
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 4/2016, 

konaného dne 11. 5. 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. 4/2016 pí Fafílkovou a p. Jedličku. 

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.  Závěrečný účet Obce Valtrovice za rok 2015 

4.  Účetní závěrka Obce Valtrovice za rok 2015 

5.  Rozpočtové opatření č. 1/2016 

6.  Smlouva o smlouvě budoucí – smlouva o zřízení věcného břemene 

7.  Územní plán 

    a) zadání změny č. 1 územního plánu Valtrovice 

    b) posouzení návrhu na pořízení změny územního plánu Valtrovice. 

8.  Žádost DC ADRA Znojmo 

9.  Žádost Cyklo klub Kučera Znojmo 

10. Zpráva výběrové komise k akci MŠ Hravá zahrada 

11. Informace k MŠ Valtrovice 

12. Informace k žádostem o dotace. 

13. Obecní byty 

14. 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. Závěrečný účet Obce Valtrovice za rok 2015 
A) Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo Závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2015 a 

schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského 

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

hospodaření obce za rok 2015 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 2015 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 12. 04. 2016 do  29.04.2016.  Ve stejném 



období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

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

 

4. Účetní závěrka Obce Valtrovice za rok 2015 
Zastupitelstvo obce Valtrovice projednalo návrh účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2015.  

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 

2015. 

Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši -557.710,62 Kč v r. 

2016 na účet 432, výsledek hospodaření minulých účetních období. 

O schválení účetní závěrky obce Valtrovice za rok 2015 bude vypracován Protokol, který bude 

v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30. 06. 2016 odeslán do Centrálního systému účetních 

informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. 

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

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2016 
ZO schvaluje RO č. 1/2016, Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o částku 13.600,00 Kč. 

/ viz příloha č. 2/ 

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

6. Smlouva o smlouvě budoucí – smlouva o zřízení věcného břemene 
ZO schvaluje Smlouvu č. 1030022789/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou 

E.ON na  p.č. 2229, 2220, 2203 v k.ú. Valtrovice na LV 10001 s názvem „Valtrovice_Jelének:NN 

přip.rozš.DS „ 

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

7. Územní plán 
Ad  a) ZO schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu obce Valtrovice. 

Ad b) ZO schvaluje návrh na pořízení změny územního plánu žadatele p. Josefa Skláře. Veškeré 

náklady vyplývající z pořízení změny budou hrazeny ze strany žadatele. 

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

 

8. Žádost DC ADRA Znojmo 
ZO schvaluje žádost DC ADRA Znojmo, příspěvek 1.000,00 Kč.   

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

Proti: Ing. Juhaňák 

 

9. Žádost Cyklo klub Kučera Znojmo 
ZO neschvaluje žádost o finanční prostředky Cyklo klubu Kučera na pořádání cyklistického závodu.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
ZO schvaluje organizační podporu za pomocí SDH Valtrovice,  jako v minulých letech. 

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

10. Zpráva výběrové komise k akci MŠ Hravá zahrada 
ZO schvaluje jako zhotovitele pro akci MŠ Valtrovice – „Hravá zahrada“ firmu Dřevoartikl spol. s. 

r.o. Cena za zhotovení hřiště činí 469.153,00 Kč vč. DPH. 

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

11. Informace k MŠ Valtrovice 
ZO bere na vědomí informace z kontrolního zjištění České školní inspekce Čj. ČŠIB-116/16-B a 



inspekční zprávu  Čj: ČŠIB 1145/15-B. 

ZO  schvaluje finanční prostředky ve výši 34 000 Kč na nákup dětského nábytku do jídelny. 

ZO schvaluje prázdninový provoz MŠ Valtrovice v termínu od 15. 8. 2016 do 26. 8. 2016. 

Podmínkou je minimální počet pět dětí. 

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

 

odchod p. Jedlička 
 

12. Informace k žádostem o dotace 
Ad b) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup 

počítačového vybavení s multifunkčním zařízením a regálů do Knihovny ve Valtrovicích. 

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

 

Ad c) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu 

chodníku k místnímu hřbitovu ve Valtrovicích. 

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

 
 

13. Obecní byty 
ZO bere na vědomí informace ohledně přípravy oprav bytových domů. 

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

14. Různé 
b) ZO pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly. 

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

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 11. 5. 2016 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

         
  
 


