
Obec Valtrovice  

Zastupitelstvo obce Valtrovice 

 

Usnesení číslo 6/2018  

 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice, konaného dne  

29. října  2018, od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Bod č. 1  Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Bod č. 2  Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zastupitelstvo obce Valtrovice určuje ověřovateli zápisu p. Marii Fafílkovou a p. Martu Juhaňákovou 

a zapisovatelem Alenu Sochorovou. 

 

Bod č. 3    Schválení programu 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

4.  Volba starosty a místostarosty  

       a.     určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako       

   dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

                   b     určení způsobu volby starosty a místostarosty 

                   c.     volba starosty 

                   d.    volba místostarosty 

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b. volba předsedy finančního výboru 

c. volba předsedy kontrolního výboru 

d. volba členů finančního výboru 

e. volba členů kontrolního výboru 

 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) 

7. Projednání jednacího řádu 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN 14330039701/001 

10. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Valtrovice 

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

11. Stanovení zásad pro vyplácení cestovních náhrad (§ 84, písm..f zákona o obcích) 

12. Pověření pro starostu obce Valtrovice ke schvalování rozpočtových opatření 

13. Pověření pro starostu obce v zastupování v orgánech, kde je obec Valtrovice členem 

14. Diskuse, různé 

 

 

 

 



Bod 4 - Volba starosty a místostarosty: 

 

a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva 

bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno veřejně hlasováním v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po 

platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

 

c) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 

následující návrhy: 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

            Do funkce starosty byl navržen   Mgr. Luděk Lahner 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí starostou Mgr. Luďka Lahnera 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 

 

d) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 

podány následující návrhy:  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Do funkce místostarosty byl navržen   Ing. Tomáš Juhaňák 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  volí místostarostou Ing. Tomáše Juhaňáka 

 

Bod 5 - Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

 

a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 



b) Volba předsedy finančního výboru:  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí předsedou finančního výboru p. Marii Fafílkovou 

 

c) Volba předsedy kontrolního výboru:  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí předsedou kontrolního výboru p. Petra Jelénka. 

 

 

d, e) Volba členů finančního a kontrolního výboru:  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí členy finančního výboru: 

p. František Šindelář, p.  Marta Juhaňáková  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice volí členy kontrolního výboru: 

p. František Mareš, p. Marie Fafílková 

 

Bod 6 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.000,00  Kč měsíčně. 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 11. 2018.  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.000,00 

Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty 30. 10. 2018. 

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 

pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.  

 

 

Bod č. 7   Projednání jednacího řádu 

ZO bere na vědomí Jednací řád zastupitelstva obce Valtrovice. 

 

Bod  8    Rozpočtové opatření č. 6/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.  Jedná se o navýšení příjmů o částku 30.100,00 Kč a 

navýšení výdajů o částku 30.100,00 Kč, 

 

Bod 9    Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN 14330039701/001 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  č. ZN 14330039701/001 s firmou E.ON 

Distribuce, a.s.  na pozemek p.č. 116/1 v k.ú. Valtrovice. 

 

Bod 10  Komplexní pozemková úprava v k.ú. Valtrovice 

Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s ustanovením § 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 II, 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.     



 

Bod 11  Stanovení zásad pro vyplácení cestovních náhrad (§ 84, písm..f zákona o obcích) 

ZO stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce dle § 84 písm. 

t) v souladu s aktuální vyhláškou pro daný rok. 

 

Bod 12  Pověření pro starostu obce Valtrovice ke schvalování rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo obce Valtrovice  schvaluje pravomoc pro  starostu obce Mgr. Luďka Lahnera, pro 

volební období do roku 2022, aby v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích mohl, tam kde není rada obce, provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy 

během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu. Následně na dalším zasedání 

zastupitelstva obce je předložil  ke schválení. 

 

Bod  13  Pověření pro starostu obce v zastupování v orgánech, kde je obec Valtrovice členem 

ZO  schvaluje pověření pro starostu obce v zastupování Obce Valtrovice v: 

Dobrovolném svazku obcí Dyje 

Vodovody a kanalizace Znojemsko 

MAS Znojemské vinařství, z.s. 

Svaz měst a obcí ČR 

 

Bod  14  Různé 

Lokalita bydlení východ 

ZO schvaluje variantu č. 1 na řešení IS pro rodinné domy  - lokalita Valtrovice, východ a SO 01 

komunikace, odvodnění a dále v této lokalitě vybudování plynovodu SO 04. 

 

 

Usnesení  bylo vyhotoveno dne: 29. 10. 2018 

Zapisovatel:  Alena Sochorová 

 

 

 

 

Starosta:                    .............................................. dne  29. 10. 2018 

 

Místostarosta:            ............................................. dne   29. 10.2018 

 

 

 

 

Razítko obce: 

 


