
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice č. 4/2017, 

konaného dne 14. 6. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 4/2017 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) 

p. Jedlička, pí Juhaňáková (zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář, pí Fafílková 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2017  p. Jedličku a pí Juhaňákovou. 

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.2/2017 

4.  Zpráva kontrolního výboru 

5.  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb – město 

Znojmo 

6.  Změna č. 2 Územního plánu Obce Valtrovice 

7.  Informace výběrové komise k veřejným zakázkám 

8.  Novostavba hospodářské budovy na p.č. 54/3 a 54/1 v k.ú. Valtrovice 

9.  Bytové hospodářství 

10. Došlá pošta 

11. Různé 

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. 2/2017 
ZO schvaluje RO č. 2/2017. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o částku 112.900,00 Kč /viz 

příloha č.2/ 

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

 

 

 



4. Zpráva kontrolního výboru 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 9. 6. 2017. 

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

5. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb – město Znojmo 
ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro 

rok 2017. 

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

6. Změna č. 2 Územního plánu Obce Valtrovice 
ZO bere na vědomí ukončení pořizování změny č. 2 Územního plánu Obce Valtrovice. 

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

 

7. Informace výběrové komise k veřejným zakázkám 
A) ZO bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Předmět zakázky: Stavební 

úpravy objektu OÚ Valtrovice. 

ZO schvaluje firmu Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo 

s vítěznou firmou.  

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

 

B) ZO bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Předmět zakázky: Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice čp. 45 ve Valtrovicích. 

ZO schvaluje firmu PS Znojmo, spol. s.r.o. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo 

s firmou, jež se umístila na prvním místě.  

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

 

8. Novostavba hospodářské budovy na p.č. 54/3 a 54/1 v k.ú. Valtrovice 

ZO bere na vědomí informace z ústního jednání o umístění novostavby hospodářské budovy na 

p.č. 54/3 a 54/1 v k.ú. Valtrovice. 

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

9. Bytové hospodářství 
 

10. Došlá pošta 
 

11. Různé 
 
 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno  dne: 14. 6. 2017 

 

 

 

        

………..…………………………                                       …………………………………… 

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

 

         
  
 


