
USNESENÍ z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

4/2015,  konaného dne 24. 6. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 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 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

 

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

pí Fafílková, , p. Šindelář, od bodu č. 5 p. Jedlička (zastupitelé) 

Omluveni: pí Juhaňáková 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2015 p. Šindeláře a pí. Fafílkovou  

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. Rezignace na funkci člena zastupitelstva obce a člena finančního výboru. 

4. Závěrečný účet svazku obcí Dyje za rok 2014. 

5. Závěrečný účet Obce Valtrovice za rok 2014. 

6. Účetní závěrka Obce Valtrovice za rok 2014. 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

8. Poskytování dotací z rozpočtu Obce Valtrovice, vzor žádosti dle zák. 

250/2000 Sb. 

9. Příspěvek občanům Obce Valtrovice na vybudování kanalizační přípojky. 

10. Žádost o odkup parcely 262/32 o výměře 51 m2 v k.ú. Valtrovice. 

11. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Znojmo. 

12. Pověření ke kontrole finanční a kontrolní výbor. 

13. Došlá pošta. 

14. Kanalizace – výstavba. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

15. Prodej AVIA SDH Valtrovice. 

16. DSO Dyje – žádost o příspěvek na podporu vinařství. 

17. Určení ceny za zapůjčení pivních setů. 

18. EON – věcné břemeno. 

19. RO č. 2/2015 

20. Rozpočtový výhled pro roky 2016 – 2025. 

21. Revokace usnesení č. 7/2014 ze dne 5. 11. 2014. bod č. 3. 

22. 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. Rezignace na funkci člena zastupitelstva obce a člena finančního výboru 
ZO bere na vědomí informaci o rezignaci člena zastupitelstva a člena finančního výboru, pí Jana 

Merková 

ZO volí člena finančního výboru a to pí  Martu Juhaňákovou. 

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

 

4. Závěrečný účet svazku obcí Dyje za rok 2014 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet svazku obcí Dyje za rok 2014. 

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

 

příchod p. Jedlička 

 

5. Závěrečný účet Obce Valtrovice za rok 2014 
A) Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo Závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2014 a schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním-oddělení přezkumu obcí o výsledku 

hospodaření obce za rok 2014 a to bez výhrad. 

Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Valtrovice se tento návrh 

stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE VALTROVICE. 

Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2014 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 03. 06. 2015 do  23.06.2015.  Ve stejném 

období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

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

 

6. Účetní závěrka Obce Valtrovice za rok 2014 
Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo návrh účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2014.  

Zastupitelstvo obce Valtrovice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených 

podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace účetní jednotky. 

Zastupitelstvo obce Valtrovice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku obce Valtrovice za rok 2014. 

Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši -1.992.682,67 Kč v r. 

2015 na účet 432, výsledek hospodaření minulých účetních období. 

O schválení účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2014 bude vypracován Protokol, který bude 

v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30. 06. 2015 odeslán do Centrálního systému účetních 

informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. 

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

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – smlouva č. 031028/15/OKH. 

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

 

8. Poskytování dotací z rozpočtu obce Valtrovice, vzor žádosti dle zák. 250/2000 Sb. 

ZO schvaluje vzor žádosti o poskytnutí individuální dotace a NFV pro spolky, organizace a 

jednotlivce v obci Valtrovice z rozpočtu obce Valtrovice dle zákona 250/2000 Sb. 

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

 

9. Příspěvek občanům obce Valtrovice na vybudování kanalizační přípojky 
ZO schvaluje příspěvek občanům na projektovou dokumentaci přípojky kanalizace a protokol o 



kontrole přípojky technikem VAS ve výši 3 000,- Kč na číslo popisné. Podmínky individuální dotace 

budou zveřejněny následně. 

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

 

10. Žádost o odkup parcely 262/32 o výměře 51 m2 v k.ú. Valtrovice 

ZO bere na vědomí podání žádosti o prodej parcely 262/32 o výměře 51 m2 v k.ú. Valtrovice a 

souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji. 

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

 

11. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Znojmo. 

ZO schvaluje příspěvek pro Oblastní charitu Znojmo ve výši 1 000,- Kč. 

Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

Proti: Ing Juhaňák 

 

12. Pověření ke kontrole finančního a kontrolního výboru. 

ZO pověřuje kontrolní a finanční výbor ke kontrole hospodaření obce Valtrovice. 

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

 

13. Došlá pošta. 

ZO bere na vědomí došlou poštu č.j. 167/2015. 

ZO pověřuje starostu obce vyřízením této došlé pošty. 

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

 

14. Kanalizace – výstavba. 

ZO bere na vědomí informace o výstavbě splaškové kanalizace. 

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

 

15. Prodej AVIA SDH Valtrovice. 

ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji movitého majetku a to vozu tovární značky AVIA 

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

 

16. DSO Dyje – žádost o příspěvek na podporu vinařství. 

ZO schvaluje investiční příspěvek SO Dyje ve výši 12.000 Kč na financování akce „Rozvoj vinařství 

SO Dyje. 

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

 

17. Určení ceny za zapůjčení pivních setů. 

ZO schvaluje poplatek za půjčení pivních setů fyzickým osobám a to za úplatu ve výši 50 Kč/pivní 

set. 

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

 

18. EON – věcné břemeno. 

ZO schvaluje smlouvu č. ZN-014330034211/001 o zřízení věcného břemena za jednorázovou úplatu 

1 000,- Kč. na pozemku p.č. 158/37 v k.ú. Valtrovice. 

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

 

19. RO č. 2/2015 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015. Jedná se o navýšení příjmů o částku 104.200,00 Kč a 

výdajů o částku 104.200,00 Kč.  / viz příloha č. 2 / 

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

 

 



20. Rozpočtový výhled pro roky 2016 – 2025. 

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Valtrovice pro roky 2016 - 2025. 

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

 

21. Revokace usnesení ze dne ze dne 5. 11. 2014 zasedání zastupitelstva 7/2014, bod č. 3,  

rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

ZO schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 5. 11. 2014, bod č. 3, v souladu s § 77 odst. 3 

písm. b) zákona o obcích a stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí odměna neuvolněnému 

členovi zastupitelstva obce, člena výboru obce, předsedy výboru obce náleží odměna 600,00 Kč/měsíc. 

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

 

22. Různé 

ZO schvaluje hromadné objednání vytýčení inženýrských sítí, které budou výkopovými pracemi na 

kanalizačních přípojkách dotčeny. 

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

 

ZO schvaluje pořízení podsypového materiálu na přípojky kanalizace pro občany. Materiál bude 

uložen a na deponiích v obci. 

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

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hod. 

Zápis vyhotoven dne: 24. 06. 2015 

 

 

 

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

 

 

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

 

    

 

         
  
 


