
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

8/2017, konaného dne 20.12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

pí Juhaňáková, pí Fafílková, p. Jedlička,  

Omluveni:  p. Šindelář (zastupitel) 
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 8/2017  p. Jedličku a pí Juhaňákovou. 

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. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2018 

4.  Zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2017 

5.  Změna č. 1 územního plánu Valtrovice 

6.  Připravované investiční akce na rok 2018 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

7.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 

8.  Příspěvek na penzijní připojištění 

9. Nabídka na vypracování kompletní projektové dokumentace – 

Výstavba inženýrských sítí pro RD lokalita Východ 

10.  Došlá pošta 

11.  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. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2018. 
V souladu s § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 

znění a vnitřní směrnicí o tvorbě a úpravách rozpočtu s účinností od  01.01.2018 schvaluje 

zastupitelstvo obce pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době  

od 1. ledna 2018 do schválení rozpočtu obce na rok 2018. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2018 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát  

na hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní správní činnosti 

(správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových práv (nájemné, 



služby, prodej majetku atd.) a dále také s výnosy a podíly na daních dle rozpočtového určení daní, 

případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy apod. 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující chod obce, 

výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy. 

Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluvních vztahů 

(např. Dobrá Energie, Vodárenská a.s., Telefonica O2  atd.).  

4. Pokud v období rozpočtového provizoria nastane nepředvídatelná událost, živelná událost, 

havarijní stav na majetku obce, situace ohrožující bezpečnost a zdraví lidí – bude toto řešeno 

operativně a neprodleně. 

5. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové 

organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poloviny poskytnutého příspěvku v roce 2017 pro 

stejné období, pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí příspěvku v období 

rozpočtového provizoria ve výši jiné.  

6. V období rozpočtového provizoria obec uhradí investiční a neinvestiční výdaje vyplývající z již 

dříve uzavřených smluv. Výdaje spojené s výstavbou splaškové kanalizace, výdaje spojené 

s projektem Nový systém separace odpadů v Obci Valtrovice, Veřejné osvětlení v obci Valtrovice, 

Zřízení víceúčelového hřiště Valtrovice, Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Stavební úpravy objektu 

OÚ Valtrovice, bydlení Valtrovice lokalita Východ. Výdaje na pořízení komunální techniky, výdaje 

spojené se změnami územního plánu.  

7. V období rozpočtového provizoria obec uhradí výdaje na penzijní připojištění. 

Po schválení rozpočtu obce na rok 2018 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria 

stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2018. 

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

4. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2017. 
ZO bere na vědomí zápis č. 2/2017 z jednání kontrolního výboru obce Valtrovice ze dne 20. 12. 

2017. 

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

 
 

5. Změna č. 1 územního plánu Valtrovice. 

 

USNESENÍ  

O VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTROVICE  

 

I. Ověření Změny č. 1 územního plánu Valtrovice  

II. Informace o návrhu pořizovatele 

III. Vypořádání připomínek a námitek 

IV. Vydání Změny č. 1 územního plánu Valtrovice 

V. Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu 

 

 

Část I. 

Ověření Změny č.1 územního plánu Valtrovice 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č. 1 územního plánu 

Valtrovice, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 

 

Část II. 



Informace o návrhu pořizovatele 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice bere na vědomí doporučující návrh na vydání Změny č.1 územního plánu 

Valtrovice předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 54 odst.1 

stavebního zákona.  
 

Část III. 

Vypořádání připomínek a námitek 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice bere na vědomí, že v průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny žádné 

připomínky ani námitky. 

Část IV. 

Vydání 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu č. 1 

územního plánu Valtrovice. 

 

Část VI. 

Úkoly v působnosti správního orgánu 
 

Zastupitelstvo obce Valtrovice ukládá starostovi obce: 

- Oznámit veřejnou vyhláškou v souladu s ust.§173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydání 

opatření obecné povahy – Změna č.1 Územního plánu Valtrovice včetně odůvodnění. 

- Neprodleně po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy (15 den po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky) doručit doklady o jejím vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo).  

- Zabezpečit při činnosti úřadu obce respektování vydané Změny č.1 územního plánu Valtrovice.  

- Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ 

Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.1 §14 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci 

územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů.  

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

 

 

6. Připravované investiční akce na rok 2018. 
ZO schvaluje návrh následujících investičních akcí na rok 2018: 

- Oprava kapličky (směrem k řece Dyji) 

- Výstavba multifunkčního sportovního hřiště 

- Rekonstrukce chodníků – využití dotačních titulů z JMK 

- Rekonstrukce vozovek – využití dotačních titulů z JMK 

- PD pro územní řízení – Výstavba inženýrských sítí pro RD lokalita Východ. 

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

 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Valtrovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 

účinností od 1. 1. 2018. 

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

 

 



 

8. Příspěvek na penzijní připojištění 

ZO schvaluje Pravidla obce Valtrovice pro příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

a kapitálové životní pojištění s platností od 1. 1. 2018 pro poskytování příspěvku zaměstnancům 

obce a uvolněným členům zastupitelstva. 

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

 

 

9. Nabídka na vypracování kompletní projektové dokumentace – Výstavba inženýrských sítí 

pro RD lokalita Východ. 
ZO schvaluje nabídku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. na vypracování PD – 

Výstavba inženýrských sítí pro RD lokalita Východ, za 220 tis. Kč bez DPH. 

ZO pověřuje starostu objednáním projektu pro územní řízení – Výstavba inženýrských sítí pro RD 

lokalita Východ. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato 
Zdržel se: Ing. Juhaňák  
 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení  vyhotoveno dne: 20. 12. 2017 

 

 

 

…………………………………      ………………………………… 

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

 

    

 

    

 

         
  
 


