Valtrovice. 
 

Část VI. 

Úkoly v působnosti správního orgánu 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice ukládá starostovi obce: 

- Oznámit veřejnou vyhláškou v souladu s ust. §173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydá-

ní opatření obecné povahy – Územní plán Valtrovice včetně odůvodnění. 

- Neprodleně po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy (15 den po dni vyvěšení veřej-

né vyhlášky) doručit doklady o jeho vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo).  

- Zabezpečit při činnosti úřadu obce respektování vydaného územního plánu Valtrovice.  

- Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ 

Znojmo, odbor výstavby) v souladu s ust. odst.1 §14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytic-

kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění 

platných předpisů.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Žádost o finanční příspěvek ADRA 

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo žádá o příspěvek na podporu rozvoje Dobrovolnického 

centra ADRA Znojmo na rok 2014. 



 

Usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek ve výši 1000 Kč Dobrovolnickému centru ADRA Znojmo na rok 2014. 

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 

 

12. Zpráva ČŠI o MŠ Valtrovice 
Česká školní inspekce hodnotila MŠ Valtrovice jako celek.  

Závěr zprávy: 

a) Silné stránky školy byly materiální podmínky, které zvýšily kulturu prostředí pro vzdělávání, 

posílení personálního obsazení školy ve prospěch dětí, jejich výsledky v oblasti vzájemných 

vztahů i komunikačních dovedností, vytváření správných návyků při stravování a podpora 

zdravé výživy. 

b) Ředitelka školy odstranila na místě nedostatky, které se týkaly zajištění bezpečného prostředí 

pro vzdělávání dětí a dopracování písemné dohody se zákonnými zástupci dětí o jejich 

docházce do školy. V průběhu inspekce přijala účinná opatření k zamezení opakování 

zjištěných nedostatků. 

c) Slabou stránkou školy bylo její řízení a průběh vzdělávání. 

d) Pro zlepšení vzdělávání ČŠI navrhuje škole posílit funkci pedagogické rady s ohledem na 

metodické vedení učitelek a inovaci vzdělávacího procesu, účelně stanovit plán dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků k zamýšleným změnám a metodám práce i přístupech 

k dětem, využívat kontrolních mechanizmů pro promyšlené zkvalitňování práce školy, 

uplatňovat individualizaci vzdělávání a poskytovat dětem podporu v oblasti logopedické 

prevence. 

e) Od posledního hodnocení vzdělávací práce v roce 2008 nedošlo k výraznějšímu pozitivnímu 

posunu. Zlepšily se materiální podmínky školy a výsledkem efektivní spolupráce se 

zřizovatelem je moderní mateřská škola. 

Celá zpráva je k dispozici v MŠ Valtrovice, případně na webu ČŠI. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu České školní inspekce ze dne 15. 4. 2014 týkající se MŠ Valtrovice.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

13. Různé 

- 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

 

Termín příští schůze:  
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

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

 

        ………………………………… 
  
 


