
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

4/2018, konaného dne 27. 6. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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. 4/2018  p. Šindeláře a pí Fafílkovou. 

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.  Informace – volby do zastupitelstva 

4.  Rozpočtové opatření č. 3/2018, 4/2018 

5.  Závěrečný účet DSO Dyje za rok 2017 

6.  Závěrečný účet VaK Znojemsko za rok 2017 

7.  Dokončené investice 2018 

8.  Žádost o prodej pozemku p.č. 168/3 v k.ú. Valtrovice 

9.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při svozu odpadů 

10. Zpráva výběrové komise na akci ‚Oprava chodníku u kostela ve 

Valtrovicích‘ 

11. Zpráva výběrové komise na akci ‚Zřízení víceúčelového hřiště 

– Valtrovice‘ 

12. Změna č. 3 Územního plánu Valtrovice 

13. Mimořádná odměna členům zastupitelstva obce 

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání následující body: 

 

14. Směrnice o ochraně osobních údajů. 

15. Žádost o finanční dar Charita 

16. Různé 

 

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

 

3. Informace – volby do zastupitelstva 

ZO stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, sedm členů Zastupitelstva Obce 

Valtrovice pro volební období 2018 – 2022. 

 

 



4. Rozpočtové opatření č. 3/2018, 4/2018 

a)  ZO schvaluje RO č. 3/2018, Jedná se o navýšení  příjmů o částku 1.038.500,00 Kč a výdajů 

částku 1.038.500,00 Kč. / viz příloha č. 2/ 

b)  ZO schvaluje RO č. 4/2018, Jedná se o navýšení  příjmů o částku 152.100,00 Kč a výdajů 

částku 152.100,00 Kč. / viz příloha č. 3/ 
 

5. Závěrečný účet DSO Dyje za rok 2017 
ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Dyje za rok 2017. 
 

6. Závěrečný účet VaK Znojemsko za rok 2017 
ZO bere na vědomí závěrečný účet VaK Znojemsko za rok 2017. 

 

7. Dokončené investice 2018 
ZO bere na vědomí dokončené investice k roku 2018. Jedná se o Veřejné osvětlení v obci 

Valtrovice a Kontejner, kontejnerový nosič a schvaluje zařazení investic do majetku obce. 

 

8. Žádost o prodej pozemku p.č. 168/3 v k.ú. Valtrovice 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 168/3 o celkové výměře 41 m2 – zahrada, za cenu 15,00 Kč/m2, 

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

žadatelé se o tento pozemek již v minulosti řádně starali a udržovali. 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při svozu odpadů 
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. KJ665006 o poskytování služeb při svozu domovního a 

tříděného odpadu. 

 

10. Zpráva výběrové komise na akci ‚Oprava chodníku u kostela ve Valtrovicích‘ 

ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise na akci ‚Oprava chodníku u kostela ve Valtrovicích‘ 

ZO schvaluje firmu Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o 

dílo s vítěznou firmou.  

 

11. Zpráva výběrové komise na akci ‚Zřízení víceúčelového hřiště – Valtrovice‘ 
ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise na akci ‚Zřízení víceúčelového hřiště – Valtrovice‘ 

ZO schvaluje firmu sport cité + s.r.o., a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou 

firmou. 

 

12. Změna č. 3 Územního plánu Valtrovice 
ZO rozhodlo na svém zasedání dne 27. 6. 2018 v souladu s ustanovením § 55 a) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po ověření, že 

změny nevyžadují zpracování variant řešení, o zkráceném postupu pořízení Změny č. 3 Územního 

plánu Valtrovice. Současně rozhodlo zastupitelstvo obce o následujícím obsahu změny: /viz příloha 

zápisu č. 3./ 

 

13. Mimořádná odměna členům zastupitelstva obce 
ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro uvolněného člena zastupitelstva za řešení kalamitní situace 

v obecních lesích ve výši jedné měsíční odměny dle zákona 128/2000 Sb. 

 

14. Směrnice o ochraně osobních údajů 
ZO schvaluje Směrnici pro zpracování a ochranu osobních údajů. 

 

15. Žádost o finanční dar Charita 
ZO schvaluje finanční dar ve výši 1.000 ,- Kč pro OBLASTNÍ CHARITU ZNOJMO. 

 



 

16. Různé 
 
 
Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhoveno dne 27. 06. 2018 

 

        

 

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

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

                                                                                    

 

         
  


