Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2014,
konaného dne 19. 2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 2/2014 v 17.30 hod. Všechny přivítal a konstatoval,
že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Dále konstatoval, že je přítomno 4 členů zastupitelstva obce
Valtrovice a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluveni:

Mgr. Lahner (starosta) Ing. Juhaňák (místostarosta)
pí Merková, p. Šindelář /od bodu č. 5/, pí Juhaňáková, pí Fafílková/od bodu č. 9/
(zastupitelé)
p. Jedlička

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. 2/2014.
Navrženi byli pí. Merková a pí Juhaňáková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2014 pí. Merkovou a pí Juhaňákovou
Hlasování: pro 4, 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. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice
k 31. 12. 2013.
4. Odpisový plán na rok 2014, dodatek č. 1 k odpisovému plánu.
5. Ceník nájemného za hrobové místo, pohřebiště Valtrovice, smlouva o
nájmu hrobového místa.
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 30/1, 36/1
v k.ú. Valtrovice.
7. Zpráva hodnotící komise k projektu Dům volnočasových aktivit čp. 8.
8. Žádost o odkoupení pozemku část p.č. 158/39 v k.ú. Valtrovice.
9. Výsledek hospodaření, účetní závěrka MŠ Valtrovice k 31. 12. 2013.
10. Různé.
Hlasování: pro 4, 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 4, proti 0, zdržel se 0

3. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Valtrovice k 31. 12.
Hlavní inventarizační komise přednesla inventarizační zprávu obce Valtrovice za rok 2013.
Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019,021, 022, 028, 031,041, 042, 069, 078, 079,
081, 082, 088,192, 194, 231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 336, 341, 342, 345, 346,
348, 349, 374, 377, 378, 381, 388, 389, 401,403,432, 901, 902, 903, 924, 943, 999. provedli
členové inventarizačních komisí č. 1 – 5 k 31.12.2013 ve dnech 02.01.2014 až 20.01.2014.
Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise č. 5 k 31.12.2013 ve
dnech 2.1.2014 až 20.1.2014. Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtech 261 – pokladna,
provedli členové inventarizační komise č. 5 dne 31.12.2013 a inventurní soupis vyhotovili dne
14.01.2014.
Usnesení:
ZO schvaluje Inventarizační zprávu obce Valtrovice k 31. 12. 2013 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
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
4. Odpisový plán na rok 2014, dodatek č. 1 k odpisovému plánu.
Odpisy se od roku 2014 budou provádět čtvrtletně. Jinak odpisový plán zůstává beze změn.
Usnesení:
ZO schvaluje dodatek č. 1 k odpisovému plánu, platný od 01. 01. 2014.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje účetní odpisový plán pro rok 2014.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Příchod p. Šindelář
5. Ceník nájemného za hrobové místo, pohřebiště Valtrovice, smlouva o nájmu hrobového
místa.
Ke schválení je navržena částka za nájem a služby pro hrobová místa v hodnotě 11 Kč/m2 rok
Usnesení:
ZO schvaluje novou cenu nájemného za hrobové místo, pohřebiště Valtrovice ve výši 11 Kč/m2 rok
složenou z nájmu 5 Kč/m2 rok a ze služeb za 6 Kč/m2 rok.
ZO schvaluje znění smlouvy o nájmu hrobového místa, která se bude uzavírat mezi pronajímatelem
a nájemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. Smlouva č.: 1030015412/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům
p.č. 30/1, 36/1 v k.ú. Valtrovice.
Jedná se o protlak pod obecní komunikací v nové zástavbě a o položení kabelového vedení NN pro
p. Sergiu Covrighina.
Usnesení:
ZO schvaluje smlouvu č.: 1030015412/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
obcí Valtrovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., položení kabelového vedení NN na p.č. 30/1 a 36/1
v k.ú. Valtrovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. Zpráva hodnotící komise k projektu Dům volnočasových aktivit čp. 8
Starosta seznámil zastupitele se zprávou hodnotící komise.

Usnesení:
ZO schvaluje zprávu hodnotící komise ze dne 5.2.2014, která doporučuje uzavření smlouvy o dílo
s firmou Závlahy Dyjákovice na rekonstrukci domu čp. 8 na Dům volnočasových aktivit.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
8. Žádost o odkoupení pozemku část p.č. 158/39 v k.ú. Valtrovice
Vlastníci čísla popisného 132 žádají o odkoupení části parcely p.č. 158/39 v k.ú. Valtrovice. Záměr
o prodeji pozemku bude vyvěšen na úřední desce.
Usnesení:
ZO bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 158/39 dle Geometrického plánu č.
327-43/2014 o výměře 89 m2 a 8 m2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Příchod pí Fafílková
9. Výsledek hospodaření, účetní závěrka MŠ Valtrovice k 31. 12. 2013
MŠ Valtrovice hospodařila za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem 6 833,87 Kč.
Usnesení:.
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2013 ve výši 6.833,87 Kč.
ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku MŠ a jeho rozdělení dle návrhu ředitelky MŠ
Valtrovice ze dne 7. 2. 2014, což je k pokrytí ztráty za předchozí léta (- 6 650,65 Kč), příděl do
fondu odměn a příděl do rezervního fondu.
ZO schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření MŠ Valtrovice za rok 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
10. Různé
-

Zapsal: Ing. Tomáš Juhaňák
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.
Termín příští schůze: 19. 3. 2013

Ověřovatelé:
pí Merková

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

pí Juhaňáková ………………………….

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

