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1 Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice 

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE 
konaného dne 5. 2. 2019 
 
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. Dagmar Piklová 

 
Starosta obce zahájil jednání dne 5.2.2019 v 17:00 hod.  
 
Ověřovatelem zápisu byl stanoven p. Jankulárová, p. Kantůrek 
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Kramlová  

 
  
 
 

1. Program 
 
Starosta obce přednesl návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění:  

1. zahájení  
2. schválení střednědobého výhledu 
3. schválení knihovního řádu 
4. schválení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 3 
5. schválení smlouvy o zabezpečení GDPR. 
6. schválení dotací pro JSDH 
7. různé 
8. závěr 

 
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
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2. schválení střednědobého výhledu 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu na roky 2020 - 2023, 
který byl umístěn na úřední desce obce v prosinci 2018. 

 

Návrh usnesení č. 2019-4/2 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje střednědobý výhled na roky 2020 – 2023 

bez výhrad. 

 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 
 
 

3. schválení knihovního řádu  

Starosta seznámil přítomné s novým knihovním řádek obecní knihovny v Horní Vltavici, 
který je v souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Horní Vltavici a který je 
aktualizování dle Obecného nařízení o ochraně osobních dajů 2016/67(GDPR). 

 

Návrh usnesení č. 2019-4/3 

Zastupitelstvo obce Horní Vltaviceschvaluje knihovní řád Obecní knihovny v Horní 

Vltavici. 

 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 
 
 

4. Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 3 

Dne 3.1.2019 byl uveřejněn záměr č. 01/2019: „přenechat do nájmu nebytový prostor 
v 2.NP objektu Horní Vltavice čp. 3“. K tomuto záměru se přihlásil jeden žadatel. Starosta 
tedy nechal hlasovat o tom kdo schvaluje přenechání nájemného dle záměru č. 01/2019  

Návrh usnesení č. 2019-4/4 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje žádost o nájem nebytového prostoru 

v 2NP v domě čp. 3 panu Danielu K. fa pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
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5. Schválenísmlouvy o zabezpečení GDPR 

Starosta seznámil přítomné s možností uzavřít smlouvu o poskytování služeb pověřence 
pro ochranu osobních údajů se společností Keystone Comapny a.s. Na základě průzkumu 
místních poskytovatelů starosta konstatoval, že nenašel levnější nabídku. Pověřenec pro 
obec by na základě této smlouvy stál 800,- Kč za měsíc a pro školu a školku 1000,- Kč za 
měsíc.Škola si bude poěřence platit z vlastního rozpočtu. Starosta dal hlasovat o tom kdo 
je pro uzavření smlouvy s Keystone Company a.s. 

 

Návrh usnesení č. 2019-4/5 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvalujeuzavření smlouvy o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů se společností Keystone Company a.s. 

 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 
 

6. Schválení dotací pro JSDH 

Starosta požádal Jihočeský kraj o investiční dotaci pro JSDHa požádá ještě o neinvestiční 
dotaci.Obec Horní Vltavice zajistí spoluúčast na obě dotace pro JSDH z vlastního 
rozpočtu. 

 

Návrh usnesení č. 2019-4/6 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje zajištění vlastního podílu na realizaci 

projektu z obecního rozpočtu. 

 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
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7. Diskuze s občany 

 

Starosta vyzval občany k diskuzi. Byl vznesen požadavek o vytvoření parkoviště mezi bytovkami.  
Starosta také seznámil občany o jednání s lesy s panem Kříhou, podal žádost o směnu některých 
pozemků.  

 

 

8. Závěr 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 17:59 
Přílohy: 

- presenční listina 
- střednědobý výhled 
- smlouva s pověřencem 
- knihovní řád 

 
 
 
 
……………………………………….     ………………………………………. 
Ing. Pavel Kraml      Tomáš Kantůrek 
Starosta       ověřovatel 
 
 
 
……………………………………….      
Monika Jankulárová       
ověřovatelka        
 
 
………………………………………. 
Hana Kramlová 
Zapisovatelka 
 
 


