
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2017, 

konaného dne 15. 2. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2017 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. 1/2017  pí Juhaňákovou a pí Fafílkovou. 

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. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2016 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2016 

5. Hospodaření obce za rok 2016 

6. Odpisový plán na rok 2017 – obec 

7. Odpisový plán na rok 2017 – mateřská škola 

8. Výsledek hospodaření MŠ Valtrovice k 31. 12. 2016 

9. Žádost nájemníka bytu č. 3 – č.p. 110 

10. Žádost o koupi pozemků 

11. Žádosti:  a) Spolek Lungta 

                       b) Svaz měst a obcí České republiky 

12. Zápis do kroniky za rok 2016 

13. Projekt inženýrských sítí DÚR – bydlení východ 

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

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

14. Žádost o koupi pozemku p.č. 1035 a 1737 v k.ú. Valtrovice 

15. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

16. Vyřazení z majetku SDH Valtrovice – AVIA 

17. OÚ rekonstrukce – podání žádosti na JMK. Stavební úpravy objektu OÚ Valtrovice čp. 7 

18. Smlouva o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu 

19. Došlá pošta 

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. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2016. 
ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Valtrovice za rok 2016,  k 31.12.2016  včetně příloh. 

Příloha č. 1- Seznam všech inventurních soupisů 

Příloha č. 2- Přehled skutečných stavů majetku a závazků  



Příloha č. 3- Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou  

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

 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2016 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016, provedené k 31. 12. 2016, jedná se o navýšení příjmů 

ve výši 83.500,00 Kč a výdajů o 83.500,00 Kč /viz příloha č.2/ 

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

 

5. Hospodaření obce za rok 2016 
ZO schvaluje hospodaření obce za rok 2016. 

Příjmy 6 971 510,00 Kč, výdaje 5 672 231,44 Kč, financování – 1 299 278,56 Kč. 

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

6. Odpisový plán na rok 2017 - obec 
ZO schvaluje odpisový plán Obce Valtrovice na rok 2017. 

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

7. Odpisový plán na rok 2017 – mateřská škola 
ZO schvaluje odpisový plán Mateřské školy Valtrovice na rok 2017. 

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

 

8. Výsledek hospodaření MŠ Valtrovice k 31. 12. 2016 
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice ve výši 90,80 Kč a částku přidělit do rezervního 

fondu. 

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

Příchod p. Jedlička 

 

9. Žádost nájemníka bytu č. 3 – č.p. 110 
ZO schvaluje rekonstrukci vnitřní elektroinstalace.  

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

ZO schvaluje příspěvek ve výši 20 000,00 Kč na výměnu kuchyňské linky. 

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

ZO neschvaluje odstranění příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem. 

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

Proti: p. Jedlička 

 

10. Žádost o koupi pozemků 

ZO bere na vědomí znalecký posudek č. 3067-5/2017 vypracovaným Ing. Milošem Pelantem, 

kterým se stanovuje v místě a čase obvyklá cena za 1 m2 u pozemků ostatní plocha zahrad 

v intravilánu Obce Valtrovice nesloužící ke komerční činnosti ani k výstavbě, která se blíží hodnotě 

50 Kč/m2. 

ZO odkládá prodej pozemku, část p. č. 158/39  o výměře 46 m2 v k.ú. Valtrovice paní Ragóžové. 

ZO odkládá prodej pozemku, část p. č. 158/40  o výměře 172 m2 v k.ú. Valtrovice paní Horákové. 

ZO odkládá prodej pozemku p. č. 94  o výměře 164 m2 v k.ú. Valtrovice panu Braunerovi. 

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

 

Odchod p. Jedlička 

 

 

 

 

 



11. Žádosti: a) Spolek Lungta, b) Svaz měst a obcí České republiky 
ZO neschvaluje žádost Spolku Lungta. 

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

ZO schvaluje příspěvek Nadačnímu fondu Svatovítské varhany ve výši 500,00 Kč.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 
Zdržel se: p. Šindelář 

 

12. Zápis do kroniky za rok 2016 
ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2016. 

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

 

13. Projekt inženýrských sítí DÚR – bydlení východ 
ZO schvaluje zaměření parcel geodetem jako podklad pro projekt dokumentace územního řízení. 

ZO schvaluje oslovit o cenovou nabídku na projekt pro územní řízení formou In-house kontraktu 

VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. 

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

 

14. Žádost o koupi pozemku p.č. 1035 a 1737 
ZO bere na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. 1035 a 1737 v k.ú. Valtrovice. 

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

 

15. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ZO schvaluje Směrnici obce Valtrovice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností 

od 1. 1. 2017 a zároveň pozbývá platnost stávající směrnice ze dne 22. 1. 2014. 

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

 

16. Vyřazení z majetku SDH Valtrovice – AVIA 
ZO bere na vědomí vyřazení vozidla AVIA z majetku SDH Valtrovice k 31.1.2017. 

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

 

17. OÚ rekonstrukce – podání žádosti na JMK. Stavební úpravy objektu OÚ Valtrovice čp. 7 
ZO schvaluje podání žádosti na  KU JMK na rekonstrukci budovy Obecního úřadu Valtrovice. 

Projekt: Stavební úpravy objektu OÚ Valtrovice č.p. 7. 

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

 

18. Smlouva č. KJ665006 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu 
ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu č. KJ665006. 

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

 
 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 15. 2. 2017 
 

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

 

 

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


