
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2015, 

konaného dne 4. 2. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2015 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, pí Fafílková, p. Jedlička / od bodu č. 4 - č. 10 /, pí Juhaňáková 

(zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář 
 

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. 1/2015. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2015 pí Merkovou 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 usnesení z minulého zasedání ZO. 

3. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice 

k 31. 12. 2014. 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2014. 

5. Hospodaření obce za rok 2014. 

6. Odpisový plán na rok 2015 – obec. 

7. Odpisový plán na rok 2015 – mateřská škola. 

8. Žádost – Spolek Lungta. 

9. Informace o dotačních programech JMK na rok 2015. 

10. Kanalizace - výstavba. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body 

11. Zařazovací protokol SDH Valtrovice – automobil. 

12. Zápis do kroniky za rok 2014 

13. Žádost SDH o příspěvek na hudební produkci na „Hasičský ples“. 

14. Různé. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



 

2. Kontrola usnesení 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. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2014.  

Hlavní inventarizační komise přednesla inventarizační zprávu obce Valtrovice za rok 2014. 

Inventuru majetku evidovaného na účtech rozvahy a podrozvahy provedli členové inventarizačních 

komisí č. 1 – 5   k  31. 12. 2014 ve dnech 02. 01. 2015 až  20. 01. 2015.  

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise č. 5 k 31.12.2014 ve 

dnech 31.12.2014 až  20.1.2015. Inventuru pokladní hotovosti provedli členové inventarizační 

komise č. 5 dne 31.12.2014 a inventurní soupis vyhotovili dne 14.01.2015. 

Usnesení: 

ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Valtrovice k 31. 12. 2014 včetně příloh. 

Příloha č. 1- Seznam všech inventurních soupisů 

Příloha č. 2- Přehled skutečných stavů majetku a závazků  

Příloha č. 3- Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
Příchod p. Jedlička 

 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2014.  
Jedná se o změnu dle potřeb skutečnosti. Navýšení příjmů ve výši 446 800 Kč, snížení výdajů ve 

výši 301 300 Kč a zvýšení financování o 748 100 Kč. 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 navýšení příjmů ve výši 446 800 Kč, snížení výdajů ve 

výši 301 300 Kč a zvýšení financování o 748 100 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Hospodaření obce za rok 2014. 

Starosta seznámil ZO s celkovým hospodařením obce za rok 2014. 

PŘÍJMY objem příjmů po konsolidaci 7.306.985,83 Kč 
VÝDAJE objem výdajů po konsolidaci 9.902.294,22 Kč,  
FINANCOVÁNÍ objem financování po konsolidaci 2.595.308,39 Kč  
Usnesení: 

ZO schvaluje hospodaření obce za rok 2014.  

Příjmy 7 306 985,83 Kč, Výdaje  9 902 294,22 Kč, Financování  2 595 308,39 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Odpisový plán na rok 2015 – obec. 

Starosta seznámil zastupitele s odpisovým plánem. Nově z významných položek se odepisují 

zbudované komunikace a rekonstruovaný dům čp. 8. Dále hasičské vozidlo a územní plán.  

Usnesení: 

ZO schvaluje odpisový plán Obce Valtrovice na rok 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Odpisový plán na rok 2015 – Mateřská škola. 

MŠ Valtrovice nově odepisuje zrekonstruovanou budovu, plot a bránu. 

 

 



Usnesení: 

ZO schvaluje odpisový plán MŠ Valtrovice na rok 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

8. Žádost – Spolek Lungta. 

Spolek Lungta žádá o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Usnesení: 

ZO neschvaluje žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Informace o dotačních programech JMK na rok 2015. 

Starosta seznámil zastupitele, že je možno čerpat dotace z programu rozvoje venkova JMK. 

Příspěvek kraje je v max. výši 50% celk. uznatelných výdajů. Dle programu až do výše 200 tis. Kč. 

P. Jedlička informuje zastupitele, že bude v dohledné době otevřen dotační titul zelená úsporám i 

pro bytové domy. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o dotačních programech JMK na rok 2015. 

ZO schvaluje podání žádosti na dovybavení SDH Valtrovice ve výši 100 000 Kč (dotace 70%) na 

Krajský úřad JMK. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

10. Kanalizace - výstavba. 
DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice dodá v 1. čtvrtletí celkové náklady na intenzifikaci ČOV 

Jaroslavice k proplacení. K 12/2014 prostavěno 15% z rozsahu díla. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o výstavbě kanalizace. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
Odchod p. Jedlička  

 

11. Zařazovací protokol SDH Valtrovice – automobil. 

Nákup automobilu v ceně 320 000 Kč z toho dotace JMK 200 000 Kč. 

Usnesení: 

ZO schvaluje zařazení automobilu do majetku obce. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

12. Zápis do kroniky. 

Starosta přečetl návrh zápisu do kroniky obce za rok 2014. 

Usnesení: 

ZO schvaluje zápis do kroniky obce Valtrovice za rok 2014. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

13. Žádost SDH o příspěvek na hudební produkci na „Hasičský ples“. 

Usnesení: 

ZO schvaluje SDH Valtrovice příspěvek na hudební produkci ve výši 6 000 Kč. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

14. Různé 

A) Oznámení o obdržení dotace ze SZIF na rekonstrukci „Dům volnočasových aktivit“ ve výši 

692 852 Kč. 

B) Starosta přednesl zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku za rok 2014. 



Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

C) Starosta navrhuje vyřešit zákaz podomního prodeje v obci. 

Usnesení: 

ZO schvaluje návrh na zákaz podomního prodeje v obci a pověřuje starostu vypracováním 

vyhlášky pro zákaz podomního prodeje. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

 

Zápis vyhotoven dne: 11. 2. 2015 

 
 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

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

 

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

 

        ………………………………… 
  
 


