
                                          USNESENÍ  Č. IV/ZO/2019 
 

                             z  IV. zasedání Zastupitelstva obce Valeč  
          konané dne 18. března 2019 v zasedací místnosti OÚ Valeč  
 

  1/IV/ZO/2019 
  I. Zastupitelstvo obce schvaluje  

Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Valeč 
 II. Zastupitelstvo obce volí: p. Viktora Pavlíčka zapisovatelem  

     jako ověřovatele zápisu: Petra Šebka a Moniku Palátovou   
 

 2/IV/ZO/2019 
     Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace   

     z jednání Rady obce ze dne  18.2.2019  a 11.3.2019 
 

 3/IV/ZO/2019 
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci  

   o hospodaření ZŠ a MŠ Valeč za rok 2018 
 

 4/IV/ZO/2019 
    Zastupitelstvo obce schvaluje 

pronájem louky, pozemek p.č.450 - 3531 m2, p.č. 451/1 – 8355 m 2 ,  

p.č.452 - 385 m2, p.č.449 - 324 m2, p.č.453-567 m2, p.č.680-400m2 

za cenu 2000,-Kč/ha a pověřuje RO schválením smlouvy. 
  

 5/IV/ZO/2019 
    Zastupitelstvo obce schvaluje 

smlouvu věcného břemene na p.č.666/34 katastrální území Valeč u Hrotovic, s E.ON 
Distribuce a.s. a umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN a přípojkové skříně 
č.:JI-014330052110/001 

  6/IV/ZO/2019 

    Zastupitelstvo obce schvaluje 

prodej pozemku z p.č.663/3 pozemek 663/3 o výměře 1092m2 z p.č. 663/34 část 663/63 o 

výměře 392m2 a pozemek p.č.st.187 o výměře 973m2  za cenu 140 996,-Kč  a připočtena 

cena + DPH 29 609,--Kč tj.za celkovou cenu 170 605,--Kč vč.DPH a  pověřují  starostku 

obce podpisem smlouvy  
 

   7/IV/ZO/2019 
    Zastupitelstvo obce schvaluje  

     záměr prodeje pozemku p.č.89/31 o výměře 10m2 , záměr prodeje p.č.89/35 o výměře    
     61m2  a dále záměr pronájmu  pozemku p.č. 89/18 o výměře 66m2  

 

   8/IV/ZO/2019 
     Zastupitelstvo obce schvaluje   

       I. kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí mezi obcí Valeč a TJ Sokol  Valeč. 
na koupi st.3 o ploše 540m2  jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti č.p.221 za 
cenu 1 200 000,-Kč, dále p.č.144/1 o výměře 2436m2  za cenu 267 000,--Kč,  
za celkovou cenu 1 467 000,--Kč   

     II. a prodej pozemku dílu „b“ pozemek p.č.138 o výměře    
        65m2 za cenu 7 150,--Kč včetně aktuálně platné výše DPH.  
        ZO pověřil starostku obce podpisem těchto smluv.  



  9/IV/ZO/2019 
    Zastupitelstvo obce schvaluje  

Inventarizační zprávu za rok 2018 za účetní jednotku obce Valeč bez výhrad 

  10/IV/ZO/2019 
     Zastupitelstvo obce schvaluje 

  Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2018 (Audit ) bez výhrad  

11/IV/ZO/2019 

     Zastupitelstvo obce schvaluje 

    Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad   
 

12/IV/ZO/2019 

    Zastupitelstvo obce schvaluje   

       Účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad   

13/IV/ZO/2019 

     Zastupitelstvo obce schvaluje 

     Rozpočet obce na rok 2019 ve výši 18 320 000,--Kč na straně příjmů a výdajů 
 

14/IV/ZO/2019 

    Zastupitelstvo obce schvaluje 

    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 
 

15/IV/ZO/2019 

    Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

     Návrh rozpočtu 2019, Návrhu závěrečného účtu 2018,     
     Auditu 2018  Svazku obcí pro komunální služby  Třebíč     
 

16/IV/ZO/2019 

    Zastupitelstvo obce schvaluje 

schvaluje podání žádosti o dotaci MMR v programu Brownfield, na obnovu zanedbané 
zchátralé budovy a výstavbu  nové multifunkční budovy, která bude sloužit občanům jako 
kulturní a sportovní dům a na  volnočasové aktivity a zázemí místním spolkům. 

 

17/IV/ZO/2019 

     Zastupitelstvo obce schvaluje 

        nákup mulčovače k pořizovanému traktoru Antonio firmy. Pekass a.s. 

        za cenu 141 449,-Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy na nákup traktoru    

        fi Pekass s příslušenstvím. 
         
18/IV/ZO/2019 

     Závěr  

 

 

 

 

………………………………                                ……………………………… 
           Bc. Romana Nováková             Viktor Pavlíček 



                 starostka obce                místostarosta obce 


