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1 Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice 

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE 
konaného dne 14. 6. 2019 
 
 

2019-8/1 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 8. zasedání ZO Horní Vltavice 
 

 
 
2019-8/2 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje závěrečný účet obce Horní Vltavice za rok 
2018 bez výhrad. Zároveň ukládá povinnosti splnit nápravná opatření do 29.2.2020. 
 

➢ Zastupitelstvo obce Horní Vltavice ukládá účetní obce povinnost na 
příště účtovat dle vyhlášky č. 5/2014 Sb.  

➢ Zastupitelstvo obce Horní Vltavice ukládá účetní obce povinnost 
inventarizovat účet 902, 909 a účet 992, dle zákona č. 563/1991. 
Účetní obce toto napraví při příští inventarizaci majetku. 

➢ Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce povinnost nadále vést 
majetek v účetnictví dle zákona č. 563/1991.  

➢ Nadále zastupitelstvo obce ukládá povinnosti zřizovateli při příští 
inventarizace majetku odsouhlasit v rámci dokladové inventury účet 
909 na inventuru majetku, kterou provedla příspěvková organizace. 

 

 
2019-8/3 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje účetní závěrku obce Horní Vltavice za rok 
2018. 
 

 
2019-8/4 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. 
 

2019-8/5 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské 
školy Horní Vltavice za rok 2018. 
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2 Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice 

2019-8/6 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Horní Vltavice do rezervního fondu ve výši: 2.659,51 Kč. 
 

 
2019-8/7 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy a 
Mateřské školy Horní Vltavice. 
 

 
2019-8/8 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje, přidělení bytu v č.p. 118 panu J.S. 
 

 
2019-8/9 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemek č. 
181/2kú Horní Vltavice pro umístění kotce pro psa do 10 m 2, pro pana D.K.. 
 

 
2019-8/10a) 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku č. 
54/15 v kú Horní Vltavice, a pověřuje starostu provedením odhadu ceny pozemku pro 
vyvěšení záměru. 
 

 
2019-8/10b) 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje záměr prodeje části pozemku 216/1, za 
podmínek – starosta případně místostarosta svolá jednání o velikosti odkupované části 
pozemku s navrhovatelem prodeje, tak aby v prodávané části nebyli žádné podzemní sítě. 
 

 
2019-8/10c) 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku 
č. 351/21 v kú Horní Vltavice, tzn. provedení geometrického zaměření a zajištění odhadu 
pro případný odkup pozemku. 
 

 
……………………………………….     ………………………………………. 
Ing. Pavel Kraml      Tomáš Kantůrek 
Starosta       místostarosta 


