
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

5/2018 konaného dne 26. 9. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

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

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

Omluveni: p. Jedlička  
 

1. Technický bod 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2018  p. Šindelář a pí Fafílková. 

   

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.  Komplexní pozemková úprava v k.ú. Valtrovice 

4.  Rozpočtové opatření č. 5/2018 

5.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

6.  Spisový řád a spisový a skartační plán 

7.  Různé 
 

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

 

3. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Valtrovice 

ZO schvaluje v souladu s ustanovením par. 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, schválilo na dnešním zasedání 

dokumentaci Plánu společných zařízení – aktualizace, zpracovaný v rámci Komplexních 

pozemkových úprav v  k.ú.Valtrovice obchodní společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., 

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno. Zastupitelé stvrdili svůj souhlas podpisem na mapě plánu 

společných zařízení. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2018 

ZO schvaluje RO č. 5/2018, Jedná se o navýšení  příjmů o částku 269.000,00 Kč a výdajů částku 

269.000,00 Kč. / viz příloha č. 2/ 
 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo smlouvy 

8800090324_1/BVB/P. 
 

6. Spisový řád a spisový a skartační plán 

ZO schvaluje aktualizaci Spisového řádu a spisového a skartačního plánu. 

 

 



7. Různé 

ZO schvaluje (preferuje) kompletní výměnu schodiště a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání 

se spoluvlastníkem nemovitosti. 

 
 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

usnesení vyhotoveno dne: 26. 9. 2018 
 

 

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

 

 

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

 

    

 
          


