
 

USNESENÍ 

z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Horní Vltavice 

konaného dne  6.  6.  2018. 

                                                                  

 

A. Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje: 

 

1)  Rozpočtové opatření č. 3 a  4/2018.   

 

2)  Účetní závěrku za r. 2017. Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce Horní Vltavice 

za  r. 2017 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Horní Vltavice za r. 2017 KÚ  Jč. kraje 

a dále dle ustanovení § 17 odst. 7. písm. b) zákona  č. 250/2000 Sb. v platném znění s výhradou nedostatků 

uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:  

- Obec zajistí, aby byla provedena inventarizace účtu 992 Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva 

- Obec zajistí správnost účtování při prodeji majetku. Nařídí účetní obce, aby účtovala při prodeji majetku    nejdřív 

na pohledávku.  

- Obec zajistí, nařízením účetní obce, aby zařadila do majetku obce ( v Příloze  "P. I. 5. Ostatní majetek")majetek, 

který je dle Zřizovací listiny předán k hospodaření Základní škole a Mateřské škole Horní Vltavice. Hodnota 

majetku na tomto účtu musí být odsouhlasena v rámci inventarizace dle dokladové inventury na účtu 909. 

Tzn., že majetek, který inventarizuje příspěvková organizace musí souhlasit na účet 909 Obce.  

- Obec zajistí, nařízením obce, aby účtovala při vyúčtování zálohy dotace ke stejnému dni jako Krajský úřad.  

Zpráva o přijatých opatřeních bude Krajskému úřadu Jč. kraje zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 

420/2004 Sb. v platném znění do 28. 2. 2019. 

 

3) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Horní Vltavice 2017. Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje převod 

hospodářského výsledku ZŠ a MŠ do rezervního fondu ve výši 2.191,93 Kč.   

 

4)  Záměr prodeje pozemku dle nového GP pp. č. 54/17 v k.ú. Horní Vltavice  za úřední odhad + poměrnou část 

nákladů na zpracování GP, znal. posudku a poplatku u KÚ.   

 



       Záměr prodeje pozemku dle nového GP pp. č. 54/18 v k.ú. Horní Vltavice  za úřední odhad + poměrnou část 

nákladů na zpracování é GP, znal. posudku a poplatku u KÚ.   

 

       Záměr prodeje pozemku pp. č. 494 a pp. č. 263/2 v k.ú. Horní Vltavice za 400,- Kč/m2.  

 

 5)  1)  komisi pro výběrové řízení pro výběr dodavatelů na akce: 

              - vrata hasičárna 

              - oprava hřbitovní zdi 

              - venkovní fitnes prvky  

    2) komisi pro vyhodnocení nabídek na prodej pozemků a majetku. 

         

 Složení komise: p. Mach, p. Brejchová, p. Pokorný, p. Piklová, p. Fastner,  

 náhradníci: p. Černý, ing. Karas 

 

 

 

6) Změnu č. 7  ÚPNSÚ  Horní Vltavice.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

I. bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 7 ÚPSÚ Horní Vltavice 

 

II. konstatuje, že návrh změny č. 7 ÚPSÚ Horní Vltavice není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací 

dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, 

se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - 



Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 

investic, ze dne 03.11.2017 pod čj. KUJCK 130251/2017 

 

III. schválení návrhu změny č. 7 ÚPSÚ Horní Vltavice 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 

54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Horní Vltavice. 

a dále: 

 

IV. ukládá 

Jiřímu Fastnerovi, starostovi obce Horní Vltavice, zajistit: 

a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 7 ÚPSÚ 

Horní Vltavice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu 

územního plánování a krajskému úřadu 

b) vyhotovení úplného znění ÚPSÚ Horní Vltavice 

c) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné 

znění. 

 

1) Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.  

Pověřencem GDPR ing. Zbyňka Kloseho. 

 

8)   Zastupitelstvo  obce Horní Vltavice jako příslušný orgán ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 

společnosti Služby obce Horní Vltavice s.r.o., se sídlem Horní Vltavice č. p. 80, IČO: 251 87 368, 384 91 Horní 

Vltavice,  při výkonu působnosti valné hromady,  schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017. 

 

9)  Pro volby do zastupitelstva obce v  r. 2018 stanovuje počet členů zastupitelstva na 9 členů. 

 



10) Příspěvek na akci "Memoriál Antonína Beneše a Jana Krnáka" 3.000,- Kč.  Obec zakoupí poháry. 

Zastupitelstvo souhlasí s umístěním stánku s občerstvením do kotelny zázemí fotbalového hřiště. Za udržení 

pořádku a odstranění případných škod zodpovídá místostarosta p. Jar. Mach.  

 

11) Nový organizační řád.  

 

B. Zastupitelstvo obce Horní Vltavice bere na vědomí: 

 

C. Zastupitelstvo obce Horní Vltavice bylo seznámeno: 

1)  Příprava prázdninových akcí "Prázdniny dětem" 

 

   

…………………………………                                   ……………………………………  

             Fastner Jiří – starosta                                     Jaroslav Mach – místostarosta 

 


