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1 Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice 

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE 
konaného dne 19. 12. 2018 

 
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé: 

1. Petr Černý 
2. Vladislava Drahošová 
3. Monika Jankulárová 
4. Ing. Pavel Kraml 
5. Hana Kramlová 
6. Jaroslav Mach 
7. Dagmar Piklová 

 
Starosta obce zahájil jednání dne 19.12.2018 v 17:01 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. schválení rozpočtové změny č. 11/2018 
3. schválení rozpočtu na rok 2019 
4. schválení podání žádostí o dotace z programu POV 
5. schválení podání žádosti o dotaci z MMR 
6. schválení smlouvy o spolupráci na vojenské historii v regionu 
7. schválení strategického plánu obce Horní Vltavice na rok 2019 
8. diskuze 
9. závěr 

 
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 
 

2. schválení rozpočtových změn 
 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11/2018.  

 

Návrh usnesení č. 2018-3/2 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice rozhodlo, že schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018, dle 

přílohy tohoto usnesení. 
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Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 
 
 

3. schválení rozpočtu na rok 2019 

Starosta seznámil přítomné s rozpočtem, jehož návrh byl vyvěšen na úřední a elektronické desce 
15 dní. Zastupitelstvo obce poté rozpočet schválilo. 

 

Návrh usnesení č. 2018-3/3 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje rozpočet na rok 2019 bez výhrad, dle přílohy 

tohoto usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

4. schválení podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova 

Starosta seznámil přítomné s možností požádat o dotace z programu obnovy venkova. Do konce 
roku 2018 je třeba podat žádosti. 
 
Návrh usnesení č. 2018-3/4 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje podání žádostí o dotace z programu obnovy 

venkova. 

 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 
 

5. schválení podání žádosti o dotaci z MMR 

Starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotaci z MMR na opravu místní 
komunikace okolo bytových domů čp. 33-35. 

Návrh usnesení č. 2018-3/5 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „podpora 
obnovy místních komunikací“ v rámci rozvoje venkova, podprogramu A - Podpora obnovy 
místních komunikací. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
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6. Schválení smlouvy o spolupráci  

Starosta seznámil přítomné se smlouvou o spolupráci na projektu naučné stezky – Vojenská 
historie mikroregionu za účasti sousedních obcí: Lenora, Kubova Huť, Strážný. 

Návrh usnesení č. 2018-3/6  

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje smlouvu o spolupráci na projektu naučné stezky – 

Vojenská historie mikroregionu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 
 

7. Schválení plánu rozvoje obce Horní Vltavice na rok 2019 

Starosta seznámil přítomné s jednotlivými body plánu rozvoje obce Horní Vltavice na rok 2019. 
Poté plán rozvoje zastupitelstvo schválilo. 

Návrh usnesení č. 2018-3/7 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje plán rozvoje obce Horní Vltavice na rok 2019 

 

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

Návrh byl přijat 

 
 

8. Diskuze s občany 

 

Starosta vyzval přítomné k diskuzi. Pan Krátký si vzal slovo a poděkoval za to, že se 
zastupitelstvo začalo zabývat dotacemi na vojenskou historii v regionu - betonové bunkry. Velice 
to prospěje cestovnímu ruchu.   

Dále pana Krátkého zajímalo, komu patří boxi na popelnice u bytovek č.p. 11-13. Starosta slíbil, 
že to zjistí. 

Také bylo probíráno, jaké má obec úvěrové splátky, kolik stál multifunkční dům a kolik stály 
kabiny na hřišti. Starosta odpověděl, že se pokusí tyto otázky vyčíslit a uveřejnit. 

Dále bylo probíráno další využití původní autobusové zastávky. Došlo k závěru, že by bylo dobré 
zastávku nechávat přístupnou veřejnosti. Starosta zjistí technický stav objektu, a zda je možné 
objekt užívat. 
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9. Závěr 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 17:59 
Přílohy: 

- presenční listina 
- rozpočtová změna č. 11 
- rozpočet na rok 2019 
- smlouva o spolupráci čtyř obcí 
- plán rozvoje obce Horní Vltavice na rok 2019 

 
 
 
……………………………………….     ………………………………………. 
Ing. Pavel Kraml      Tomáš Kantůrek 
Starosta       místostarosta 
 
 
 
……………………………………….     ……………………………………….  
Vladislava Drahošová      Petr Černý 
ověřovatelka       ověřovatel 
 
 
 
………………………………………. 
Hana Kramlová 
Zapisovatelka 
 
 


