
Stránka 1 z 2 
 

USNESENÍ ZE 36. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE 
konaného dne 30 06. 2022 
 
Usnesení č. 2022-36/1  
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 36. zasedání obce Horní Vltavice. 
 

Usnesení č. 2022-36/2 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje: 

 Smlouvu č. 1210600037 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky a pověřuje starostu ing. Pavla Kramla jejím podpisem. 

 Smlouvu č. 1210600014 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky a pověřuje starostu ing. Pavla Kramla jejím podpisem. 

 
Usnesení č. 2022-36/3 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradou. 
Zastupitelstvo obce přijímá následující opatření: 

1. Kontrolou inventurního soupisu k účtu 028 DDHM bylo zjištěno, že je na účtu 028 0100 (pod 
inventárním číslem 9244) stále evidován majetek, který není samostatným technicko - 
ekonomickým určením, ale stavbou – plot u MŠ. 

o Zastupitelé obce ukládají paní účetní obce chybu opravit a to nejpozději do 30.9.2022. 
2. Při kontrole bylo zjištěno, že k 31.12.2021 nemá obec žádný zastavený majetek. Přesto je 

v inventurním soupisu účtu 021 0140 Stavby – Budovy zástavní právo i nadále vedena 
nemovitost čp. 80 jako nemovitost zatížena zástavním právem. 

o Zastupitelé obce ukládají paní účetní obce chybu opravit a to nejpozději do 30.9.2022. 
3. Písemná informace o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků nebyla 

přezkoumávajícímu orgánu vůbec podána. 
o Zastupitelé obce ukládají paní účetní chybu napravit a to tak, že nejdéle do 26.2.2023 

zašle písemnou informaci o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků, za rok 
2022, přezkoumávajícímu orgánu. 

4. Kontrolou přijaté investiční dotace na realizaci: „Venkovní úpravy okolo kulturního domu“ bylo 
zjištěno, že při vyúčtování dotace nebylo účtováno prostřednictvím účtu 348 Pohledávky za 
vybranými místními vládními institucemi. 

o Zastupitelé obce ukládají paní účetní aby nadále dodržovala ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 
1 zákona o účetnictví). 

5. Kontrolou inventurního soupisu účtu 031 Pozemky bylo zjištěno, že seznamy pozemků 
neobsahují parcelní čísla ani výměry. Jsou uvedeny pouze druhy pozemků, inventární čísla, 
pořizovací ceny a datumy zařazení. 

o Zastupitelé obce ukládají paní účetní obce dodržování vyhlášky č. 270/2010 Sb., o 
inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2021 vykazuje ve výdajích na 
paragrafu 6171 Činnost místní správy, položce 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, ve 
sloupci „Výsledek od počátku roku“, nesprávný mínusový stav ve výši 7.438,- Kč. 

o Zastupitelé obce ukládají paní účetní aby věnovala nadále větší pozornost účtování 
rozpočtových položek a lepší kontrolu výkazu Fin 2-12 a dodržování ČÚS č. 701. 

   

Usnesení č. 2022-36/4  
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021. 

 

Usnesení č. 2022-36/5  
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje splátkový kalendář pana M.S. – čp. 118. 

 

Usnesení č. 2022-36/6  
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje dodavatele na akci Kulturní dědictví Zlaté stezky – dřevěné 
posezení, info tabula a rozcestníky. Firmu Filip Kočí, IČ: 07168641, Zlešice 29, Malenice, za cenu 
256.468,30 Kč bez DPH. 

  

Usnesení č. 2022-36/7  
zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 

 

Usnesení č. 2022-36/8 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uvolnění dvou bytů v čp. 118 do konce roku 2022 pro 
umístění pana Z.H. a pana S.N.  

Usnesení č. 2022-36/9 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice nařizuje Základní a Mateřské škole Horní Vltavice, příspěvkové 
organizaci - navrácení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, z dotace obce na provoz 
školy, a to ve výši 785.240,53 Kč (dle podkladů školy) na účet obce nejdéle do 14.7.2022, pro použití na 
spoluúčast získané dotace přestavby objektu školy.  
 
 
 
……………………………………….     ………………………………………. 
Ing. Pavel Kraml      Tomáš Kantůrek 
Starosta       místostarosta 


