
Z Á P I S 
Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 16.6.2015 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 9.6.2015.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Pavel Teska
Vojtěch Vocelka
Zdenka Ritterová
Luděk Chrt
Michaela Tichotová

Jednání bylo zahájeno v 17:00 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. Rozpočtové změny r. 2015
3. Zpráva místostarosty – pozemky
4. Zpráva místostarosty – změna č. 10 ÚPNSÚ Kvilda
5. Přeshraniční spolupráce v programu EÚS
6. Zpráva starosty – smlouvy
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
8. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Ritterová, p. Chrt
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)

Zastupitelé  vzali  na  vědomí  rozpočtová  opatření,  která  v mezidobí  na  základě  pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtových změn.



k Bodu 3)

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  souhlasí  s umístěním  pevných
kovových hřebů a geodetických mezníků na parcele č. 33 v k.ú. Kvilda za účelem
označení  trvalé  monitorovací  plochy  pro  monitoring  přírodních  stanovišť  ze
strany  Agentury  ochrany  příroda  a  krajiny  České  republiky,  vše  v souladu
s nákresem, který je přílohou usnesení. 

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

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  souhlasí  s provedením realizace
opatření ochrany přírody Správou NP Šumava na parcelách č. 97/2, 36/2, 331/13,
271/2, 250/1, 251/3, 254/6, 665, 275/5 a 275/32 v k.ú. Kvilda v souladu s žádostí,
která je přílohou usnesení. 

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

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním záměru směny
parcely č. 4/17 v k.ú. Kvilda s tím, že obec zpracuje GP za účelem oddělení částí
parcel, které bude předmětem směny ze strany Správy NP Šumava.

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

k Bodu 4)

4) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že zpracovatelem zadání a návrhu změny č.
10 ÚPNSÚ Kvilda bude společnost A+U Design s.r.o., se sídlem Nová 24, 370 00
České Budějovice, IČO: 49022571. Zastupitelstvo rozhodlo, že návrh zadání bude
vycházet  pouze  z rozhodnutí  o  pořízení  změny  č.  10  ÚPNSÚ  Kvilda  a  bude
zohledňovat  pouze  změnu  textové  a  grafické  části  ÚPNSÚ  Kvilda  z důvodu
legislativních  změn  a  požadavky  obce  týkající  se  veřejných  zájmů  při
respektování  dohody  s dotčenými orgány ze  dne 7.12.2011.  Do návrhu zadání
změny č. 10 ÚPNSÚ Kvilda nebudou zařazeny podněty a požadavky vlastníků
pozemků, které obec obdržela v uplynulém období. 

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

k Bodu 5)

5) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  se  obec  účastnila
projektu  Přeshraniční  spolupráce  v programu  Evropské  územní  spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Zastupitelstvo souhlasí
s tím, aby obec uzavřela s Ing. Jaroslavem Tachovským Smlouvu o zpracování
dokumentace pro přeshraniční spolupráci v programu EÚS a zpracování žádostí



o  dotaci  na  vybrané  projekty  a  poskytování  konzultačních  služeb  v souladu
s návrhem, který je přílohou usnesení.

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

k Bodu 6)

6) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  uzavře  kupní  smlouvu  se
společností  E.ON  Distribuce,  a.s.,  na  základě  které  obec  uvedené  společnosti
prodá nově vytvořenou parcelu č. st. 306 v k.ú. Kvilda o výměře 13 m2, vzniklou
na základě GP č. 558-132/2013 oddělením od parcely č. 254/6 v k.ú. Kvilda, a to
za kupní cenu ve výši 3.900,-Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy ze strany
obce bude předchozí  zajištění  osazení  zeleně v okolí  trafostanice,  postavené na
uvedené parcele, kupujícím na jeho náklady tak, aby došlo k lepšímu začlenění
stavby trafostanice do krajiny, a to do 6 měsíců. 

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

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  prominula
společnosti Czech cycling &  ski, s.r.o. dva měsíční nájmy za užívání nebytových
prostor  v budově  čp.  17  za  květen  a  červen  2015  z důvodu  probíhající
rekonstrukce. 

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

8) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením dodatku č.  1 ke
Smlouvě o úvěru č. 1126/14/5636 mezi obcí a ČSOB, a.s., kterým se prodlužuje
termín  pro  čerpání  úvěru  do  31.7.2015  a  provádějí  další  úpravy  smlouvy
v souladu s přílohou tohoto usnesení. 

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

9) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela
smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace v rozsahu DÚR včetně
inženýrské  činnosti  na  akci  „Kvilda,  nový  vodojem“  se  společností
AQUAŠUMAVA s.r.o., kdy cena díla bude činit 108.900,-Kč vč. DPH. 

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



k Bodu 7)

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že bere na vědomí a schvaluje zprávu o
výsledcích  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2014  Krajským  úřadem
Jihočeského kraje a dále vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2014 a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s výsledkem bez výhrad.
Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Kvilda za rok 2014 nebyly
zjištěny  chyby  a  nedostatky  (§  10  odst.  3  písm.  a/  zákona  č.  420/2004  Sb.
v platném znění).  Zastupitelstvo zároveň schvaluje účetní závěrku obce za rok
2014 a vyslovuje s ní souhlas. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce a účetní
závěrka obce jsou přílohou usnesení. 
 

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

k Bodu 8)

11) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje výši vodného a stočného
pro období od 1.7.2015 tak, že vodné bude činit 25,-Kč vč. DPH a stočné bude
činit 20,-Kč vč. DPH.   

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

12) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi obcí a Antonínem Fukalem, místem podnikání Hlávkova 761, Klatovy,
IČO:  12484903,  na  základě  které  pan  Fukal  provede  pro  obec  zhotovení  a
montáž přístřešků na dveře  pro hlavní  a boční  vchod budovy čp. 17 a šikmé
terasy  pro  přístup  k bočnímu vchodu  budovy  čp.  17,  to  vše  za  cenu  ve  výši
63.641,-Kč bez DPH. 

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

13) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo  mezi  obcí  a  společností  PROFI  SÁDROKARTONY  s.r.o.,  se  sídlem
Musílkova  1299/24,  Praha  5,  IČO:  27999718,  na  základě  které  uvedená
společnost provede pro obec zhotovení SDK příček v prostoru schodiště v budově
čp.  17  a  dodávku a  instalaci  dvou kusů dveřních  výplní  a  související  úpravy
interiéru v budově čp. 17 za celkovou cenu ve výši 27.132,-Kč bez DPH. 

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

14) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  nesouhlasí  se  záborem  veřejného
prostranství za účelem umístění informačního stánku zapsaným spolkem Hnutí
DUHA v lokalitě prameny Vltavy z důvodu nebezpečí zranění v důsledku pádu



uschlých stromů. Zastupitelstvo je připraveno diskutovat s žadatelem o umístění
stánku v jiné lokalitě v intravilánu obce. 

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

15) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že nesouhlasí s obsahem Souhrnu záměrů a
projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v Ptačí
oblasti  Šumava  v podobě  Oznámení  záměru  podle  ust.  §  6  odst.  6  zákona  č.
100/2001 Sb. v platném znění  a pověřuje starostu obce zpracováním vyjádření
obce  k tam  popsaným  závěrům  zpracovatele,  zejména  pak  co  do  koridoru
cyklostezky Kvilda – Horská Kvilda.

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19:30 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


