
Z Á P I S 
Z 29. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 30.12.2013 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 23.12.2013

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Bohumil Černý
Václav Hřebek
Zdeňka Ritterová
Michaela Tichotová
Otto Pečený

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 – dotace
3. Zpráva starosty – pozemky
4. Inventura
5. Rozpočtové změny r. 2013
6. Rozpočet obce na rok 2014
7. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0

Zapisovatelem byl ustanoven: JUDr. Tomáš Samek

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Zdeňka Ritterová, Pavel Teska
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0



Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením  darovací
smlouvy mezi obcí a Jihočeským krajem, na základě které JK poskytne obci peněžitý
dar  na  realizaci  akce  !69.  výročí  osvobození  jihozápadních  Čech  a  ukončení  2.
světové války v našem kraji“, a to ve výši 10.000,-Kč. Návrh smlouvy je přílohou
usnesení.

 
Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením  dodatku  č.  4  ke
smlouvě č.  02290611 o poskytnutí  podpory ze  Státního fondu životního prostředí
České republiky mezi obcí a SFŽP ČR, na základě kterého dojde ke změně smluvně
stanoveného bankovního spojení na příjemce podpory. Návrh dodatku je přílohou
usnesení.

 
Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 3)

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat
díl „c“ o výměře 1 m2 parcely č. 369/11 v k.ú. Kvilda v souladu s GP č. 393-239/2008.

 
Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  nesouhlasí  se  změnou  stavby  před
dokončením ohledně stavby elektrické a kanalizační přípojky ke stavbě rodinného
domu na parcele č. 291/5 a dalších k.ú. Kvilda v souladu s žádostí Jaromíra Montany
a nesouhlasí  s umístěním jakéhokoliv  vedení  elektrické nebo kanalizační  přípojky
k uvedené stavbě na parcelách č. 291/6 ani 291/5 v k.ú. Kvilda. Zastupitelstvo dále
nesouhlasí  s tím,  aby  obec  umožnila  připojení  kanalizační  přípojky  plánovaného
rodinného domu na parcelách č. 291/5 a dalších v k.ú. Kvilda stavebníka Jaromíra
Montany  na  kanalizační  řad  v majetku  obce.  Zastupitelstvo  pověřuje  starostu
sdělením  uvedených  stanovisek  jménem  obce  jak  stavebníkovi,  tak  příslušným
orgánům státní správy.  

 
Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0  Zdržel se:0



5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že podmiňuje řešení žádosti paní Marešové o
odprodej  části  parcely  č.  275/21  v k.ú.  Kvilda  nebo  vytvoření  stálého  přístupu
k parcele č. 275/54 v k.ú. Kvilda dořešením zaměření a majetkoprávního vypořádání
ohledně  odprodeje  části  parcely  č.  275/21  v k.ú.  Kvilda  v souvislosti  se  stavbou
objektu v majetku paní Klínkové.

 
Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0  Zdržel se:0

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se záměrem stavby na parcele č.
108 v k.ú.  Kvilda stavebníků manželů Heřmanových v souladu s PD zpracovanou
Janem Zábranským, která tvoří přílohu zápisu z jednání OZ.

 
Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0  Zdržel se:0

k Bodu 5)

7) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  bere  na vědomí provedení  rozpočtových
změn č. 3-17 rozpočtu obce pro rok 2013 tak, jak je provedl starosta obce v souladu
s jeho pověřením.  Podrobný  položkový  rozpis  jednotlivých  rozpočtových  změn je
přílohou zápisu z jednání ZO.

 
Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0  Zdržel se:0

K bodu 6)

8) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  schvaluje  rozpočet  obce  pro  rok  2014
v souladu s návrhem, který tvoří přílohu usnesení, s tím, že celkové příjmy rozpočtu
obce pro rok 2014 budu činit 8,645.000,-Kč, celkové výdaje rozpočtu obce pro rok
2014 budou činit  8,196.440,-Kč.  Rozpočet  byl  schválen  jako přebytkový s tím,  že
přebytek rozpočtu ve výši 448.560,-Kč bude využit k umoření jistiny poskytnutého
úvěru. 

Návrh byl odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 0

K bodu 7)

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda schvaluje Program obnovy vesnice 2014 pro území obce
Kvilda v souladu s návrhem, který tvoří přílohu usnesení. 



Návrh byl odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 0

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění o pořízení změny č. 9 ÚPNSÚ Kvilda formou změny
textové části změny č. 4 ÚPNSÚ Kvilda v souladu s žádostí společnosti GNOSIS spol.
s r.o. ve vztahu k parcelám č. 240 a č. st. 53/1 v k.ú. Kvilda s tím, že ve smyslu ust. § 6
odst. 1 písm. a), odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění bude pořizovatelem
změny Obecní úřad Kvilda s tím, že ve smyslu ust. § 24 téhož zákona bude výkon
územně  plánovací  činnosti  zajišťovat  prostřednictvím  Ing.  arch.  Polcarové.
Zastupitelstvo  určuje členem zastupitelstva  pověřeným spoluprací  s pořizovatelem
ÚP starostu obce. Zastupitelstvo ve smyslu ust. § 45 odst. 4 zákona č, 183/2006 Sb.
v platném znění podmiňuje pořízení změny č. 9 ÚPNSÚ Kvilda úhradou nákladů na
její pořízení ze strany navrhovatele, společnosti GNOSIS, spol. s r.o. 

Návrh byl odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 0

11) Zastupitelstvo Obce Kvilda schvaluje Program obnovy vesnice 2014 pro území obce
Kvilda v souladu s návrhem, který tvoří přílohu usnesení. 

Návrh byl odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 0

12) Zastupitelstvo Obce Kvilda schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a společností
Ski Horská Kvilda, s.r.o., na základě které se uvedená společnost zaváže pro obec
provádět  strojovou úpravu běžeckých  tratí  na území obce  Kvilda dle  požadavků
obce, a to za cenu ve výši 1.900,-Kč bez DPH za jednu Mth. Návrh smlouvy bude
upraven  právním  zástupcem  obce.  Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s tím,  aby
koordinátorem  obce  pro  úpravu  lyžařských  stop  byl  Bohumil  Černý,  který  bud
oprávněn jménem obce objednávat u jednotlivých poskytovatelů uvedených služeb
úpravu  LS.  Zastupitelstvo  stanoví  limit  finančních  prostředků  pro  úpravu
lyžařských  stop  v sezóně  2013-2014  částkou  150.000,-Kč  vč.  DPH.  Objednávky
úpravy LS nad rámec tohoto finančního limitu lze provádět pouze se souhlasem ZO.

Návrh byl odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 0

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 16:45 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


