
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

6/2017, konaného dne 18. 10. 2017 v zasedací místnosti obecního 

úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2017 v 17:30 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 

že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce 

Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. /viz příloha č.1/ 

 

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

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

Omluveni:   
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2017  p. Šindeláře a pí Juhaňákovou. 

Hlasování: pro 6, 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.5/2017. 

4.  Zpráva výběrové komise EFEKT k projektu Veřejné osvětlení v obci 

Valtrovice. 

5.  Zpráva výběrové komise k projektu Nový systém separace odpadů 

v obci Valtrovice. 

6.  Bytové hospodářství. 

7.  Došlá pošta. 

8.  Různé. 

 

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

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

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

 

3. Rozpočtové opatření č.5/2017 
ZO  bere na vědomí RO č. 5/2017 schválené starostou obce dne 30. 09. 2017, Jedná se o navýšení 

příjmů o 24.100,00 Kč a navýšení výdajů o 24.100,00 Kč. 

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

 

4. Zpráva výběrové komise EFEKT k projektu Veřejné osvětlení v obci Valtrovice 
ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise k veřejné zakázce „Veřejné osvětlení v obci 

Valtrovice“ 



ZO schvaluje firmu ELTOSstav s.r.o. jako vítěze v tomto výběrovém řízení a pověřuje starostu 

k podepsání SoD.  

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

5. Zpráva výběrové komise k projektu Nový systém separace odpadů v obci Valtrovice 
ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise k veřejné zakázce „Nový systém separace odpadů 

v obci Valtrovice“  

ZO schvaluje firmu HITL, s.r.o. jako vítěze v tomto výběrovém řízení a pověřuje starostu 

k podepsání SoD.  

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

6. Bytové hospodářství 
ZO bere na vědomí informace o bytovém hospodářství. 

 

7. Došlá pošta 
- 
 

8. Různé 
ZO bere na vědomí žádost SDH Valtrovice. Starosta prověří možnost získání dotace z JM kraje na 

opravu požární techniky. 

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

 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 18. 10. 2017 

 

 

       

 

 

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

 

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

 

         

 


