
 

 

1 Usneseni z 27. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice 

USNESENÍ Z 27. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE 
konaného dne 24. 6. 2021 
 

 
Usnesení č. 2021-27/1 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 27. zasedání obce Horní Vltavice. 
 

Usnesení č. 2021-27/2 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje dodavatele na akci „doplnění obecní zeleně“- Zahradnictví 
Ing. Miloslavu Novotnou,  s celkovou cenou 185.805,- Kč bez DPH a  pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy. 

 

Usnesení č. 2021-27/3 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Strabag a.s., IČO. 60838744 na 
dodávku dokončení zpevněných ploch v okolí polyfunkčního objektu za celkovou cenu 432.109,55,- Kč 
bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  

 

Usnesení č. 2021-27/4 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku pč. 57/1 
v kú Horní Vltavice - zahrádka č. 10b o výměře 103 m2, s paní H.U., a pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy. 

 

Usnesení č. 2021-27/5 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku pč. 190/2 
v kú Horní Vltavice – o celkové výměře 50m2 paní Z.L, a pověřuje starostu uzavřením pachtovní 
smlouvy. 

 

Usnesení č. 2021-27/6 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje jednorázový sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč Městu 
Vimperk na provoz cyklobusu. 

 



Usnesení č. 2021-27/7 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje závěrečný účet obce Horní Vltavice s výhradami a to 
konkrétně: 

- doplnit výkaz o plnění rozpočtu 
- upravit správné období ve výkazu 
- přepsat a opravit tabulku hospodaření obce, dle skutečnosti 
- přepsat a opravit vyúčtování dotací, dle skutečnosti 

Zastupitelstvo obce dále ukládá paní účetní Elvíře Hanušové odstranit chyby a nedostatky vyplývající 
z přezkumu hospodaření, do 26. 2. 2022:  

 
- Kontrolou výpisu z katastru nemovitostí evidující stav k 31.12.2020 bylo zjištěno, že obec Horní 

Vltavice nemá evidované žádné zástavní právo k tíži své nemovitosti číslo popisné 80 v k. ú. 
Horní Vltavice, přesto v inventurním soupisu 021 0250 Budovy zástavní právo je vedena 
nemovitost č.p. 80 jako nemovitost zatížená zástavním právem.  

 Zastupitelstvo obce ukládá paní účetní opravit příští inventuru dle skutečnosti 
 

- Přezkoumáním obsahu inventurního soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
bylo zjištěno, že jsou zde nesprávně evidovány věci, které jsou stavbou. Účetní jednotka 
nesprávně eviduje pod inventárním číslem 9244 na účtu 028 0100 plot u MŠ. 

 Zastupitelstvo obce ukládá paní účetní opravit příští inventuru dle skutečnosti. 
 

- Územní celek dle kupní smlouvy uzavřené dne 5.3.2020 prodal 1/6 pozemku p.č. st. 339 a byt 
číslo 36/2 v k.ú. Horní Vltavice. Do veřejného rejstříku byla smlouva vložena 6.3.2020. Účetní 
jednotka o vyřazení prodaného majetku ze své majetkové evidence účtovala dnem 23.6.2020 
účetním dokladem č. U-00037.Dodržovat ustanovení ČÚS č. 701 bod 6.2 a 6.3 

 Zastupitelstvo obce ukládá paní účetní dodržovat stanovení ČÚS. 

 

Usnesení č. 2021-27/8 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje účetní závěrku obce Horní Vltavice za rok 2020. 

 

Usnesení č. 2021-27/9b 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje zhotovení vodorovného značení parkovacího stání mezi 
bytovými domy čp. 11 – 35. A pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společnosti RENO 
ŠUMAVA STAVBY s.r.o. za celkovou cenu 13.673,- včetně DPH.  

 



Usnesení č. 2021-27/9c 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje žádost Českého rybářského svazu na umístění dvou 
informačních tabulí, na pozemcích pč. 200/3 v kú Polka a 498/1 v kú Horní Vltavice. 

 

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


