
  Z Á P I S 
Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 4.8.2014 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 26.7.2014.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Pavel Teska
Zdeňka Ritterová
Václav Hřebek
Bohumil Černý

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Program jednání byl následně schválen všemi zastupiteli.

Starosta  navrhl  přijetí  programu  v pozměněném  znění  oproti  jeho  zveřejnění,  tedy
v následujícím znění:

1. Zahájení zasedání – zpráva starosty
2. Zpráva starosty – smlouvy
3. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Zapisovatelem byl ustanoven: p. Petráňová

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Pavel Teska, Bohumil Černý
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

                                                                 k Bodu 1)

Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že bere na vědomí provedení rozpočtových
opatření č. 11 - 12 rozpočtu obce pro rok 2014 tak, jak je provedl starosta obce
v souladu  s jeho  pověřením.  Podrobný  položkový  rozpis  jednotlivých
rozpočtových opatření je přílohou zápisu z jednání ZO.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  se  zařazením obce  do  územní  působnosti  Integrované  strategie  území
regionu na  CHANCE IN NATURE - Local action group na období 2014 – 2020. 



k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smluv o dílo mezi
obcí a panem Ing. Karlem Kučerou, na základě kterých pan Kučera zhotoví pro
obec PDPS + výkaz výměr ohledně stavebních akcí „Zateplení objektu obecního
úřadu Kvilda čp. 17 a tepelné čerpadlo pro objekt čp. 17“ a „Zřízení ústředního
vytápění  na  1.NP  a  2.NP  obecního  úřadu  Kvilda  čp.  17“,  vše  v souladu
s projektovými dokumentacemi pro SP a stavebními povoleními vydanými MěÚ
Vimperk, a to za celkovou cenu ve výši 83.500,-Kč bez DPH, a dále v souladu
s harmonogramem, který tvoří přílohu usnesení.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda na základě vyhodnocení došlých nabídek rozhodlo, že
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí a Jihočeskou stavebně konstrukční
kanceláří s.r.o., na základě které uvedená společnost zhotoví pro obec PDPS +
výkaz výměr ohledně stavební akce „Nástupiště turistických tras - rekonstrukce
společenského  sálu“  v souladu  s platným  stavebním  povolením  a  projektovou
dokumentací pro stavební povolení, vše za cenu ve výši 115.000,-Kč bez DPH.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec uzavře Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
umístění a provozování bankomatu ze dne 1.6.2012 mezi obcí a Československou
obchodní bankou,  a.s.,  na základě  kterého se obec za  umístění  a  provozování
bankomatu zaváže  hradit  bance finanční vyrovnání ve výši  2.000,-Kč měsíčně
počínaje 1.9.2014 do 31.8.2015. Návrh dodatku je přílohou usnesení.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 1 (p. Hřebek)

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  nesouhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela
kupní smlouvu se společností E.ON Distribuce, a.s., na základě které obec prodá
uvedené společnosti  nově vytvořenou st.  parcelu č.  306 o výměře 13 m2 v k.ú.
Kvilda,  bezprostředně  zastavěnou  stavbou  trafostanice,  a  to  v návaznosti  na
schválený záměr o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ohledně jejíhož
uzavření zastupitelstvo odvolává svůj souhlas ze dne 15.11.2011 a souhlasí s tím,
aby obec vzala zpět návrh na její uzavření. Stanovisko zastupitelstva souvisí se
změnou skutečného provedení stavby oproti původní PD a stavebnímu povolení.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

k Bodu 3)

5) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  obec  jako účastník  stavebního řízení
ohledně stavby rodinného domu na parcele č. 10/27 v k.ú. Kvilda, v rámci svého



vyjádření  k uvedenému  stavebnímu  záměru  vysloví  nesouhlas  s výškovým
řešením budovy, upozorní na rozpor s koeficientem zastavěnosti  dle regulativů
ÚP a dále na to, že PD neřeší otázku vedení stávajícího kanalizačního řadu a
vodovodního řadu, jakož i navazujících přípojek, umístěných na dotčené parcele.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy
mezi obcí a panem Vojtěchem Tichotou, na základě které obec propachtuje panu
Tichotovi část parcely č. 199/3 o výměře 3000 m2 v k.ú. Kvilda za účelem pastvy,
a to za pachtovné ve výši 200,-Kč/ha/rok. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

7) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec zveřejní záměr prodeje čísti parcely
č. 369/8 v k.ú. Kvilda o výměře 541 m2 v souladu s vypracovaným GP, který bude
zpracován v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že po zveřejnění
záměru budou případní zájemci pozvání na jednání ZO, kde se rozhodne o tom,
komu a za jakých podmínek bude daná část parcely prodána. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

8) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec bude souhlasit s asanací budovy na
st. parcele č. 28 v k.ú. Kvilda a zbytků oplocení na parcele č. 25/1 v k.ú. Kvilda,
jakož i následnou revitalizací prostoru dle záměru Správy NP a CHKO Šumava. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby starosta obce jednal
se Správou NP a  CHKO Šumava a  MŽP ČR ohledně navrácení  historického
majetku obce a to v návaznosti na dopis Ministra ŽP ze dne 12.6.2014. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0

10) Zastupitelstvo  Obce Kvilda souhlasí  se  zařazením obce do územní  působnosti
Integrované strategie území regionu na CHANCE IN NATURE – Local action
group na období 2014 – 2020. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:6 Proti:0  Zdržel se:0

11) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  bere  na vědomí rozpočtová  opatření,
provedená v mezidobí starostou obce v návaznosti na jeho pověření. 



Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:30 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


