
USNESENÍ z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice č.2/2015,  

konaného dne 18. 3. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 2/2015 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, že 

zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. /viz příloha č.1/ 
 

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

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

Omluveni:  
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2015 p. Šindelář a p. Jedlička  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 
     

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. Návrh rozpočtu na rok 2015. 

4. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Valtrovice. 

5. Návrh na zřízení věcného břemene, Smlouva o smlouvě budoucí p.č. 

262/1 a 266/5 v k.ú. Valtrovice. 

6. Výsledek hospodaření MŠ Valtrovice k 31. 12. 2014. 

7. Žádost o finanční příspěvek – Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo. 

8. Žádost o finanční příspěvek – BabyBox pro odložené děti STATIM. 

9. Veřejně prospěšné práce na rok 2015. 

10. Kanalizace - výstavba. 

11. Různé. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2015.  

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 27.02.2015. 

ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle návrhu rozpočtu roku 2015. Rozpočet je navržen jako 

vyrovnaný dle odvětvového členění na paragrafy. Příjmy 5 916 tis. Kč, výdaje 5 916 tis. Kč. /viz. 

Příloha č.2./ 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

4. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepra-



vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Valtrovice.  
ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Valtrovice s účinností od 1. 4. 2015. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

5. Návrh na zřízení věcného břemene, Smlouva o smlouvě budoucí p.č. 262/1 a 266/5 v k.ú. 

Valtrovice. 
ZO schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E-ON 

distribuce – souhlas s umístěním distribučního zařízení na p.č. 262/1 a 266/5 v k.ú. Valtrovice. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

6. Výsledek hospodaření MŠ Valtrovice k 31. 12. 2014. 

ZO bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ za rok 2014. Výsledkem je ztráta 7 974,66 Kč.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 
 

7. Žádost o finanční příspěvek – Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo. 

ZO schvaluje příspěvek ve výši 1 000 Kč Dobrovolnickému centru ADRA na rok 2015. 

Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0, Proti: pí Merková, Ing. Juhaňák, Usnesení bylo přijato 

 

8. Žádost o finanční příspěvek – BabyBox pro odložené děti STATIM, z.s.. 

ZO schvaluje příspěvek Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. na zřízení 

babyboxu ve Znojmě ve výši 1 000 Kč. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0, Proti: Ing. Juhaňák, Usnesení bylo přijato 

 

9. Veřejně prospěšné práce na rok 2015. 

ZO schvaluje podání žádosti o VPP, rok 2015 na Úřad práce Znojmo na 5 uchazečů. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

10. Kanalizace - výstavba. 
ZO bere na vědomí informace o výstavbě splaškové kanalizace. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

11. Různé 

ZO pověřuje starostu poptáním odborné firmy o cenovou nabídku na bezpečnostní ořez stromů kolem 

kostela ve Valtrovicích. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

ZO schvaluje dodatek č. 2  k Odpisovému plánu k dlouhodobému majetku, změny v postupech platné 

od 01. 01. 2015. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

USNESENÍ vyhotoveno dne: 18. 03. 2015 

 

 

Starosta: Mgr. Luděk Lahner      Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

 

…………………………………                                          ……………………………………  
  



 
         
  
 


