
USNESENÍ z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice č. 3/2015, 

konaného dne 29. 4. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, že 

zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva obce 

Valtrovice, od bodu č. 4, přítomno 5 členů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. /viz příloha č.1/ 

 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta), Ing. Juhaňák (místostarosta) /od bodu č. 4/ 

pí Merková, pí Fafílková, , pí Juhaňáková, (zastupitelé) 

Omluveni: p. Jedlička, p. Šindelář (zastupitelé) 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2015 p. Fafílkovou a p. Merkovou  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

   

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. Účetní závěrka Mateřské školy Valtrovice za rok 2014 a výsledek 

hospodaření  

4. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce Valtrovice 

5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Valtrovice.-Formoza p.č.2199 

v k.ú. Valtrovice 

6. Stanovy DSO Dyje, rozpočet DSO na rok 2015 

7. Žádost o finanční příspěvek Cyklo Klub Kučera 

8. Nabídka k pronájmu pozemků od Státního Pozemkového úřadu Valtrovice- Formoza 

                     p.č. 1862, 1864, v k.ú. Valtrovice 

9. Kanalizace, výstavba 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

10. Žádost FC Valtrovice o příspěvek na hudební produkci u příležitosti 

fotbalové akce Staré Gardy Valtrovice 

11. Rozpočtové opatření č. 1/2015 

12. Žádost Mateřské školy Valtrovice o příspěvek na dopravu dětí do plavání 

13. Vzrostlé stromy u kostela určené k arboristickým zásahům 

14. Různé 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

3. Účetní závěrka Mateřské školy Valtrovice za rok 2014 a výsledek hospodaření  

ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2014 ve výši ztráty 7.974,66 Kč. 

ZO schvaluje  pokrytí ztráty záporného hospodářského výsledku MŠ ve výši 8.000,00 Kč. 

ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2014. 



Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

Příchod Ing. Juhaňák 

 

4. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce Valtrovice 

ZO schvaluje úpravu odměny pro místostarostu obce Valtrovice ve výši 5.500,00 Kč/měsíc s platností 

od 01.05.2015 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, (Ing. Juhaňák) Usnesení bylo přijato 

ZO schvaluje ponechání odměn členům zastupitelstva obce Valtrovice ve stávající výši 600,00 

Kč/měsíc s platností od 1. 5. 2015. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Valtrovice - Formoza p.č.2199 v k.ú. 

Valtrovice 

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

distribuce – souhlas s umístěním kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na p. č. 2199 v k.ú. 

Valtrovice. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

6. Stanovy DSO Dyje, rozpočet DSO na rok 2015 

a) ZO schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Dyje, zveřejnění na úřední desce od 11. 3. 

2015 do 27. 3. 2015.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

b) ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015 DSO Dyje. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 
 

7. Žádost o finanční příspěvek – Cyklo Klub Kučera 
ZO schvaluje organizační podporu prostřednictvím SDH Valtrovice při pořádání cyklistických závodů. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

ZO neschvaluje finanční příspěvek Cyklo Klubu Kučera Znojmo. 

Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0, Proti:Mgr. Lahner,  Usnesení bylo přijato 

 

8. Nabídka k pronájmu pozemků od Státního Pozemkového úřadu na pozemky Valtrovice- For-

moza p.č. 1862, 1864, v k.ú. Valtrovice  

ZO neschvaluje pronájem od SPÚ na pozemky Valtrovice - Formoza p.č. 1862, 1864, v k.ú. Valtrovi-

ce. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

9. Kanalizace - výstavba. 
ZO bere na vědomí informace o výstavbě splaškové kanalizace v obci Valtrovice. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

10. Žádost FC Valtrovice o příspěvek na hudební produkci u příležitosti fotbalové 

akce Staré gardy Valtrovice 

ZO schvaluje příspěvek na hudební produkci v max. výši do 10.000,00 Kč fotbalovému klubu FC 

Valtrovice u příležitosti pořádání 10. ročníku. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

11.Rozpočtové opatření č. 1/2015 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. Jedná se o navýšení příjmů o částku 74.900,00 Kč a 

výdajů o 74.900,00 Kč. /viz příloha č. 2/ 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 



 

12. Žádost Mateřské školy Valtrovice o příspěvek na dopravu dětí do plavání 

ZO schvaluje navýšení finančního příspěvku o 9.000,00 Kč Mateřské škole Valtrovice na dopravu dětí 

do plavání v Božicích. 

 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

13.Vzrostlé stromy u kostela určené k arboristickým zásahům 

ZO bere na vědomí stanovisko Agentury ochrany přírody Znojmo. 

ZO schvaluje bezpečnostní, zdravotní, symetrizační a redukční ořez stromů u kostela dle cenové 

nabídky firmou Antonína Uhra. 

 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato 

 

14.Různé 

   ------ 

 

 

Zapsala:  Alena Sochorová 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

Zápis vyhotoven dne: 29. 04. 2015 

 

 

 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

p. Fafílková ………………………….   ………………………………… 

 

p. Merková ………………………….   Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

        ………………………………… 
  
 


