
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

2/2019, konaného dne 27. 3. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

pí Fafílková (od bodu 4), p. Mareš, p. Šindelář, p. Jelének, pí Juhaňáková 

(zastupitelé) 

Omluveni:  
 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č.2/2019 p. Jelénka a pí Juhaňákovou. 

   

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.  Zpráva finančního výboru 

4.  Rozpočet Obce Valtrovice na rok 2019 

5.  Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2018 

6.  Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 260/1 v k.ú. Valtrovice 

7.  Žádost o dotaci FC Valtrovice 

8.  Žádost DC ADRA Znojmo 

9.  Vítání občánků 

10. Smlouva mezi Obcí Valtrovice a GasNet, s.r.o. 

11. Veřejně prospěšné práce od dubna 2019 

12. Kulturní dům, nabídky projekčních prací 

13. Různé 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

 

3. Zpráva finančního výboru 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru viz. Zápis č. 1/2019 ze dne 05.03.2019. 

 

4. Rozpočet Obce Valtrovice na rok 2019 

ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Obce Valtrovice dle návrhu rozpočtu roku 2019. 

Rozpočet Obce Valtrovice je navržen jako schodkový, s příjmy 7.800.000,00 Kč, financování 

3.400.000,00 Kč, výdaje 11.200.000,00 Kč. 
 
 
 
 
 



 

5. Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2018 

a) ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2018 ve výši 8.767,90 Kč, příděl 

do rezervního fondu. 

b) ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2018. 
 

6. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 260/1 v k.ú. Valtrovice 

ZO bere na vědomí žádost. Záměr o prodeji části pozemku p. č. 260/1 v k.ú. Valtrovice bude 

vyvěšen na úřední desce. 

 

7. Žádost o dotace FC Valtrovice 

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Valtrovice pro FC 

Valtrovice na provoz sportoviště ve výši 48 tis. Kč. 

 

8. Žádost DC ADRA Znojmo 

ZO schvaluje žádost, finanční podporu na rok 2019 pro DC ADRA Znojmo ve výši 1.000,00 Kč. 
 

9. Vítání občánků 

ZO schvaluje směrnici pro poskytování věcných a finančních darů. 
 

10. Smlouva mezi Obcí Valtrovice a GasNet, s.r.o. 

ZO schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní – číslo smlouvy: 

9419000445/2019/4000222189. 

 

11. Veřejně prospěšné práce od dubna 2019 

ZO schvaluje pro rok 2019 čtyři pracovníky na práci vykonávanou pro Obec Valtrovice s nástupem 

od 1. dubna 2019. Z toho tři pracovníci budou hrazeni z rozpočtu obce a jeden s přispěním dotace 

z ÚP. 
 

12. Kulturní dům, nabídky projekčních prací 

ZO bere na vědomí počet podaných nabídek na projekt rekonstrukce KD Valtrovice. 
 

13.Různé 

A) ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v ORP Znojmo pro 

rok 2019 ve výši 19.003,00 Kč. 
 

B) ZO schvaluje plán odezvy orgánů obce Valtrovice na vznik mimořádné události. 
 

C) ZO schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny ve Valtrovicích. 
 
 

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák 

Usnesení vyhotoveno dne: 27. 3. 2019 

 

        

 

…………………………..…….    ………………………………… 

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

 

 


