
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

2/2017, konaného dne 29. 3. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 2/2017 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. Jedlička, pí Juhaňáková (zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2017  p. Jedličku 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.  Rozpočet Obce Valtrovice na rok 2017 

4.  Zpráva finančního výboru 

5.  Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2016 

6.  Žádosti o koupi pozemků 

7.  Smlouva č. ZN-014330039229/001 o zřízení věcného břemene 

8.  Žádost spolek Konipaska 

9.  Došlá pošta 

10. 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. Rozpočet Obce Valtrovice na rok 2017. 
ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Obce Valtrovice dle návrhu rozpočtu roku 2017. 

Rozpočet Obce Valtrovice je navržen jako vyrovnaný s příjmy ve výši 6 300 tis. Kč a výdaji ve výši 

6 300 tis. Kč. /viz. Příloha č. 2/ 

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

 

 

 



4. Zpráva finančního výboru. 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání finančního výboru ze dne 01. 03. 2017. 

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

5. Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2016. 
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2016 ve výši 90,80 Kč. 

ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2016. 

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

6. Žádosti o koupi pozemků. 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 158/47 pí Jarmile Ragóžové o výměře 46 m

2 
 , zapsaného 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo 

na LV č. 10001 pro Obec Valtrovice a k.ú. Valtrovice, za cenu ve výši 15,00 Kč/m
2
, což je cena 

nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 50,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: 

pí Jarmila Ragóžová se o tento pozemek již v minulosti řádně starala.  

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

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 94 p. Danu Braunerovi o výměře 164 m
2
 , zapsaného v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 

10001 pro Obec Valtrovice a k.ú. Valtrovice, za cenu ve výši 15,00 Kč/m
2
, což je cena nižší, než 

cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 50,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: 

pan Dan Brauner se o tento pozemek již v minulosti řádně staral. 

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

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 158/48 pí Horákové o výměře 172 m
2
 , zapsaného v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 

10001 pro Obec Valtrovice a k.ú. Valtrovice, za cenu ve výši 15,00 Kč/m
2
, což je cena nižší, než 

cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 50,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: 

pí Lenka Horáková se o tento pozemek již v minulosti řádně starala.  

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

 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1035/2 a 1737/2 pí Fafílkové o výměře 115 m
2
 , zapsaných 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo 

na LV č. 10001 pro Obec Valtrovice a k.ú. Valtrovice, za cenu ve výši 35,00 Kč/m
2
, což je cena 

nižší, než cena obvyklá, která byla zjištěna v částce 50,00 Kč/m2 a to z těchto důvodů: 

pí Marie Fafílková se o tento pozemek již v minulosti řádně starala a za cenu 35,00 Kč tyto 

pozemky Obec Valtrovice koupila do svého vlastnictví.  

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

 

7. Smlouva č. ZN-014330039229/001 o zřízení věcného břemene. 
ZO schvaluje smlouvu č. ZN-014330039229/001 o zřízení věcného břemene. 

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

 

8. Žádost spolek Konipaska. 
ZO neschvaluje žádost spolku Konipaska o finanční podporu. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 
Zdržela se: pí Juhaňáková Marta 

 

 

 

 



9. Došlá pošta. 
- 
 

10. Různé. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí v rámci veřejně prospěšných prací od 1. 4. 2017 obec obdrží dotační 

prostředky z úřadu práce na dva pracovníky VPP. 

ZO schvaluje na VPP práce na rok 2017 zaměstnat čtyři pracovníky, dvě pracovní místa budou 

hrazeny z rozpočtu obce. 

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

 
 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 29. 3. 2017 

 

 

 

 

 

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

 

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

 
  
 


