
USNESENÍ 

z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Horní Vltavice   

konaného dne  24. 5. 2010 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  Uspořádání   dětského dne na prostranství u ČOV dne 5. 6. 2010. Přípravná schůzka dne 

27. 5. 201. 

2) Uspořádání akce pro seniory zájezd na Javorník a hrad Kašperk. Termín červen, září 

v pracovní den.  

3)  Rozpočtové  opatření č. 1/2010, příjem 20.000,- Kč na volby do PS ČR.  

4)  Přidělení bytu č. 10 v DPS čp. 118 p. Josefu Suchánkovi. 

5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se znaleckými  posudky na nemovitosti určené 

k prodeji, byt v čp 11 (podíl (5/36) a dům čp. 29 (zastavěná plocha a nádvoří p.č. 310 a 

ostatní plocha jiná plocha p.č. 181/13) dle novely zákona platné od 1. 1. 2010. 

6) Prodej bytu v domě čp. 11 manželům Mikešovým za cenu 268.450,- Kč. 

7) Nnávrh kupní smlouvy na prodej bytu v čp. 11 – viz příloha. 

8) Pověření starosty uzavřením a podepsáním kupní smlouvy na  prodej bytu v čp. 11.  

9) Prodej bytového domu čp. 29 a pp. 181/13 nanželům Křížovým za cenu 2.190.000,- Kč.  

10) Návrh kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 29 – viz příloha.  

11) Případnou odchylku od ceny v místě a čase obvyklé. Vzhledem k tomu, že v mezidobí ode 

dne vyhlášení záměru do schválení prodeje zastupitelstvem došlo v k uvolnění jednoho 

bytu v domě čp. 29  je možné, že došlo i ke změně ceny v místě a čase obvyklé. Případná 

odchylka se zdůvodňuje, že v době vyhlášení záměru byly všechny byty obsazeny. 

Zastupitelstvo obce tímto zdůvodňuje případnou odchylku od ceny v místě a čase obvyklé 

a potvrzuje cenu 2.190.000,- Kč. 

12) Pověření starosty uzavřením a podepsáním kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 

29.  

13) Prodej části pozemku pp. č. 201/28 v k.ú. Horní Vltavice o výměře 270 m2 za celkovou 

cenu 18.428,- Kč nanželům Höhnovým 



14) Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku 201/28 (dle nového GP 259-43/2008 pp. č. 

201/40) o výměře 270 m2 – viz příloha. 

15) Pověření starosty uzavřením a podepsáním kupní smlouvy na prodej části  pozemku 

201/28(dle nového GP pp.č.  201/40). 

16) Uzavření smlouvy s E-ON ČR na odběr el. energie v r. 2011.  

17) Pořádání -  Hornovltavické sportovní dny – konání dne 27. 6. 2010.  

 

………………………………………………….                           ……………………………………………. 

     Jiří Fastner, starosta                                                     Sombatiová Vlasta,  místostarostka 


