
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 11/2010, 
konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 11/2010 v 18.00 hod. Všechny přivítal a konstatoval, 
že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce 
Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Bc. Lahner (starosta)  

Ing. Juhaňák (místostarosta) 
  pí Fafílková, p. Jedlička, pí Juhaňáková, pí Merková (zastupitelé) 
Omluveni: p. Šindelář (pracovní povinnosti) 
 

1. Technický bod 
Starosta jmenoval zapisovatelem Ing. Juhaňáka. Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání 
byl řádně ověřen a je uložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání č. 11/2010. 
Navrženi byli pí Juhaňáková a pí Merková, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 11/2010 pí Juhaňákovou a pí Merkovou. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

   
Usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program 

PROGRAM JEDNÁNÍ  
 

1. Technický bod - zapisovatel, schválení ověřovatelů zápisu, 
schválení programu jednání 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
3. Projednat pověření pro starostu k provedení rozpočtového 

opatření do 31. 12. 2010. 
4. Projednat pravidla rozpočtového provizoria od 01. 01. 2011. 
5. Projednat změnu výplatního termínu za prosinec 2010. 
6. Projednat žádost p. Uhlíře o prodej pozemku č. 588/7 v k.ú. 

Valtrovice. 
                           Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
                            Starosta navrhuje přidat k programu jednání tyto body: 

7. Projednat nájemné KD Valtrovice   
8. Umístění fotografie zastupitelů na webové stránky obce. 
9. Projednat žádost p. Skláře – Silvestrovská zábava v KD 

Valtrovice. 
10. Stanovení ceny nájmu obecního pozemku. 
11. Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva 
12.  Úprava členů  finančního výboru 
13. Zprávy kontrolního a finančního výboru 
14. Projednání vybudování dětského hřiště na pozemku u hasičské 

zbrojnice 
15. Různé. 

                           Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 

 
2. Kontrola usnesení  z minulého zasedání ZO. 

Starosta obce sdělil, že úkoly z minulého jednání byly splněny. 
Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu kontrole, plnění úkolů uložených na minulém zasedání zastupitelstva 
obce Valtrovice a informaci o způsobu vyřízení dotazů, podnětů a připomínek vznesených na 
předešlém zasedání. 

 
 
3. Projednat pověření pro starostu k provedení rozpočtového opatření do 31. 12. 2010. 
Usnesení: 
ZO schvaluje pověření pro starostu obce Valtrovice k provedení rozpočtového opatření  č. 5/2010 
pro období od 15. 12. – 31. 12. 2010, aby ve spolupráci s finančním výborem mohl provádět 
rozpočtové úpravy do 31. 12. 2010. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 
4. Projednat pravidla rozpočtového provizoria od 01. 01. 2011. 
Usnesení:  
ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na období od 01.01.2010 do termínu 
schválení rozpočtu na roku 2011. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
5. Projednat změnu výplatního termínu za prosinec 2010. 
Výplatní termín za měsíc prosinec bude posunut na 23. 12. 2010 a to z důvodu dodržení rozpočtu  o 
výši  mzdových prostředků v daném kalendářním roce. 
Usnesení:  
ZO schvaluje změnu výplatního termínu za měsíc prosinec k datu 23.12.2010. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
6. Projednat žádost p. Uhlíře o prodej pozemku č. 588/7 v k.ú. Valtrovice. 
Pan Uhlíř opětovně žádá o prodej pozemku  č. 588/7 v k.ú. Valtrovice. Tento pozemek se nachází za 
několika pozemky v soukromém vlastnictví. Pozemek proto zastupitelé navrhují nejprve nechat 
zaměřit a poté nabídnout k prodeji, jako pozemky navazující na stávající parcely. 
Usnesení:  
ZO neschvaluje prodej parcely č. 588/7 v k.ú. Valtrovice jako celku. 
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0 
 
 
7. Projednat nájemné KD Valtrovice. 
Současné nájemné činí 300 Kč/den. Starosta obce navrhuje hodinovou sazbu nájmu. Po diskuzi domluveno, 
že nájemné se bude lišit v tzv. „topné sezóně“ a mimo topnou sezónu. 
Topná sezóna: nájem 200 Kč/den + elektřina 100 Kč/den = 300 Kč/den celkem. 
Mimo topnou sezónu: nájem 200 Kč/den + elektřina 100 Kč/den + plyn 200 Kč/den = 500 Kč/den celkem. 
ÚKOL:  do příštího zastupitelstva zjistit trvání tzv. „topné sezóny“ – zajistí Bc. Lahner, Ing. Juhaňák 
Usnesení:  
ZO schvaluje změnu nájemného v KD Valtrovice na 300 Kč/den mimo topnou sezónu a 500 
Kč/den v topné sezóně. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 
 
8. Umístění fotografie zastupitelů na webové stránky obce. 
Starosta navrhuje přidat na webové stránky obce fotografii každého zastupitele obce Valtrovice 
Usnesení:. 
ZO odkládá tento bod na příští zastupitelstvo. 
Hlasování:    pro 3, proti 2, zdržel se 1 
 
 
9. Projednat žádost p. Skláře – Silvestrovská zábava v KD Valtrovice. 
P. Sklář Josef, Valtrovice 86,  žádá o povolení k pořádání Silvestrovské zábavy v místním KD. 
Usnesení:. 
ZO schvaluje žádost p. Skláře o povolení k pořádání Silvestrovské zábavy v místním KD. 
Hlasování:    pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
10. Stanovení ceny nájmu obecního pozemku 
Doposud byla cena za nájem stanovena tak, že obecní pozemek je možno po schválení žádosti o využívání 
obecního pozemku užívat bezúplatně s podmínkou tak, že pozemek bude pouze řádně obhospodařován. 
Zastupitelstvo doporučuje tento systém ponechat. 
Usnesení:. 
ZO schvaluje pronájem obecních pozemků po schválení podané žádosti bezúplatně, pouze s tím, že daný 
pozemek musí být řádně obhospodařován. 
Hlasování:    pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
11. Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva 
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a 
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., uveřejněné ve Sbírce zákonů č. 375/2010 o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 600,--Kč, a to 
ode dne 01. 01. 2011. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce 
ve výši 5.000,--Kč. (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva 
obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Valtrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví od-
měnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 600,--Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení 01.01.2011 a v případě náhradníka ode dne první-
ho zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení: 
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 5.000,-
-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2011. 
Hlasování:    pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
12. Úprava členů finančního výboru  
Starosta navrhuje  výměnu členů ve  finančním výboru. 
Usnesení: 
ZO Valtrovice volí člena finančního výboru p. Františka Šindeláře ke stávajícím členům finančního 
výboru. 
Finanční výbor: Marie Fafílková (předseda), František Jedlička, František Šindelář (členové) 
Hlasování:    pro 6, proti 0, zdržel se 0 



ZO odvolává člena finančního výboru p. Janu Merkovou. 
Hlasování:    pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
13. Zprávy kontrolního a finančního výboru 
Předsedové výborů kontrolního(p.Merková) a finančního (p.Fafílková) výboru přednesli zprávy 
z provedených kontrol ze dne 15.12.2010. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru ze dne 15. 12. 2010. 
Hlasování:     pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
14. Projednání vybudování dětského hřiště na pozemku u hasičské zbrojnice 
Starosta předložil ZO návrh investiční akce, z minulého jednání, na vypracování projektové 
dokumentace a následnou výstavbu víceúčelového dětského hřiště v lokalitě u hasičské zbrojnice. 
Usnesení: 
ZO pověřuje starostu obce k zajištění vypracování projektové dokumentace a následnou realizaci 
výstavby dětského hřiště v lokalitě u hasičské zbrojnice. 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na tuto akci. 
Hlasování:     pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák, 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 
 
Termín příští schůze: leden 2011 
 
 
Ověřovatelé:        Starosta: Bc. Luděk Lahner 
 
Pí Merková ………………………….    ………………………… 

 
Pí Juhaňáková ………………………….   


