Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013,
konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval,
že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce
Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Mgr. Lahner (starosta) Ing. Juhaňák (místostarosta)
p. Jedlička, p. Šindelář, pí Fafílková, pí Juhaňáková, p. Merková od bodu č.8
(zastupitelé)

Omluveni:
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. 3/2013.
Navrženi byli p. Jedlička a pí Juhaňáková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2013 p. Jedličku a pí Juhaňákovou.
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. Projednání závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2012 a
výsledku hospodaření
4. Rozpočtové opatření č. 1/2013.
5. Zadání územního plánu Valtrovice.
6. Vyhotovení symbolů obce.
7. Pasport místních komunikací.
8. Projednat vymezení školských obvodů spádových škol.
9. Oznámení MAS o mimořádných členských příspěvcích.
10. Informace o lesním hospodářství.
11. Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body:
12. Záměr pronájmu pozemků
13. Navýšení kapacity MŠ Valtrovice
14. Různé
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Starosta obce sdělil, že úkoly z minulého jednání byly splněny.

Usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole, plnění úkolů uložených na minulém zasedání zastupitelstva
obce Valtrovice a informaci o způsobu vyřízení dotazů, podnětů a připomínek vznesených na
předešlém zasedání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. Projednání závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2012
Starosta předložil ZO Návrh závěrečného účtu za rok 2012 a výsledek hospodaření.
Usnesení:
A) Zastupitelstvo obce Valtrovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právnímoddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce za rok 2012 a to bez výhrad.
Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Valtrovice se tento návrh
stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE VALTROVICE.
Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2012 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem
a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 02. 04.2013 do 18.04.2013. Ve stejném
období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
B) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 360.387,81 Kč,
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, účet 431 a jeho převedení na účet 432, nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 1/2013
Jedná se o navýšení příjmů o částku 237.100,-Kč a výdajů také o částku 237.100 Kč, což je v
příjmech předpokládaná dotace na VPP, SDH příjem za svoz elektroodpadu. Ve výdajích se jedná
o navýšení výdajů na VPP dle dotace, projekt na čp.8, sekačka, SDH, byty, koupě pozemků a
snížení výdajů z položky 3111 6121.(viz příloha č. 1)
Usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013. Jedná se o navýšení příjmů o částku 237. 100,-Kč a
navýšení výdajů o částku 237.100,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
5. Zadání územního plánu Valtrovice
Starosta předložil zadání územní plánu Valtrovice s pokyny pro vypracování návrhu územního
plánu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Valtrovice na základě výsledků veřejného projednání Návrhu Zadání územního
plánu Valtrovice s dotčenými orgány státní správy, ostatními známými účastníky veřejného
projednání a veřejností schvaluje v souladu s ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění platných předpisů (stavební zákon) toto Zadání s pokyny pro
vypracování Návrhu územního plánu Valtrovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
6. Vyhotovení symbolů obce
Starosta předložil návrhy na zpracování symbolů obce od 5 firem. Je třeba nechat zhotovit vlajku a
znak – obecní symboly obce. Dekret ze dne 18.03.2013 se schválením obecních symbolů je

k dispozici k nahlédnutí na OÚ Valtrovice.
Usnesení:
ZO schvaluje na zhotovitele obecních symbolů firmu OLYMP erby, Brno dle zaslané cenové
nabídky. Jedná se o vyhotovení vlajky obecní slavnostní, stuhy s informací o udělení v Poslanecké
sněmovně, obecního znaku v barvě plastický, vlajky externí silonové, hasičského praporu a stojan
na vlaky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
7. Pasport místních komunikací
Pasport místních komunikací je dokončen ke schválení po připomínkovém kole.
Usnesení:
ZO schvaluje vypracovaný pasport místních komunikací vypracovaný firmou Urbania-jih, s.r.o
Omice, provozovna Znojmo dle nabídky. Tento pasport bude dál postoupen na příslušné orgány ke
schválení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Příchod p. Merková

8. Projednat vymezení školských obvodů spádových škol
Nyní nemáme žádný obvod vymezen. Děti se mohou přihlašovat na jakoukoli školu v blízkosti obce
s tím, že pokud je kapacita školy naplněna a obec nemá se školou školský obvod vymezen,
přihláška na tuto školu se zamítá. Starosta situaci kolem školských obvodů prověří na úrovni obcí.
Usnesení:.
ZO pověřuje starostu k prověření situace týkající se školských obvodů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. Oznámení MAS o mimořádných členských příspěvcích
MAS Znojemské vinařství žádá na roky 2013 a 2014 zvýšený členský příspěvek ve výši 17 000,Kč/rok pro obce, které již čerpaly prostředky z tohoto sdružení. Obce, které ještě nečerpaly dotace
by zaplatily po oba roky 5 000,- Kč/rok.
Usnesení:.
ZO pověřuje starostu k hlasování na valné hromadě MAS Znojemské vinařství o výši příspěvku
vzhledem k vyčerpanému množství finančních prostředků.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
10. Informace o lesním hospodářství
Starosta informoval ZO o nabytí nových lesních pozemků. Jedná se o nové pozemky lesa, které jsou
historickým majetkem obce. Termín byl do konce března 2013. Celkem obec získala dalších cca 39
ha lesa. V dubnu proběhlo zalesnění dvou holin u čerpačky směsí dubů a jasanů. Do lužního lesa
bude v nejbližší době zasazeno nových 280 ks olší. Proběhla poslední těžba u čerpačky. Zájemcům
bude nabídnuto dřevo po těžbě za olši 400 Kč za prostorový metr a za jasan 580 Kč za prostorový
metr.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informace o lesním hospodářství.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

11. Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici
Na hasičské zbrojnici bude třeba vyměnit dveře venkovní i vnitřní, okna i zárubně v celkové ceně
cca 58.000,- Kč s DPH. V ceně je i osazení parapetů a zednické zapravení. Realizace této opravy
proběhne v květnu.
Usnesení:
ZO schvaluje výměnu oken a dveří na hasičské zbrojnici firmou Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. Záměr pronájmu pozemků
Starosta seznámil ZO se záměrem pronájmu pozemků, který byl zveřejněn na úřední desce v době
od 8.4. 2013 do 24. 4. 2013. Zájem o pronájem projevil soukromý zemědělec p. Petr Jelének, bytem
Valtrovice 43.
Usnesení:
ZO schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Valtrovice soukromému zemědělci p. Petrovi Jelénkovi,
Valtrovice 43 v ceně 4.000,-Kč / ha. Jedná se o tyto pozemky:
p.č.
o výměře (m2)
druh pozemku
1110
1118
1221
1253
1116
1219
1224

1054
568
1531
8786
523
1431
1981

Celková výměra pozemků: 1.5874 ha.
ZO pověřuje starostu obce k uzavření nájemní smlouvy
neurčitou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

trvalý travní porost
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda

s platností od 01.05.2013, na dobu

13. Navýšení kapacity MŠ Valtrovice
Ředitelka MŠ Valtrovice předložila žádost o navýšení kapacity na 24 dětí v MŠ Valtrovice.
Usnesení:
ZO schvaluje navýšení kapacity MŠ Valtrovice, Valtrovice 12, příspěvkové organizace a to na
pracovišti Valtrovice 12 z 20 dětí na 24 dětí, celkem 24 dětí, v mimořádném termínu od 1. 9. 2013
v případě kladného stanoviska KHS.
ZO pověřuje starostu obce k vyřízení této záležitosti.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
14. Různé
A) Žádosti na odkup zahrad za bytovkami. Bude vyvěšen záměr o prodeji pozemků.
B) Během května začne firma Colas s realizací stavby komunikací, parkových úprav a zajištění
mobiliáře dle smlouvy o dílo.
C) Návrh na nákup sekačky v akci u firmy Mounfield. Zakoupí starosta.
D) Starosta podal informace o probíhajících přípravách na oslavy obce v červnu, propagaci a
celkovém zajištění programu.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informace - různé.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák
Jednání bylo ukončeno v 19:20 hod.
Termín příští schůze: 22. 5. 2013
Ověřovatelé:
p. Jedlička

Starosta: Mgr. Luděk Lahner
………………………….

pí Juhaňáková ………………………….

…………………………………
Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák
…………………………………

