
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2016, 

konaného dne 26. 10. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 7/2016 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./viz příloha č. 1/ 

 

 

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

pí Fafílková, p. Jedlička (zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář, pí Juhaňáková 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 7/2016  p. Jedlička a pí Fafílková. 

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 zastupitelstva obce 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2016 

4. Zápis z jednání finančního výboru 

5. Zařazení do majetku dětské hřiště v MŠ Valtrovice 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036135/001 

7. Rekonstrukce schodiště u obecních bytů 

8. Různé 

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

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro spolek Konipaska 

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. Rozpočtové opatření č. 5/2016 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016. Jedná se o navýšení příjmů o 34.100,00 Kč a výdajů o 

34.100,00 Kč /viz příloha č.2/. 

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

 

 

 



4. Zápis z jednání finančního výboru 
ZO bere na vědomí zápis č. 2 z jednání finančního výboru dne 10. 10. 2016. 

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

5. Zařazení do majetku dětské hřiště v MŠ Valtrovice 
ZO schvaluje zařadit do majetku Obce nově zbudované dětské hřiště Hravá zahrada v areálu MŠ 

v celkové výši 469.153,00 Kč, po dobu 5-ti let po ukončení realizace se nesmí převést tento majetek na 

jinou právnickou osobu. 

ZO schvaluje odpisový plán k tomuto majetku a rozpouštění dotace. 

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

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036135/001 
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036135/001. 

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

7. Rekonstrukce schodiště u obecních bytů 
ZO schvaluje rekonstrukci schodiště u obecních bytů s čp. 110 firmou Prefa Kompozity, a.s..  

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

 

8. Různé 
A) Žádost klubu žen o ušití dámských a dětských krojů – 11 ks celkem 

Usnesení: 
ZO schvaluje nechat ušít 15 ks kompletních krojů (5x dámské, 3x dětské dívčí a 3x dětské chlapecké). 

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

B) Starosta přednesl výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova“. 

ZO schvaluje podaní žádostí o dotace na MMR do programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2017. 

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

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro spolek Konipaska 

Usnesení: 
ZO neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 4 000 Kč spolku Konipaska. 

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

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 26. 10. 2016 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

    

 

         
  
 


