
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2014, 

konaného dne 17. 9. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2014 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice, od bodu č. 7 je přítomno 7 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

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

pí Merková, pí Fafílková, pí Juhaňáková, od bodu č. 7 p. Jedlička p. Šindelář 

(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. 6/2014. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2014 pí Fafílkovou a pí Juhaňákovou. 

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 plnění úkolů z minulého zasedání ZO. 

3. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5/2014. 

4. Zřízení věcného břemene na p.č. 158/37 v k.ú. Valtrovice. 

5. Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky, zajištění výstavby kanalizace. 

6. Žádost o koupi pozemku část p.č 158/40 v k.ú. Valtrovice. 

7. E-ON žádost o koupi pozemku p.č. 1020 v k.ú Valtrovice pod 

trafostanicí. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

8. Smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Valtrovice 

9. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

10. Poskytnutí příspěvku MŠ Valtrovice na opravu plotu 

11. 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 



 

3. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5/2014  

Jednotlivá rozpočtová opatření byla provedena v měsíci červnu, červenci a srpnu. 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 jedná se o navýšení příjmů o 82.600,00 Kč a výdajů o 

82.600,00 Kč. /viz příloha č. 1/ 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 jedná se o navýšení příjmů o 226.900,00 Kč a výdajů o 

226.900,00 Kč. /viz příloha č. 2/ 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 jedná se o navýšení příjmů o 71.800,00 Kč a výdajů o 

71.800,00 Kč. /viz příloha č. 3/ 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Zřízení věcného břemene na p.č. 158/37 v k.ú. Valtrovice.  
Firma KA-ELVOD s.r.o. žádá pro společnost E-ON o povolení uložit kabel NN vedoucí k parcele č. 

158/37, která je ve vlastnictví obce Valtrovice, pro připojení  nemovitosti. 

Usnesení: 

ZO schvaluje  Smlouvu č. 1030019749/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 

s firmou E-ON za účelem umístění distribuční soustavy kabel NN na zatížené nemovitosti p.č. 

158/37 ve vlastnictví obce Valtrovice, za účelem jejího provozování. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky, zajištění výstavby kanalizace. 
Zájmové sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko nabízí obci bezúročnou návratnou půjčku ve 

výši 1 000 000,00 Kč se splatností sedm let. Začátek splácení od roku 2016. 

Usnesení: 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky, kterou poskytne Obci Valtrovice  Zájmové 

sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko ve výši 1 000 000,00 Kč, určenou na realizaci akce 

„Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlůvky.“ Splatnost půjčky je sedm let. Začátek splácení od 

roku 2016. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Žádost o koupi pozemku část p.č 158/40 v k.ú. Valtrovice. 

Pan Šándor a pí Šándorová podali žádost o odkoupení části pozemku p. č. 158/40 o výměře 2 m2 

pod garáží. Záměr prodeje byl zveřejněn od 25. 8. 2014 do 10.09.2014. 

Usnesení: 

ZO schvaluje prodej části parcely 158/40 v k. ú. Valtrovice o výměře 2 m
2
 za cenu 35 Kč/m

2
 

Vladimíru a Ľubice Šándorové. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 

Příchod p. Jedlička, p. Šindelář 

 

7. E-ON žádost o koupi pozemku p.č. 1020 v k.ú Valtrovice pod trafostanicí. 
Společnost E-ON žádá o odkoupení parcely p.č. 1020 pod trafostanicí. Záměr prodeje byl zveřejněn 

od 30.06.2014 do 16.07.2014. 

Usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1020 v k. ú. Valtrovice pod trafostanicí o výměře 7 m2 za cenu 

35 Kč/m2 společnosti E-ON. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 



 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

8. Smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Valtrovice 

Smlouva na pořízení dopravního automobilu – výše dotace 200 000 Kč, max. 70 % z ceny vozidla. 

Usnesení: 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 026766/14/OKH na 

nákup dopravního automobilu pro SDH Valtrovice ve výši 200 000,00 Kč. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí  zprávu finančního výboru ze dne 27. 8. 2014 

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 03.09.2014 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

10.Poskytnutí příspěvku MŠ Valtrovice na opravu plotu 

Firma Gaves plot nacenila oplocení v MŠ Valtrovice ze strany p. Grégra cca 50 m za cenu 20 tis. Kč 

s DPH.  

Usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek MŠ Valtrovice na obnovu plotu v délce cca 50 m ve výši 20 tis. Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Různé 

A)  SDH Valtrovice žádá příspěvek na hudební produkci – Krojované hody 20. 9. 2014. 

Usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek na hudební produkci – Akce krojované hody 20. 9. 2014. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

B) Pan Čapoun nabízí obci k prodeji pozemky p.č. 1035 – 395 m
2
, 1737 – 152 m

2
 v k. ú. Valtrovice 

za cenu 45 Kč/m
2
. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje nákup pozemků p.č. 1035 a 1737 v celkové výměře 547 m2 za cenu 45 Kč/m2. 

Trvá usnesení ze dne 27. 11. 2013. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 20:00 hod. 

 

Termín příští schůze: - 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

pí Juhaňáková ………………………….   Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

        ………………………………… 



   


