
 Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, 

konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 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. /viz příloha č. 1/ 
 

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

pí Merková, pí Fafílková, pí Juhaňáková, p. Šindelář (zastupitelé) 

Omluveni: p. Jedlička 
 

1. Technický bod 

Starosta jmenoval zapisovatelem p. Sochorovou. 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. 8/2014. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 8/2014 pí Fafílkovou a Ing. Juhaňáka. 
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 usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  

3. Jednací řád zastupitelstva obce Valtrovice 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2014. 

5. Pravidla rozpočtového provizoria obce od  01. 01. 2015 

6. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků  obce k 31. 12. 2014 

7. Pověření  k zastupování v MAS Znojemské vinařství, DSO Dyje, 

 ZSO VaK Znojemsko 

8. Nabídka agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany 

9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na obd. 2015-2019 

10. Propachtování  pozemku p. č. 1075 v k.ú. Valtrovice 

11. Kanalizace, výstavba 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

12. Odpisový plán MŠ, technické zhodnocení budovy školy 

13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro 

JSDH 

14. Různé 

Hlasování: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0 
 

3. Jednací řád zastupitelstva obce Valtrovice.  
Starosta seznámil ZO s obsahem Jednacího řádu s drobnými úpravami. 

Usnesení: 

ZO vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 

předpisů Jednací řád zastupitelstva obce Valtrovice, ve kterém stanoví podrobnosti o jednání 

zastupitelstva obce. 

ZO ruší stávající Jednací řád. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2014  

Starosta seznámil ZO s obsahem rozpočtového opatření č. 8/2014. Především se jedná o převod 

finančních prostředku ZSO VaK Znojemsko v částce 4.566.562,00 Kč na zajištění výstavby 

splaškové kanalizace v obci. 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 jedná se o navýšení příjmů o 110.600,00 Kč, výdajů o 

2.478.200,00 Kč a financování 2.367.600,00 Kč  /viz příloha č.2/ 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

5. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 01.01.2015. 
Od 01. 01. 2015 se bude obec řídit rozpočtovým provizoriem do doby schválení nového rozpočtu. 

Usnesení: 

V souladu s § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 

znění  a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od  01.01.2015 schvaluje 

zastupitelstvo obce pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době od 1. ledna 2015 

do schválení rozpočtu obce na rok 2015. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2015 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní správní činnosti 

(správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, 

služby, prodej majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle  rozpočtového určení daní, 

případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy apod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 

výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy. 

Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluvních vztahů 

(např. EON, RWE, Armex Energy, Telefonica O2  atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, živelná událost, 

havarijní stav na majetku obce, situace ohrožující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno 

operativně  a neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poskytnutého příspěvku v roce 2014 pro stejné 

období, pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období rozpočtového 

provizoria ve výši jiné.  

6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční výdaje vyplývající z již dříve 

uzavřených smluv. Výdaje spojené s výstavbou splaškové kanalizace, Dům volnočasových aktivit 

čp. 8 -zařízení a drobný dlouhodobý majetek. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2015 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria 



stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků  obce k 31. 12. 2014 
Starosta obce na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé 

vybrané účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními 

standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

nařizuje provést řádnou inventarizaci majetku a závazků v Obci Valtrovice  k 31.12.2014. 

Usnesení: 

ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2014. 

ZO schvaluje jmenování komisí v tomto složení: 

 

Hlavní inventarizační komise (HIK) 
 

Předseda  Ing.Tomáš Juhaňák 

Člen 1     Marie Fafílková 

Člen 2     Alena Sochorová 
 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 1 

DIK č. 1 provede inventarizaci majetku OU Valtrovice  

 místního hospodářství Valtrovice a domu volnočasových aktivit čp. 8 (Klubovna) 

Předseda  Marie Fafílková 

Člen 1       Jana  Merková 

 
Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 2 

DIK č. 2  provede inventarizaci majetku SDH Valtrovice 

Předseda   František Šindelář 

Člen 1       František Jedlička 

 
Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 3 

DIK č. 3  provede inventarizaci majetku Knihovny Valtrovice 

Předseda   Jana Merková 

Člen 1       Marie Siruková 
 

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 4 

DIK č. 4  provede inventarizaci majetku Kulturního domu Valtrovice 

Předseda    František Jedlička 

Člen 1        František Šindelář 
  

Dílčí inventarizační komise (DIK)  č. 5 
DIK č. 5  provede inventarizaci pohledávek, závazků stavů bankovních účtů a ostatních účtů rozvahy a podrozvahy 

Předseda  Marie Fafílková 

Člen 1      Marta Juhaňáková 
 

LIKVIDAČNÍ  KOMISE (LK) 

Předseda  Marta Juhaňáková 

Člen 1      Marie Fafílková 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

 

7. Pověření  k zastupování v MAS Znojemské vinařství, DSO Dyje, ZSO VaK Znojemsko 

Usnesení: 

a) ZO schvaluje a deleguje  zástupce do MAS Znojemské vinařství, z.s. se sídlem ul. 



Dvořákova 2924/21, Znojmo starostu obce Mgr. Luďka Lahnera. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

b) ZO schvaluje a deleguje zástupce do Svazku obcí Dyje se sídlem Hrádek 16, starostu obce 

Mgr. Luďka Lahnera. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

c) ZO schvaluje a deleguje zástupce do ZSO Vodovody a Kanalizace Znojemsko se sídlem ul. 

Kotkova 20, Znojmo starostu obce Mgr. Luďka Lahnera. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

8. Nabídka agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany 

Starosta seznámil ZO s možností bezúplatně převést stavby stálého lehkého opevnění zapsaných na 

LV 313 pro k.ú. Valtrovice na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Valtrovice. 

Usnesení: 

ZO schvaluje podání žádosti Agentuře pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany 

o bezúplatný převod stavby bez čp/če., jiná stavba na pozemku p.č. 1795 v k.ú. Valtrovice, 

evidovaná jako VEČ 508 OL a stavby bez čp/če  jiná stavba na pozemku p.č. 1405 v k.ú. Valtrovice 

evidovaná jako VEČ 209 OL.  

ZO pověřuje starostu obce k vyřízení tohoto převodu. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na obd. 2015-2019 

Tento plán byl vytvořen v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb Znojemska ve 

spolupráci se zástupci poskytovatelů sociální služeb, uživatelů a zadavatelů. 

Usnesení: 

ZO projednalo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019 

ZO schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

10. Propachtování  pozemku p. č. 1075 v k.ú. Valtrovice 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce v období od 24. 11. 2014 do 10. 12. 2014. 

Usnesení: 

ZO schvaluje propachtování (pronájem) pozemku za účelem zemědělského obhospodařování p.č. 

1075,orná půda  o výměře 2366 v k.ú. Valtrovice  firmě‚ Dan Moravia Agrar a.s.   

ZO pověřuje starostu k uzavření pachtovní smlouvy s nájemcem. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Kanalizace výstavba 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí současný stav výstavby splaškové kanalizace. Obec poskytla ZSO VaK 

Znojemsko částku 4.566.562,00 Kč na zajištění výstavby. 

Odbočení pro napojení přípojek se provede u pozemků p.č. 262/1, 26/1, 1124, 158/2, 87/3 v k.ú. 

Valtrovice.  

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0 

 

12. Odpisový plán MŠ, technické zhodnocení budovy školy 

Usnesení: 

ZO schvaluje Odpisový plán na rok 2014 Mateřské školy Valtrovice, příspěvkové organizace. 

Jedná se o budovu MŠ Valtrovice 12. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



 

13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH 

ZO  schvaluje smlouvu č. 027934/14/OKH  o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014 v částce 2.000,00 Kč. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

14.Různé 

A) Porovnání úrokových sazeb pro běžný účet obce Valtrovice 

Starosta obce prověřil, porovnal úrokové sazby ostatních bankovních domů a 

současně sdělil ZO i novou nabídku úrokové sazby současné banky. 

Usnesení: 

ZO  schvaluje ponechání běžného účtu u současné banky ČSOB.a.s.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

B)  Zapůjčení kabin TJ mládeži na 31. 12. 2014 

Starosta seznámil ZO s žádostí na zapůjčení kabin u příležitosti pořádání Silvestra. Současně se 

koná silvestrovská zábava i v kulturním domě. 

Usnesení: 

ZO schvaluje zapůjčení kabin TJ mládeži na 31. 12. 2014 

Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 1 

 

C) Ústní žádost o prominutí nájmu v KD 

Zástupce staré gardy p. Stašek  žádá prominutí poplatku za pronájem kulturního domu 8. 11. 2014. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje prominutí poplatku za pronájem kulturního domu. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 

 

D)  

-  Starosta sdělil ZO návrh na vytvoření obecně závazné vyhlášky na zákaz domovního prodeje. 

- Investice na rok 2015, s ohledem na probíhající výstavbu splaškové kanalizace obec musí 

zabezpečit především její financování, dále opravu komunikací, ostatní výdaje budou upraveny. 

- Nabídka Svazu měst a obcí ČR na publikaci pro zastupitele obce. 

- Oprava silnice Valtrovice – Formoza starosta navrhuje uzavřít s podnikatelskými subjekty, které 

využívají tuto pozemní komunikaci nejvíce smlouvu, ve které bude uvedeno, jakou výší se budou 

podílet na opravách komunikace.   

  

Zapsala: Alena Sochorová 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

 

Zápis vyhotoven dne 11. 12. 2014 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

 

Ing. Juhaňák ………………………….   Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

        ………………………………… 
   


