
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

1/2019, konaného dne 13. 2. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: p. Šindelář, p. Jelének 
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č.1/2019 p. Mareše a pí Fafílkovou. 

   

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.  Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 

2018. 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2018 

5. Hospodaření obce za rok 2018  

6. Odpisový plán – obec 

7. Odpisový plán – mateřská škola 

8. Zápis do kroniky za rok 2018 

9. Různé 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

 

3. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Valtrovice k 31. 12. 2018 

ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Valtrovice za rok 2018, k 31. 12. 2018 včetně příloh. 

Příloha č. 1 Seznam všech inventurních soupisů 

Příloha č. 2  Přehled skutečných stavů majetku a závazků 

Příloha č. 3  Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou 

 

4.Rozpočtové opatření č. 9/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 schválené starostou obce dne 31. 12. 2018. Jedná se o 

navýšení příjmů o 320.600,00 Kč, výdajů o 320.600,00 Kč /viz příloha č.2/ 
 

5. Hospodaření obce za rok 2018 

ZO bere na vědomí hospodaření obce Valtrovice za rok 2018. 
 

6. Odpisový plán – obec 

ZO schvaluje odpisový plán Obce Valtrovice na rok 2019. 
 

7. Odpisový plán – mateřská škola. 

ZO schvaluje odpisový plán MŠ Valtrovice na rok 2019. 



 

8. Zápis do kroniky za rok 2018 

ZO schvaluje znění zápisu do kroniky a fotokroniku  obce Valtrovice  za rok 2018. 

 

9.Různé 

 

A) Nabídka architektonické kanceláře na zhotovení studie a na PD pro stavební povolení – 

celková rekonstrukce KD Valtrovice 

ZO bere na vědomí nabídku na architektonickou studii ve výši 138 tis. Kč bez DPH. 
 

B) Žádosti FC Valtrovice a SDH Valtrovice o individuální dotace 

ZO bere na vědomí žádosti o individuální dotace pro FC Valtrovice ve výši 48 tis. Kč a SDH 

Valtrovice ve výši 30 tis. Kč. 

 

C) Rekonstrukce MŠ Valtrovice – elektroinstalace, vytápění. 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci KU JMK na rekonstrukci MŠ Valtrovice – elektroinstalace a 

vytápění. 

 

D) Bytové hospodářství. 

ZO bere na vědomí požadavek na revizi elektroinstalace, na určení správce domu, na domovní řád, 

na poměrné rozdělení obecního pozemku (zahrady), na přístup do společných prostor v bytových 

domech čp. 109,110. 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 13. 2. 2019 

 

 

 

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

 

 

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

 

  

 

         
  


