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USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE 
konaného dne 2. 3. 2023 

Usnesení č. 2023-5/1  
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 5. zasedání obce Horní Vltavice.  
 
 
Usnesení č. 2023-5/2   
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje záměr umístění fotovoltaické elektrárny na objekt ČOV. 
Schvaluje vytvoření projektového dokumentace a podání žádosti o dotaci. 
 
 
Usnesení č. 2023-5/3 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje: 

 a) umístění pana Z.H. do objektu čp. 118 byt č. 7  
 b) umístění pana P.Z. do objektu čp. 118 byt č. 21 – zkušební nájem na 3 měsíce.  
 c) umístění pana J.Š. do objektu čp. 118 byt č. 25 – krátkodobý nájem na 6 měsíců. 

 
 
Usnesení č. 2023-5/4 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. PVL-322/2023/SML/170752 
s Povodím Vltavy na pozemek pč. 435/3 v kú Horní Vltavice na dobu 5-ti let. Jedná se o celkem 52.87 m2 
za roční nájemné ve výši 1.269,- Kč. 
 
 
Usnesení č. 2023-5/5 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 
5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zamítá žádost o pořízení změny č. 9 
územního plánu sídelního útvaru Horní Vltavice a nevyhovět tak žádosti pana Bohuslava 
Čermáka, bytem Horní Vltavice 31. Žádost bude zařazena do projednávaného návrhu 
nového územního plánu Horní Vltavice.  
 
 
 
Usnesení č. 2023-5/6 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje zajištění cenových odhadů na zájmové pozemky: pč. 181/9, 
181/52, 180, 181/47, 181/48, 183/5 v kú Horní Vltavice. 
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Usnesení č. 2023-5/7 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice odkládá rozhodnutí záměru č. 07/2022 až po překontrolování 
nájemních smluv na zahrádky. 
 
 
Usnesení č. 2023-5/8 
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2023. 
 
 
 
podepsáno v Horní Vltavici, dne: ……………….  ………………………………………….. 
        Ing. Pavel Kraml,  
        starosta 
 
 
podepsáno v Horní Vltavici, dne: ……………….  ………………………………………….. 
        Jan Kantůrek DiS.,  
        místostarosta 
 


