
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2014, 

konaného dne 25. 6. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2014 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, , p. Jedlička, pí Juhaňáková (zastupitelé), pí Fafílková od 

bodu č. 2 

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. 5/2014. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2014 p. Merkovou a p. Jedličku. 

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 plnění úkolů z minulého zasedání ZO. 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2014. 

4. Závěrečný účet DSO Dyje. 

5. Stanovení počtu členů ZO pro další volební období 2014 - 2018. 

6. Žádost firmy E-ON o koupi pozemku p.č. 1020 o výměře 7 m2 v k.ú. 

Valtrovice. 

7. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Znojmo. 

8. Žádost o finanční příspěvek Cyklo Klub Kučera Znojmo. 

9. Vyjádření členů ZO k inspekční zprávě MŠ Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body:  

10. Žádost o finanční příspěvek FC Valtrovice. 

11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmem o projednávání 

přestupků. 

12. Zpráva o výsledku výběrového řízení na akci Odkanalizování obcí 

Valtrovice, Křídlůvky. 

13. Zpráva finančního výboru. 

14. Různé. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Příchod pí Fafílková 



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 7, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2014.  

Příjmy: zvýšení o 22 900 Kč (dotace volby do EP - 17 000 Kč, přeplatek el. En. Dům čp. 8 – 2 800 

Kč, SDH tříděný odpad - 1 300 Kč) 

Výdaje: zvýšení celkem 22 900 Kč (volby do EP – 17 000 Kč, lesy 34 000 Kč, KD opravy 5 000 

Kč, nebezp. odpad – 5 000 Kč, sekačka 8 500 Kč, SDH PHM 9 000 Kč, snížení rezervy 63 500 Kč) 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o částku 22.900 

Kč, viz příloha č.1  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Závěrečný účet DSO Dyje.  

Usnesení: 

ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet DSO Dyje za rok 2013. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Stanovení počtu členů ZO pro další volební období 2014 - 2018. 
Starosta navrhuje ponechat sedm členů zastupitelstva pro další funkční období. 

Usnesení: 

ZO schvaluje pro další funkční volební období 2014 až 2018 sedm členů zastupitelstva Obce 

Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Žádost firmy E.ON o koupi pozemku p.č. 1020 o výměře 7 m2 v k.ú. Valtrovice. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. žádá o odprodej pozemku p. č. 1020 v k.ú. Valtrovice výměra 7 

m2 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek pod trafostanicí. 

Usnesení: 

ZO bere žádost na vědomí, záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední desce a žádost o koupi 

projednán na příštím zastupitelstvu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Znojmo. 
Oblastní charita Znojmo žádá o finanční příspěvek na podporu činnosti. 

Usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek Oblastní charitě Znojmo ve výši 1. 000,- Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 

PROTI: Ing. Juhaňák 

 

8. Žádost o finanční příspěvek Cyklo Klub Kučera Znojmo. 
Cyklo Klub Kučera Znojmo žádá o poskytnutí příspěvku na zabezpečení silničního cyklistického 

závodu vedoucího přes území obce Valtrovice. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje příspěvek pro Cyklo Klub Kučera.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 



9. Vyjádření členů ZO k inspekční zprávě MŠ Valtrovice. 
Zastupitelé byli seznámeni s inspekční zprávou Čj. ČŠIB-498/14-B. Ředitelka MŠ Valtrovice byla 

dotázána, jakým způsobem požaduje ČŠI odstranění nedostatků v bodě c) (slabou stránkou školy 

bylo její řízení a průběh vzdělávání) do 31. 8. 2014. 

Ředitelka: k bodu c) ředitelka MŠ Valtrovice navštíví jinou MŠ a vypracuje zprávu, ve které se 

stanoví jaká nápravná opatření dále příjme v návaznosti na inspekční zprávu Čj. ČŠIB-498/14-B.  

Dále ředitelka MŠ Valtrovice oznamuje, že provoz MŠ bude od 30. 6. 2014 – 31. 8. 2014 uzavřen. 

 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu ČŠI o MŠ Valtrovice, vyjádření ředitelky MŠ k odstranění nedostatků a 

oznámení o uzavření MŠ. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

A) Návrh od p. Hříbka, Dyjákovice k namalování pastelek na fasádu MŠ Valtrovice 9. 800,- Kč, 

fa. Dlabaja s.r.o. dokončení fasády na štítech 29. 306,- Kč, fa Gaves-plot zhotovení brány a 

branky 19. 225 Kč. Celková cena všech tří akcí činí 58. 331,- Kč.  

 

Usnesení k bodu A: 

ZO schvaluje cenovou nabídku p. Hříbka, Dyjákovice k namalování pastelek na fasádu od za 

9. 800 Kč.  

Dále ZO schvaluje dokončení fasády štítů u MŠ Valtrovice za 29.306,- Kč firmou Dlabaja s.r.o., 

zhotovení brány a branky firmou Gaves-plot za cenu 19.225,- Kč a schvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 20.000,- Kč na toto zhotovení příspěvkové organizaci MŠ Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

 

10. Žádost o finanční příspěvek FC Valtrovice. 
Pořadatel akce Sportovní den staré gardy žádá obec o schválení příspěvku ve výši 10. 000,- Kč. 

Akce proběhne 19. – 20. 7. 2014 od 10 – 02 hod. za účasti mužstev FC Valtrovice, TJ Slup, TJ 

Hrádek, IE Znojmo “C”. 

Usnesení: 

ZO schvaluje konání akce Sportovní den staré gardy dle informací pořadatele (A. Stašek) a dále 

schvaluje finanční příspěvek na občerstvení ve výši 3.000,- Kč.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmem o projednávání přestupků. 

Městský úřad Znojmo upozorňuje na blížící se konec platnosti veřejnoprávní smlouvy k 31. 12. 

2014. Od 1. 1. 2015 dojde ke změně organizačního řádu. Přestupky zůstávají ve stejné výši 2. 500,- 

Kč s rozhodnutím o vině a sankci a ve výši 500,- Kč při vyřízení jiným způsobem. 

Usnesení: 

ZO schvaluje uzavření nové veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Znojmo k projednávání 

přestupků s platností od 1. 1. 2015. 

ZO pověřuje starostu obce k vyřízení a podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

12. Zpráva o výsledku výběrového řízení na akci Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlůvky. 
Jako zhotovitel kanalizace byla vybrána firma Přemysl Veselý s.r.o. z Brna za cenu 49.973.490,56 

Kč. Předpokládané vlastní zdroje obou obcí budou 8.395.826,73 Kč.  

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na akci Odkanalizování obcí Valtrovice, 

Křídlůvky. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



13. Zpráva finančního výboru 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 23.5.2014. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

13. Různé 

A) Duo Kellners žádá o možnost provést cirkusovou a varietní show dne 7. 7. 2014 na místním 

fotbalovém hřišti. Vystoupení proběhne od 18:00. 

Usnesení: 

ZO schvaluje na místním fotbalovém hřišti cirkusovou show Dua Kellners.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

B) Z JMK byla obci pro SDH Valtrovice poskytnuta podpora 200.000,- Kč na nákup dopravního 

automobilu. Poměr dotace k nákupní částce vozidla nesmí překročit 70 %. 

C) Proběhl nákup rotační sekačky za traktor na sečení příkopů. 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 20:00 hod. 

 

Termín příští schůze: 17. 9. 2014 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

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

 

        ………………………………… 
  
 


