
Obec Valtrovice  

Zastupitelstvo obce Valtrovice 

 

Zápis číslo 7/2014  

 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice,konaného dne  

5. listopadu  2014, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 18.00 hodin dosavadním starostou obce Mgr. Luďkem Lahnerem, („dále jako 

„předsedající“).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 

nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Valtrovice 

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 10. 2014 do 05. 

11. 2014.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 

1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 

členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 

následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Valtrovice a jejích občanů a 

řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 

archu (příloha č. 2)  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

 

 

 

 



Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martu Juhaňákovou a Janu Merkovou a 

zapisovatelem Alenu Sochorovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice určuje ověřovateli zápisu Martu Juhaňákovou a Janu 

Merkovou  a zapisovatelem Alenu Sochorovou. 

Výsledek hlasování:         pro 7,  proti  0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1.   Volba starosty a místostarosty  

 určení počtu místostarostů 

    určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako       

   dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

 určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 volba starosty 

 volba místostarosty 

 

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 volba předsedy finančního výboru 

 volba předsedy kontrolního výboru 

 volba členů finančního výboru 

 volba členů kontrolního výboru 

 

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) 

4. Stanovení zásad pro vyplácení cestovních náhrad (§ 84, písm. f) zákona o obcích) 

5. Zařazení do majetku obce Dům volnočasových aktivit čp. 8 

6. Předání technického zhodnocení budovy 

7. Rozpočtové opatření č. 6/2014,  7/2014 

8. Schválení nového povodňového plánu Obce Valtrovice 

9. E-ON návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 30/1 a 36/1 

v k.ú. Valtrovice 

10. Žádost obce  o bezúplatný převod pozemku p.č. 1125 v k.ú. Valtrovice od Státního 

pozemkového úřadu 

11. Výběr dodavatele dopravního automobilu pro SDH Valtrovice dle výzvy 

12. Dohoda k běžnému účtu ČSOB a.s. 



Výsledek hlasování:   pro  7,  proti 0, zdrželi se 0 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

13. Pověření pro starostu obce Valtrovice ke schvalování rozpočtových opatření 

14. Zástavní smlouva č. 12133181- Z1 k akci odkanalizování Obcí Valtrovice, Křídlůvky 

15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KU JMK na hospodaření v lesích 

16. Diskuse, různé 
Výsledek hlasování:   pro  7,  proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

Bod I - volba starosty a místostarosty: 

 

Určení počtu místostarostů:  
 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno 

nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:   pro 7,  proti 0,  zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:  
 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve 

smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Výsledek hlasování:   pro  7,   proti  0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 

zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 

odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány 

a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 

hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 

případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. 

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno veřejně hlasováním v pořadí, v jakém byli 



navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování 

pokračováno.  

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 

podány následující návrhy: 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

            Do funkce starosty byl navržen Mgr. Luděk Lahner 

Výsledek hlasování: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí starostou Mgr. Luďka Lahnera 

Výsledek hlasování:   pro 7  ,  proti  0 , zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Byly podány následující návrhy:  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Do funkce místostarosty byli navrženi   Ing. Tomáš Juhaňák 

Výsledek hlasování: 

Ing. Tomáš Juhaňák   7 hlasů 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  volí místostarostou Ing. Tomáše Juhaňáka 

Výsledek hlasování:   pro  7 , proti  0   zdrželi se  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

Bod 2 - Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  
 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období 

výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona 

o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 

1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 

pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona 

o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 

místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 

práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 

přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování:   pro 7,  proti  0,  zdrželi se  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

Volba předsedy finančního výboru:  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Byla navržena do funkce 

předsedy finančního výboru p. Marie Fafílková.  Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí předsedou finančního výboru p. Marii Fafílkovou 

Výsledek hlasování:   pro  7,   proti 0,  zdrželi se  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Byl navržen do funkce předsedy 

kontrolního výboru František Jedlička. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí předsedou kontrolního výboru p. Františka Jedličku. 

Výsledek hlasování:   pro  7,  proti  0, zdrželi se  0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního 

výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Jana Merková, František Šindelář  - členové finančního výboru 

Marta Juhaňáková, Marie Fafílková - členové kontrolního výboru 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí členy finančního výboru: 

Janu Merkovou, Františka Šindeláře 

Výsledek hlasování:   pro  7,  proti  0,  zdrželi se  0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí členy kontrolního výboru: 

Martu Juhaňákovou, Marii Fafílkovou 

Výsledek hlasování:   pro  7,  proti  0,  zdrželi se  0 



Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod 3 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 

zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 600,00 Kč, a to 

ode dne 05. 11. 2014 Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce 

místostarosty obce ve výši 5.000,00.Kč. (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před 

hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 

neuplatnili žádná stanoviska. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  600,00  Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení 05. 11. 2014 

a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Výsledek hlasování:   pro  7 ,   proti   0, zdrželi se  0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 

ve výši  5.000,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 

místostarosty 05. 11. 2014. 

Výsledek hlasování:   pro 7 ,  proti   0, zdrželi se  0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) 

zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným 

členem zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva obce poskytovány 

odměny ve výši  600,00  Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že 

při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 

odměna.  

Výsledek hlasování:   pro 7,  proti  0, zdrželi se  0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

 

Bod 4 Stanovení zásad pro vyplácení cestovních náhrad (§ 84, písm..f zákona o obcích) 

Usnesení:. 

ZO stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce dle § 84 

písm. t) v souladu s aktuální vyhláškou pro daný rok. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod 5  Zařazení do majetku obce Dům volnočasových aktivit čp. 8 

Usnesení:. 

ZO bere na vědomí technické zhodnocení budovy Dům volnočasových aktivit čp. 8. 



ZO schvaluje zařazení do majetku obce  a technické zhodnocení  Dům volnočasových aktivit 

čp. 8  na účet 021 0200  Budovy, stavby v celkové částce 1.713.034,00 Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod 6  Předání technického zhodnocení budovy MŠ 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí dokončení technického zhodnocení budovy MŠ Valtrovice v částce 

640.958,80 Kč. 

ZO schvaluje předání technického zhodnocení  investiční akce Rekonstrukce Mateřské školy 

Valtrovice s navýšením hodnoty majetku budovy MŠ čp. 12 do správy přebírajícího a Přílohu 

ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Obce Valtrovice týkající se navýšení majetku 

budovy MŠ v částce 640.958,80 Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod  7    Rozpočtové opatření č. 6/2014 a 7/2014. 

A) Starosta obce předložil  ZO  rozpočtové  opatření č. 6/2014  

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014. Jedná se o navýšení příjmů o částku 106.700,00 

Kč a navýšení výdajů o částku 106.700,00 Kč (viz příloha č. 4) 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

B) Starosta obce předložil   ZO  rozpočtové  opatření č. 7/2014 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014. Jedná se o navýšení příjmů o částku 364.000,00 

Kč, zvýšení financování 1.000.000,00 Kč což je příjem půjčky z VaK Znojemsko a .navýšení 

výdajů o částku 1.364.000,00 Kč a (viz příloha č. 5) 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod 8  Schválení nového povodňového plánu Obce Valtrovice 

Členové ZO měli možnost seznámit se s celým obsahem povodňového plánu Obce Valtrovice 

prostřednictvím webové adresy http://www.edpp.cz/dpp/valtrovice  

ZO schvaluje nový povodňový plán obce Valtrovice k projektu „Realizace protipovodňových 

opatření SO Dyje“ vypracovaný firmou ENVIPARTNER s.r.o.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod  9  E-ON návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 30/1 a 36/1 

v k.ú. Valtrovice 

Starosta předložil ZO smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p.č.30/1 a 36/1 v k.ú. 

Valtrovice. 

Usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  č. ZN 014330027541/001 s firmou E.ON 

Distribuce, a.s.  na pozemky  p.č. 30/1 a 36/1 v k.ú. Valtrovice  „Valtrovice_Sergiu:NN 

příp.kab.přípojka“ za účelem umístění kabelového vedení NN. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod  10   Žádost obce  o bezúplatný převod pozemku p.č. 1125 v k.ú. Valtrovice od 

Státního pozemkového úřadu 

Starosta seznámil  ZO s možností podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. KN 1125 

v k.ú. Valtrovice od Státního pozemkového úřadu. Dle schválení nového územního plánu je 

tato plocha vyčleněna jako návrhová plocha pro bydlení a veřejné prostranství (veřejná zeleň). 

 

 

 

http://www.edpp.cz/dpp/valtrovice


Usnesení: 

ZO schvaluje podání žádosti na  Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku p.č. 

KN 1125 v k..ú. Valtrovice o celkové výměře cca 56358 m2.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod 11  Výběr dodavatele dopravního automobilu pro SDH Valtrovice dle výzvy 

Usnesení:  

ZO  schvaluje výběrovou komisi:  František Šindelář, František Jedlička, Ing. Tomáš Juhaňák 

ZO schvaluje zprávu výběrové komise, která doporučuje uzavření smlouvy s dodavatelem 

dopravního automobilu pro SDH Valtrovice a to firmu Perspekta spol. s.r.o, Brno 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s dodavatelem. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Bod  12   Dohoda k běžnému účtu  ČSOB a.s. 

Starosta obce seznámil ZO s nastávající změnou úrokových sazeb vedení běžného účtu u 

banky ČSOB Poštovní spořitelny Obce Valtrovice.  Úroky se budou snižovat ze současných 

1,25 % na 0,2 % měsíčně s platností od 15. 11. 2014. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí snížení úrokových sazeb  

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s ČSOB Poštovní spořitelnou 

ZO  pověřuje starostu průzkumem úrokových sazeb jiných bankovních ústavů. 

Hlasování:      pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Bod 13  Pověření pro starostu obce Valtrovice ke schvalování rozpočtových opatření 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  schvaluje pravomoc pro  starostu obce Mgr. Luďka Lahnera, 

pro volební období do roku 2018, aby v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích mohl, tam kde není rada obce, provádět rozpočtová opatření a 

schvalovat rozpočtové úpravy během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního 

úřadu. Následně na dalším zasedání zastupitelstva obce je předložil ke schválení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Bod  14 Zástavní smlouva č. 12133181- Z1 k akci ,,Odkanalizování obcí Valtrovice, 

Křídlůvky“ 

Usnesení:  

ZO schvaluje zástavní smlouvu č. 12133181 – Z1 na akci Odkanalizování obcí Valtrovice, 

Křídlůvky mezi obcí Valtrovice a Státním fondem životního prostředí. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Bod  15  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JU JMK na hospodaření v lesích 

Usnesení: 

ZO  schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření 

v lesích v částce 32.000,00 Kč 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



Bod  16  Různé 

ZO  bere na vědomí: 

A) Protokol o kontrole plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

ze dne 2. 10. 2014 

B) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Valtrovice za rok 2014 ze dne 25. září 

2014 

C) Pronájem pozemku (pacht) p.č. 1075 o výměře 2366 v k.ú. Valtrovice. Návrh na pacht 

bude nejdříve zveřejněn na úřední desce obce. 

D) Provoz kulturního domu, po hodové zábavě  20.9.2014 byl předán KD v značně 

znečistěném stavu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva  v 19.50 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

4) Rozpočtové opatření č. 6 

5) Rozpočtové opatření č. 7 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 06. 11. 2014 

 

 

Zapisovatel:  Alena Sochorová 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 

 

          .............................................. dne ........................................... 

 

 

Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 

 

Místostarosta:            ............................................. dne ........................................... 

 

 

 

 

Razítko obce: 

 


