
Z Á P I S 
Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 21.12.2015 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 3.12.2015.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Luděk Chrt
Pavel Teska
Vojtěch Vocelka
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 starosty – smlouvy, dotace
5. Rozpočet obce na rok 2016
6. Zpráva o inventarizaci majetku obce
7. Různé

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Tichotová, p. Chrt
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními, která v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtových změn č. 14, 15, 16.



k Bodu 3)

Místostarosta  seznámil  přítomné s průběhem realizace  jednotlivých majetkových záměrů a
usnesení. 

k Bodu 4)

1) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  schvaluje  přistoupení  Obce  Kvilda  a  k projektu
„Putování  srdcem  Evropy“  prostřednictvím  Mikroregionu  Šumava  –  západ,
s tím, že realizaci projektu podmiňuje přidělením dotace z veřejných zdrojů ve
výši  90%  uznatelných  nákladů  projektu.  Zastupitelstvo  obce  Kvilda  dále
prohlašuje, že Obec Kvilda má dostatečné finanční prostředky k předfinancování
projektu „Putování srdcem Evropy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu,
tj.  26,750.000,-Kč.  Zastupitelstvo  Obce Kvilda prohlašuje,  že  ručí  za  realizaci
projektu  „Putování  srdcem  Evropy“  v plném  rozsahu  svého  podílu  na
financování projektu, tj. 26,750.000,-Kč. Zastupitelstvo Obce Kvilda se zavazuje,
že v případě porušení dotačních podmínek Obcí Kvilda a zkrácení, či úplnému
odebrání dotace z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu,
příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava – západ.  Zastupitelstvo Obce
Kvilda pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Kvilda a Mikroregionem
Šumava – západ o přistoupení obce k projektu „Putování srdcem Evropy“.

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje Program obnovy vesnice 2016
– 2020 pro Obec Kvilda v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.

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

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec podala žádost o
poskytnutí dotace na realizace akce „Kompletní zabezpečení OÚ Kvilda“ v rámci
programu POV Jihočeského kraje, projekt „Bezpečná obec“.

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

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  zapojila  do
projektu POV DT7 na rok 2016 v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje, a to prostřednictvím Mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko.

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



k Bodu 5)

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje přebytkový rozpočet obce na
rok 2016 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem
příjmů a výdajů obce pro rok 2016 bude činit 12,851.600,-Kč. a celkový objem
výdajů obce pro rok 2016 bude činit  6,334.968,-Kč. Financování obce pro rok
2016 bude činit -6,516.632,-Kč.

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

k Bodu 6)

Zastupitelé  byli  předsedou  inventarizační  komise  seznámeni  s průběhem  inventarizace
majetku obce ke konci roku 2015.

k Bodu 7)

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že revokuje své usnesení č. 9 z jednání OZ
ze  dne  1.9.2015  a  dále  rozhodlo,  že  obec  uzavře  s Obcí  Stachy  smlouvu  o
výpůjčce, na základě které obec zapůjčí Obci Stachy speciální cisternové vozidlo
TATRA 815 SPZ PT 70-98.

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:10 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


