
USNESENÍ z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

6/2015, konaného dne 30.9. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2014 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice, od bodu č. 5 přítomno 6 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. /viz příloha č.1 / 

 

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

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

Omluveni: ----- 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2015 p. Šindeláře a pí. Juhaňákovou 

Hlasování: pro 5, 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. Rozpočtové opatření č. 3/2015 a 4/2015 

4. Dohoda o převedení nedokončeného majetku, kanalizace se ZSO VaK Znojemsko. 

5. Zpráva kontrolního a finančního výboru. 

6. Obecně závazná vyhláška 2/2015 – Požární řád obce Valtrovice. 

7. Nařízení obce 3/2015 – Tržní řád obce Valtrovice. 

8. Žádost o prodej pozemku p.č. 21/6 v k.ú. Valtrovice na výstavbu rodinného domu. 

9. Pověření pro starostu k vyplácení příspěvku občanům, vybudování kanalizační přípojky. 

10. Parkoviště u obchodu Jednoty a sběrný dvůr. 

11. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s. na       

            období 2014-2020. 

12. Příspěvek na stravování. 

13. Nabídka pojištění právní ochrany úřadu a zastupitelstva obce. 

14. Nabídka na výměnu soustavy veřejného osvětlení v obci. 

15. Žádost Klubu žen o příspěvek na hudební produkci – Krojované hody. 

16. Různé. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů 

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

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2015 a 4/2015 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. Jedná se o navýšení příjmů o částku 261.900,00 Kč a 

výdajů o 261.900,00 Kč. /viz příloha č. 2/ 

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

 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015. Jedná se o navýšení příjmů o částku 71.900,00 Kč a 



výdajů o 71.900,00 Kč. /viz příloha č. 3/ 

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

 

 

4. Dohoda o převedení nedokončeného majetku, kanalizace se ZSO VaK Znojemsko.  
ZO schvaluje bezplatný převod nedokončeného dlouhodobého majetku, Dohodu o převedení 

nedokončeného majetku se Zájmovým sdružením obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko na stavbu 

„Splašková kanalizace v obci Valtrovice“ v účetní hodnotě  957.328,00 Kč. 

ZO schvaluje v účetnictví obce převedení tohoto majetku z účtu 042 na podrozvahové účty v částce 

957.328,00 Kč. 

ZIO pověřuje starostu k podpisu dohody. 

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

 

příchod p. Jedlička 

 

5.  Zpráva kontrolního a finančního výboru 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 24. 08. 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 18. 08. 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

6. Obecně závazná vyhláška 2/2015 – Požární řád obce Valtrovice. 

ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Valtrovice č. 2/2015 kterou se vydává Požární řád obce 

s účinností od 15. 10. 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

 

7. Nařízení obce 3/2015 – Tržní řád obce Valtrovice. 

ZO vydává Tržní řád obce Valtrovice č. 3/2015 s účinností od 15. 10. 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

8. Žádost o prodej pozemku p.č. 21/6 v k.ú. Valtrovice na výstavbu rodinného domu. 

ZO bere na vědomí žádost o prodeji pozemku p.č. 21/6  o výměře 527 m2 v k.ú. Valtrovice. Záměr 

o prodeji bude vyvěšen na úřední desce. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

9. Pověření pro starostu k vyplácení příspěvku občanům, vybudování kanalizační přípojky. 
ZO pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí účtové dotace na 

"Vybudování kanalizační přípojky“ pro rok 2015, ve výši 3 000,- Kč, žadatelům. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

10. Parkoviště u obchodu Jednoty a sběrný dvůr. 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu z jednání o využití části pozemku p.č. 131, v k.ú. Valtrovice, areál 

obchodu  Jednoty COOP.  

ZO  pověřuje místostarostu odpovědí zástupci Jednoty p. Ing. Světlíkovi. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 



 

 

11. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 

2014-2020. 
ZO souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny 

MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2014-2020 na svém správním území. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

12. Příspěvek na stravování. 

ZO schvaluje příspěvek obce na stravování ve výši 50%, zaměstnancům obce, kteří mají uzavřenou 

pracovní smlouvu a uvolněným členům zastupitelstva obce. Hodnota stravenky bude činit 80,00 Kč. 

od 1. 10. 2015. 

ZO pověřuje starostu obce k dalšímu jednání a podpisu smlouvy se společností dodávající 

stravenky. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

13. Nabídka pojištění právní ochrany úřadu a zastupitelstva obce. 
ZO schvaluje nabídku firmy DAS na pojištění právní ochrany obce Variantu č.1. 

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

14. Nabídka na výměnu soustavy veřejného osvětlení v obci. 
ZO bere na vědomí nabídku firmy Ecoledsol na výměnu veřejného osvětlení. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

15. Žádost Klubu žen o příspěvek na hudební produkci – Krojované hody 

ZO schvaluje úhradu nákladů za hudební produkci při pořádání krojovaných hodů v obci dne 

19.09.2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

16. Různé 
Do konce listopadu 2015 bude provedena výstavba obecních kanalizačních přípojek  

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hod. 

 

Termín příští schůze: - 
 

Ověřovatelé:       Starosta: Mgr. Luděk Lahner 

 

p. Šindelář ………………………….   ………………………………… 

 

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

 

        ………………………………… 


