1

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE
konaného dne 26. 11. 2018
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
1. Petr Černý
2. Vladislava Drahošová
3. Monika Jankulárová
4. Tomáš Kantůrek
5. ing. Pavel Kraml
6. Hana Kramlová
7. Jaroslav Mach
8. Simona Mikešová
9. Dagmar Piklová
Starosta obce zahájil jednání dne 26.11.2018 v 18:00 hod.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven p. Černý, p. Drahošová
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Kramlová

1. Program
Starosta obce přednesl návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění:
1. zahájení
2. určení pověřeného zastupitele pro jednání se stavebním úřadem
3. schválení rozpočtových změn
4. určení zástupce do Rady Národního Parku Šumava
5. projednání výše darů jubilantům obce Horní Vltavice
6. projednání výše vodného
7. schválení dodatku směrnice
8. žádost o přidělení bytu
9. schválení jednatele společnosti Služby Horní Vltavice, s.r.o.
10. diskuze
11. závěr
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
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2. určení pověřeného zastupitele pro jednání se stavebním úřadem.
Starosta navrhl pro jednání se stavebním úřadem zastupitele Ing. Pavla Kraml.
Návrh usnesení č. 2018-2/2
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele pana Ing.
Pavla Kramla pro výkon funkce určeného zastupitele pro spolupráce s odborem výstavby a
územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace pro celé
volební období.
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. schválení rozpočtových změn
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9/2018, 10/2018.
Návrh usnesení č. 2018-2/3
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice rozhodlo, že schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 a
10/2018, dle přílohy tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. určení zástupce do rady NP Šumava
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice po poradě navrhlo, že v Radě Národního parku Šumava bude
obec Horní Vltavici zastupovat starosta ing. Pavel Kraml.
Návrh usnesení č. 2018-2/4
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice rozhodlo, že v radě Národního parku Šumava bude obec
Horní Vltavici zastupovat starosta ing. Pavel Kraml.
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5. Projednání výše darů jubilantům obce Horní Vltavice
Starosta navrhl zvýšit výši jednorázového finančního daru a to na 500 Kč. Dar bude předán
každému občanovi který dosáhl věků 60,65,70,75,80,85,90,91,.. Pan Mach navrhuje 500 Kč,
dávat formou peněžního daru.
Návrh usnesení č. 2018-2/5
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice rozhodlo o výši finančního daru občanům obce a to ve výši
500,- Kč, každému kdo dosáhne věku: 60,65,70,75,80,85,90,91,.. po roce.
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Projednání výše vodného
Starosta seznámil přítomné s návrhem výše vodného a stočného pro rok 2019.
Návrh usnesení č. 2018-2/6
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice rozhodlo o nové výši vodného a stočného na rok 2019 a to
ve výši:
vodné: 16,10 Kč
stočné: 39,68 Kč
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Schválení dodatku směrnice
Od 5.11.2018 byl na období do voleb v r. 2022 do funkce starosty jmenován pan Ing. Pavel Kraml
a místostarosty pan Tomáš Kantůrek. Z tohoto důvodu se mění směrnice o zabezpečení zákona o
finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ze dne 8.12.2013.
Návrh usnesení č. 2018-2/7
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje Dodatek č. 8 ke Směrnici o zabezpečení zákona o
finanční kontrole. Č. 320/2001 Sb. Ze dne 8.12.2013
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0
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8. Žádost o přidělení bytu
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana A.Svobody o přidělení bytu v objektu čp. 118.
Návrh Usnesení č. 2018-2/8
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje přidělení bytu panu A.Svobodovi do objektu čp.
118 na dobu půl roku.
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Schválení jednatele společnosti Služby Horní Vltavice, s.r.o.
Bývá zvykem, že starosta obce Horní Vltavice je i jednatelem společnosti Služby Horní Vltavice,
s.r.o.
Návrh Usnesení č. 2018-2/9
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice jmenuje pana ing. Pavla Kramla jako jednatele společnosti
Služby Horní Vltavice, s.r.o.
Hlasování: Pro: 9
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Diskuze s občany
Starosta vyzval přítomné občany k diskuzi, dotázal se, jestli mají na zastupitelstvo nějaké
požadavky a co by si představovali v příštím roce za nutné.
Občané prosí o větší písmena na pozvánce na ZO, případně zda by bylo možné úřední desku
posunout níže, aby na pozvánku bylo vidět. Také by chtěli, aby pozvánka vysela i na vývěsce
před obchodem.
Starosta seznámil přítomné, že bychom rádi pokračovali v projektech, které budovalo minulé
zastupitelstvo. Paní Piklová vznesla dotaz, kdy se opraví místní komunikace okolo bytových
domů. Starosta seznámil občany s tím, že se pokusí tento rok podat žádost o dotaci na opravu
této komunikace.
Starosta seznámil přítomné, že paní Boušková chce darovat obci sponzorský dar, byla by ráda,
kdyby příspěvek obec použila hlavně na lyžařské stopy.
Pan Krátký si vzal slovo, a přeje celému zastupitelstvu hodně štěstí v novém volebním období.
Vznesl námitku, že by bylo dobré dát lidem vědět, které úkoly by se v průběhu roku 2019 dali
zrealizovat, vytvořit něco jako program příštího roku.
Dále byla probírána cesta na Žlíbky, pan Fastner informoval přítomné, že je třeba vymyslet
nějaké odvodnění nejdříve, než začneme budovat novou komunikaci. Zastupitelé se dohodli
s problémém blíže seznámit.
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Starosta informoval, že jsme začali řešit projekt na zlatou stezku, podání žádosti je v lednu a že
bychom se tím rádi zabývali dále. Starosta poděkoval minulému vedení obce, za to jak opravili
kapličku na Žlíbkách.
Občané vznesli dotaz na vánoční večírek, Rovnou jsme se dohodli, že dne 15.12.2018. uděláme
posezení na obecním úřadě.
Starosta dále pozval občany na rozsvícení vánočního stromu dne 2.12. v 17:00 hod a také na
koncert v kostele dne 27.12.2018 v 17:00
Pan Krátký vznesl další námět, vytvořit chodník na benzínovou stanici. Na to starosta seznámil
občany s tím, že se informoval o možnostech dotací na chodníky a cyklostezky. Dotační
programy na chodníky jsou postavené na celkové koncepci a propojenosti obce. Je tedy třeba
zařídit projekt na chodníky po celé obci a řešení celého veřejného prostoru v obci. Pak je možno
začít žádat o jednotlivé dotace. Občané doporučují prozatímudělat alespoň provizorní zábradli,
u poslední bytovky.
11. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:00.
Přílohy:
- presenční listina
- rozpočtová změna č. 9
- rozpočtová změna č. 10
- kalkulace vodného a stočného
- dodatek č. 8 ke směrnici o zabezpečení zákoa o finanční kontrole
- kopie žádosti o přidělení bytu

……………………………………….
Ing. Pavel Kraml
Starosta

……………………………………….
Tomáš Kantůrek
místostarosta

……………………………………….
Vladislava Drahošová
ověřovatelka

……………………………………….
Petr Černý
ověřovatel

……………………………………….
Hana Kramlová
Zapisovatelka
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