
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 9/2016 

konaného dne 21. 12. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 9/2016 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 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné./viz příloha č.1/ 

 

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

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

Omluveni: p. Jedlička 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 9/2016  pí Fafílková a p. Šindelář. 

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 zastupitelstva obce 

3. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2017 

4. Dodatek č. 1 ke směrnici pro evidenci majetku 

5. Žádost o koupi pozemku p. č. 94 v k. ú. Valtrovice 

6. Žádost o koupi pozemku – část p. č. 158/40 v k. ú. Valtrovice 

7. Nařízení vlády č. 37/2016 

8. Různé 

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

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

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

 

3. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2017 

Usnesení: 
V souladu s paragrafem 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v 

platném znění a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od 1 . 1. 2017 schvaluje 

zastupitelstvo obce pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době od 1. ledna 2017 do 

schválení rozpočtu obce na rok 2017. 

V souladu s § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 

znění a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od  01.01.2017 schvaluje 

zastupitelstvo obce pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době  

od 1. ledna 2017 do schválení rozpočtu obce na rok 2017. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2017 obec zabezpečovat 

provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 



2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní správní činnosti (správní 

poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, služby, prodej 

majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle rozpočtového určení daní, případně s přijatou 

dotací, např. na výkon státní správy apod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 

výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy. 

Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluvních vztahů 

(např. Dobrá Energie, Vodárenská a.s., Telefonica O2  atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, živelná událost, havarijní 

stav na majetku obce, situace ohrožující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno operativně a 

neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poskytnutého příspěvku v roce 2016 pro stejné období, 

pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období rozpočtového provizoria ve 

výši jiné.  

6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční a neinvestiční výdaje vyplývající z již 

dříve uzavřených smluv. Výdaje spojené s výstavbou splaškové kanalizace, výdaje spojené s projektem 

,,Nový systém separace odpadů v Obci Valtrovice“, výdaje spojené se změnami územního plánu. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2017 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria stanou 

příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2017. 

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

 

4. Dodatek č. 1 ke směrnici pro evidenci majetku 
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici pro evidenci majetku. 

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

5. Žádost o koupi pozemku p. č. 94 v k. ú. Valtrovice 
ZO bere na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 94 v k. ú. Valtrovice o výměře 164 m2 a souhlasí se 

zveřejněním záměru o prodeji pozemku. 

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

6. Žádost o koupi pozemku – část p. č. 158/40 v k. ú. Valtrovice 
ZO bere na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 158/40 v k. ú. Valtrovice o výměře 172 m2 a 

souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji pozemku. 

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

 

7. Nařízení vlády č. 37/2016 
ZO bere na vědomí nařízení vlády č. 37/2016.  

ZO schvaluje ponechání odměn neuvolněným zastupitelům ve stávající výši. 

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

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 21. 12. 2016 
 

 

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

 

 

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

 

   


