
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

3/2016, konaného dne 30. 3. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

 

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

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

Omluveni: - 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2016 pí Juhaňákovou a p. Šindeláře. 

Hlasování: pro 6, 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 zastupitelstva obce 

3. Rozpočet obce Valtrovice na rok 2016 

4. Účetní závěrka a výsledek hospodaření mateřské školy za rok 2015 

5. Obecní byty 

6. Pronájem KD 

7. Zápis finančního výboru 

8. Veřejně prospěšné práce na rok 2016 

9. Žádost o změnu části územního plánu Obce Valtrovice 

10. Nádoby na bioodpad 

11. Žádost FC Valtrovice 

12. Různé. 

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

 

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

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

 

3. Rozpočet obce Valtrovice na rok 2016 
ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Obce Valtrovice dle návrhu rozpočtu roku 2016. 

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný dle odvětvového členění na paragrafy. Příjmy 6.206,1 tis. Kč, 

výdaje 6.206,1 tis. Kč. /viz. Příloha č.2/ 

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

 

4. Účetní závěrka a výsledek hospodaření mateřské školy za rok 2015 
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2015 ve výši 8.051,04 Kč. 

ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2015. 

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

5. Obecní byty. 
ZO odkládá rozhodnutí o úpravě nájemného v obecních bytech. 

ÚKOL: p. Jedlička – poptá firmu DEK o cenovou nabídku na zateplení fasády 



ÚKOL: starosta – prověří nájemné u obecních bytů v okolních obcích 

ÚKOL: místostarosta – prověří cenu nového přístupového schodiště, případně opravu stávajícího 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

6. Pronájem KD. 
ZO schvaluje cenu za pronájem KD Valtrovice ve výši 1.000,00 Kč/den (akce) s platností od 1. 

dubna 2016. 

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

7. Zápis finančního výboru. 
ZO bere na vědomí zápis č. 1/2016 finančního výboru obce ze dne 29. 02. 2016. 

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

8. Veřejně prospěšné práce na rok 2016. 
ZO bere na vědomí v rámci VPP od 1. 4. 2016 obec obdrží dotační prostředky z úřadu práce na dva 

pracovníky VPP. 

ZO schvaluje zaměstnat od 1. 4. 2016 dva pracovníky. Mzdové náklady budou hrazeny z rozpočtu 

obce. 

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

9. Žádost o změnu části územního plánu Obce Valtrovice. 
ZO schvaluje postoupení žádosti pana Josefa Skláře úřadu územního plánování při MěÚ ve Znojmě 

k posouzení. 

ZO pověřuje starostu obce k dalším úkonům souvisejících s pořízením změny územního plánu. 

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

10. Nádoby na bioodpad. 
ZO bere na vědomí informace rozmístění kontejnerů na bioodpad. 

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

11. Žádost FC Valtrovice. 

Usnesení: 
ZO schvaluje místo sídla FC Valtrovice, z. s.  na adrese Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice, opravu 

zábran a kabin dle žádosti FC Valtrovice (u zábran buď opravit pletivo nebo vyměnit pletivo za 

sítě), výpůjčku a smlouvu o výpůjčce k nemovitostem p.č. 259/1, 259/2 v k.ú. Valtrovice. 

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

12. Různé. 
 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení  vyhotoveno dne: 30. 3. 2016 

 

 

 

 

 

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

 

 

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


