
Usnesení  z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

5/2017, konaného dne 13. 9. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2017 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) 

pí Juhaňáková, pí Fafílková (zastupitelé) 

Omluveni: p. Šindelář, p. Jedlička 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2017  pí Juhaňákovou a pí. Fafílkovou 

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.3/2017 a 4/2017 

4.  Finanční záležitosti mateřské školy 

5.  Pravidla rozpočtové odpovědnosti mezi obcí a MŠ 

6.  Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 1016/1 v k.ú. Valtrovice 

7.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036549/001 

8.  Bytové hospodářství 

9.  Došlá pošta 

10. 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. 3/2017 a 4/2017 
a) ZO bere na vědomí RO č. 3/2017 schválené starostou obce dne 30. 6. 2017. Jedná se o navýšení 

příjmů o 189.600,00 Kč a navýšení výdajů o 189.600,00 Kč 

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

 

b) ZO bere na vědomí RO č. 4/2017 schválené starostou obce dne 31. 8. 2017. Jedná se o navýšení 

příjmů o 656.000,00 Kč a navýšení výdajů o 656.000,00 Kč 

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

 

 



4. Finanční záležitosti mateřské školy. 
ZO schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 210 000 Kč. Mateřské škole Valtrovice. 

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

5. Pravidla rozpočtové odpovědnosti mezi obcí a MŠ. 
ZO schvaluje Pravidla k naplnění zákona o rozpočtové odpovědnosti mezi obcí a MŠ. 

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

6. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 1016/1 v k.ú. Valtrovice. 
ZO schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030031371/004. 

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

7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036549/001 . 
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036549/001. 

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

 

8. Bytové hospodářství. 
ZO odkládá tento bod na další zasedání zastupitelstva obce. 

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

 

9. Došlá pošta. 
- 

 

10. Různé. 
ZO schvaluje přidání rozhlasového přijímače směrem k pí Cerhákové. 

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

ZO schvaluje umístění zrcadla na sloup veřejného osvětlení pro křižovatku u RD p. Kolka. 

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

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 13. 9. 2017 

 

 

 

 

 

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

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

 

   

 
         
 


