
Z Á P I S  
Z DVACÁTÉHOSEDMÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVIL DA 

a 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA 

 
 
z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 26.2.2009 na Kvildě.  
 
 
Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 19.2.2009 
 
 
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé: 
 
 
Václav Vostradovský, starosta obce 
Ing. Václav Hřebek 
Jiřina Klímová 
Alena Picková st. 
Bohumil Černý 
Manfred Sitter 
Libuše Schmatzová 
Dana Zývalová 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod. Program jednání byl následně schválen všemi zastupiteli 
 
Jednání zastupitelstva bude probíhat dle zveřejněného programu: 
 
1. Zahájení  
2. Zpráva starosty - pozemky 
3. Akce „Dostavba kanalizace 2004 a stavební úpravy stávající obecní centrální ČOV“ 
4. Různé 
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0 
 
Zapisovatelem byl ustanoven: JUDr. Tomáš Samek 
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0 
 
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni:Ing. Václav Hřebek, Dana Zývalová 
  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0 
 
 
 
 
 
 
Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda: 



 
 

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu ohledně části 
parcely 29/11 v k.ú. Kvilda o výměře cca 750 m2 Mikroregionu Šumava – západ, 
za účelem výstavby dětského hřiště v rámci projektu Tierisch Wild III a to na 
dobu do 31.12.2016 za roční nájemné ve výši 1,-Kč.  
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:8 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo uzavřít se společností Bohemica rustica, 
s.r.o. smlouvu o zrušení věcného předkupního práva k pozemkům č. 258/2 a 
258/3 v k.ú. Kvilda. Výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí bude 
podmíněn tím, že společnost Bohemica rustica, s.r.o. zajistí poskytnutí finančních 
darů  obci ze strany společností MEDISCO, a.s. a MEDISCO Praha, s.r.o. 
v celkové výši 2,000.000,-Kč, kdy s uzavřením darovacích smluv k poskytnutí 
uvedených finančních prostředků obci za účelem jejího rozvoje s uvedenými 
společnostmi zastupitelstvo obce rovněž souhlasí. 
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 1 (p. Schmatzová) 
 

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se stavebním záměrem žadatele 
INGEM inženýrská a.s. investora Správa NP a CHKO Šumava – Návštěvnické 
centrum Kvilda na parcele 109/3 a č.570/23v k.ú. Kvilda, to vše za předpokladu, 
že investor se zaváže vybudovat stezku pro pěší a cyklisty z Kvildy přes rozcestí u 
Tremlů, kde bude zbudováno parkoviště, k parkovišti u Jezerní slati. Pověřuje 
starostu vyjednáním podmínek výstavby. 
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:8 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

4) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
ohledně zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN k tíži 
pozemku parc. č. 347 v k.ú. Kvilda se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:8 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

5) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo prodat panu Dobroslavu Boříkovi, bytem 
V Roklích 453/10, Plzeň, díl „a“ o výměře 139 m2 stávající parcely č. 291/5 v k.ú. 
Kvilda oddělený od uvedené parcely dle GP č. 417-365/2008, a to za cenu ve výši 
300,-Kč/m2 s tím, že pan Bořík ponese veškeré náklady na zaměření, ocenění a 
převod pozemku. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:8 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

6) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se stavebním záměrem výstavby 
rodinného domu na parcele č. 275/53 v k.ú. Kvilda podle PD společnosti obchodní 
projekt Jihlava, s.r.o.. Ing. arch. Jiří Vácha z června 2008, zakázkové číslo 
12/05/08 za předpokladu, že bude  uzavřen dodatek ke kupní smlouvě ze dne 
2.10.2002, kterým by byl změněn čl. X odst. 2 uvedené smlouvy tak, že výstavba 
bude provedena v souladu se shora popsanou PD přičemž na pozemku již nebude 



do budoucna prováděna další výstavba ani nebude dále dělen. Uzavření dodatku 
bude předcházet smluvní vyřešení průjezdu rolby přes pozemek č. 275/53 v k.ú. 
Kvilda, případně přes pozemek 275/8 v k.ú. Kvilda, během zimní údržby 
lyžařských stop včetně závazného situačního plánku. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:1 (p. Klímová) Zdržel se: 0 
 
Ve 20:20 hod opustila zasedání ZO paní Jiřina Klímová 
 

7) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo pověřit starostu Obce projednáním 
dokončení realizace akce „Dostavba kanalizace 2004 a stavební úpravy stávající 
ČOV“ p ři změně rozsahu jednotlivých stok C2, C3, V, ČS2 a úplném vypuštění 
stok C0 a ČS1 a nahrazení novou stokou „C“. Starosta Obce podá žádost o 
závazné stanovisko FÚ Prachatice z hlediska využití dotace a bude jednáno 
s poskytovatelem dotace u způsobu změny díla a výběru dodavatele. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 1 (p.Schmatzová) 
 

8) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Dohody o 
přeshraniční spolupráci v oblasti cestovního ruchu a kultury mezi Účelovým 
svazem obcí národního parku Bavorský les a Svazem obcí Národního parku 
Šumava. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje Podmínky rozhodnutí o 
poskytnutí dotace k zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, 
Typový projekt – Czech point – Kontaktní místo pro obec Kvildu a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

10) Zastupitelstvo Obce rozhodlo připojit se ke stížnosti na způsob údržby silnic, 
kterou podala hejtmanovi Jihočeského kraje Obec Horská Kvilda.   

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

11) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo dne 10.3.2009 vyvěsit Tibetskou vlajku 
v rámci Akce pro Tibet. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

12) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že pokud nebude do 12.3.2009 zcela a úplně 
vyrovnán dluh na nájemném a službách za užívání bytu paní Lazinové včetně 
příslušenství, bude podán návrh na nařízení exekuce vyklizením uvedeného bytu. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0 
 

13) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje přistoupení Obec Kvilda 
k projektu „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ p rostřednictvím Mikroregionu 



Šumava – západ, který je českým partnerem projektu v rámci Programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. 
Zastupitelstvo prohlašuje, že Obec Kvilda má dostatek finančních prostředků na 
financování své účasti v projektu v částce 750.000,-Kč a dále prohlašuje, že Obec 
Kvilda zajistí funk čnost projektu v rozsahu svého podílu na území Obce Kvilda. 
Zároveň se Obec Kvilda zaváže dodržet dotační podmínky realizace projektu, 
přičemž v případě jejich porušení nahradí Mikroregionu  Šumava – západ 
případné škody, které mu vzniknou v důsledku povinnosti vrátit poskytnutou 
dotaci. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0 

 
 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:45 hod. 
 
 
 
 
Zapisovatel: 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
Starosta Obce: 


