
USNESENÍ 

z 41. zasedání Zastupitelstva Obce Horní Vltavice   

konaného dne  28. 6. 2010 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2009 včetně   zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za r. 2009 „BEZ VÝHRAD“  a přijímá tato   opatření: 

- Pověřuje účetní dodržováním zákona 563/1991 Sb. – doplnit inventurní soupis účtu 021 o údaj na 

jaké parcele se stavba nachází 

- Dodržovat ČÚS 501-522. Účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech 

vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do KN.  

                     TERMÍN ODSTRANĚNÍ DO 15. 2. 2011. 

2)  rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  ZŠ   Horní Vltavice  v částce 106.678,16 takto: 

- 1.000,- Kč  do fondu odměn 

- 105.678,16 Kč do rezervního fondu 

 

3)  zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Horní Vltavice. Podrobně viz příloha. 

4)  odpověď na žádost p. Ing. Bobky o předložení znaleckého posudku o ceně na dům čp. 29. Znalecký posudek 

je veřejná listina do které má možnost p. Bobka nahlédnout.  V dohodnuté úřední době bude posudek 

předložen k nahlédnutí 

5)  prodej části pozemku pp. č. 201/28 v k.ú. Horní Vltavice  o výměře 270 m2 za cenu 30Kč/m2, tj. celkem 

8.100,- Kč. Dále  uhradí manželé Höhnovi náklady spojené s prodejem: správní poplatek u Katastrálního 

úřadu 500,- Kč a náklady na vypracování geometrického plánu 9.828,- Kč. Celkem 18.428,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice zdůvodńuje odchylku od ceny v místě a čase obvyklé, zúrodněním a 

zhodnocením pozemku v minulosti manžely Höhnovými. Toto schválení je doplněním a upřesněním bodu č. 

4 “Různé” z 40. zasedání Zastupitelstva obce, dne 24. 5. 2010, kde byl odsouhlasen návrh kupní smlouvy na 

prodej části pp. č. 201/28 a prodej tohoto pozemku. 

6)   hlasování p. Vlasty Sombatiové ve věci pronájmu bytu v domě čp. 3 její osobě.  

7)   přidělení bytu v domě čp. 3, p. Vlastě Sombatiové.  

8)   hlasování  p. Jiřího  Fastnera ve věci záměru na prodej pozemků pp. č. 34/1 a 54/1. Na koupi  pozemku  

     byla jeho osobou podána žádost. 



9)   záměr č. 4. Prodeje části pozemku pp. č. 34/1 a 54/1 v k.ú. Horní Vltavice. 

10)  “Rozpočtové opatření č. 2/2010“. Viz příloha. 

11) zvýšení nájemného o míru inflace (1%) 

12) vypracování žádosti na podání nabídky na pokrytí střechy “Zázemí fotbalového hřiště” – kabiny. 

13) záměr pronájmu autobusové zastávky 

 

 

 

 

 

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

     Jiří Fastner, starosta                                                             Sombatiová Vlasta,  místostarostka 

 

 

 


