
 

 

1 Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice 

 USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE 
konaného dne 2. 3. 2021 
 
 
2021-22/1 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 22. zasedání obce Horní Vltavice. 
 

2021-22/2 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje záměr budoucího prodeje části pozemku pč. 
181/15 v kú Horní Vltavice v rozsahu cca 35 m2, pro stavbu garáže paní I.Š, bytem čp. 36 
v Horní Vltavici za cenu 205 Kč za m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej tohoto 
pozemku s paní I.Š. 
 

 

2021-22/3 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemky pč. 
508 a 57/7 v kú Horní Vltavice, s panem P.M.  
 

 

2021-22/4 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na projektu 
úsekového měření rychlosti v obci Horní Vltavice, s městem Vimperk, dle přílohy.  
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním této smlouvy. 
 

2021-22/5 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje zveřejnění nového záměru na pronájem části 
pozemku pč. 217/2 kat. úz. Horní Vltavice 
 

2021-22/6 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření smlouvy s firmou ASIOTECH, spol. 
s r.o., která bude zajišťovat dodávku mobilního separátoru kalu ČOV za cenu 1.451.771,- 
Kč bez DPH.  
 



2021-22/6 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření smlouvy se SFŽP č. 1190800019 na 
podporu ve výši 1.104.849,42 Kč. A pověřuje starostu jejím podepsáním.   
 

2021-22/6 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice souhlasí s dovybavením DA SDH obce Horní Vltavice o 
střešní skříň a podlahu úložného prostoru v hodnotě 30 700,- Kč z rozpočtu obce. 
 

2021-22/9 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice souhlasí s odložením uzavření smlouvy na svoz 
podnikatelského odpadu s paní O.M. až do doby, kdy bude povoleno znovu otevřít 
ubytovací zařízení.    
 

2021-22/10 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní 
H.K. 
 

2021-22/11 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021.   
 

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


