
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2018, 

konaného dne 19. 12. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

pí Fafílková, p. Mareš, p. Šindelář (od č.5), p. Jelének, pí Juhaňáková (zastupitelé) 

Omluveni:  
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č.8/2018 p. Jelénka a pí Juhaňákovou 

   

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. 8/2018 

4. Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2019 

5. Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru  

6. Žádost města Znojma o spolufinancování terénních sociálních služeb 2019 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

8. Připravované investiční akce na rok 2019 

9. Různé 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018. Jedná se přesun finančních prostředků ve výdajích dle potřeb 

skutečnosti bez navýšení, či snížení rozpočtu. 

 

4.Pravidla rozpočtového provizoria obce od 1. 1. 2019 

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 01.01.2019 schvaluje zastupitelstvo obce pravidla 

rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v době  

od 1. ledna 2019 do schválení rozpočtu obce na rok 2019. 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2019 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, volby, 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 požadovaného příspěvku na rok 2019 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 komunikací a chodníků, zřízení víceúčelového hřiště 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 2019 se příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria stanou příjmy a 

výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2019. 
 
příchod p. Šindelář 

 

5. Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru  

ZO bere na vědomí zápis č. 2/2018 z jednání finančnícho výboru obce Valtrovice ze dne 10. 12. 2018. 

ZO bere na vědomí zápis č. 2/2018 z jednání kontrolního výboru obce Valtrovice ze dne 12. 12. 2018. 
 

6. Žádost města Znojma o spolufinancování terénních sociálních služeb 2019 

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 19 003,00 Kč na spolufinancování terénních sociálních služeb do 

rozpočtu města Znojma pro rok 2019. 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Valtrovice stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce – 

člena výboru, předsedy výboru, bez ohledu, zda vykonává funkci člena nebo předsedy výboru, nebo zda je 

členem nebo předsedou více výborů, tedy bez zohlednění souběhu více funkcí, ode dne 01.01.2019 po 

zbývající část aktuálního volebního období, a to ve výši 50 % z aktuálně platné maximální výše odměny 

stanovené pro funkci neuvolněného člena výboru Přílohou k nařízení vlády tj. 1.097,- Kč/měsíc. 

Obecní úřad provede případnou změnu ve vyplácení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, 

vykonávající funkci člena nebo předsedy výboru, v návaznosti na aktuální znění Přílohy k nařízení vlády, po 

předchozím projednání a schválení takové změny zastupitelstvem obce. 

Obecní úřad odpovídá za vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, vykonávající funkci člena 

nebo předsedy výboru, v souladu s tímto usnesením.  

 

Zastupitelstvo obce Valtrovice stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva - 

místostarosty, ode dne 01.01.2019 po zbývající část aktuálního volebního období, a to ve výši 50 % vždy 

z aktuálně platné maximální výše odměny stanovené pro tuto funkci Přílohou k nařízení vlády, tj. 11.842,- 

Kč/měsíc. 

Obecní úřad provede případnou změnu ve vyplácení výše odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva – 

místostarosty obce v návaznosti na aktuální znění Přílohy k nařízení vlády po předchozím projednání a 

schválení takové změny zastupitelstvem obce. 

Obecní úřad odpovídá za vyplácení odměny neuvolněnému místostarostovi obce v souladu s tímto usnesením.  

 

8.Připravované investiční akce na rok 2019 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Oprava kapličky u cesty k řece Dyji do dotačního 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

a to na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů. 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Zřízení víceúčelového hřiště - Valtrovice do dotačního 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

a to na podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 



ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Vybudování venkovního fitness v obci Valtrovice do dotačního 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

a to na podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

ZO schvaluje objednání PD na rekonstrukci KD Valtrovice a vyřízení stavebního povolení. 

 

 

9.Různé 

Výše ceny darů pro jubilanty naší obce 

ZO schvaluje navýšení darů jubilantům u dárkových košů a kytic od 01.01.2019. 

- věk 60 - 80 let, jubilea 60, 65, 70, od 75 let po jednom roku,                                              

  koš 500,00 Kč,  kytice cca 200,00 Kč 

- věk nad  80 let, jubilea po jednom roku,  koš 800,00 Kč. kytice cca 300,00 Kč. 

 

 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení  vyhotoveno dne: 19. 12. 2018 

 

 

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

 

 

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

 

 

                         

 
         
 


