
Z Á P I S 
Z 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 9.2.2016 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 2.2.2016.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Pavel Teska
Vojtěch Vocelka
Michaela Tichotová
Peter Hambálek
Zdeňka Ritterová

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. Zpráva o inventarizaci majetku obce
6. Změna č. 10 ÚPNSÚ Kvilda
7. Různé

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Ritterová, p. Hambálek
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 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. 17, 18 za rok 2015 a
rozpočtových změn č. 1 a 2 za rok 2016.

k Bodu 3)

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

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že v návaznosti na usnesení ZO Kvilda č. 3
z jednání konaného dne 10.11.2015 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě mezi obcí a manželi Ing. Stanislavem Štroblem a Ing. Evou Štroblovou
v souladu  s návrhem,  který  tvoří  přílohu  usnesení  s tím,  že  tam  nedoplněné
smluvní podmínky jako kupříkladu výše kupní ceny budou korespondovat s již
schváleným usnesením č  3  ZO Kvilda  ze  dne  10.11.2015,  přičemž starosta  se
pověřuje  specifikací  dalších  podmínek  smlouvy  jako  výše  smluvních  pokut  a
jiných  detailů,  které  nevyplývají  z uvedeného  usnesení  ani  návrhu,  který  je
přílohou tohoto usnesení.

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi obcí a společností E.ON. Distribuce, a.s., na základě které
obec zřídí k tíži parcel č. 242/2, 242/3, 250/1, 251/6, 254/6, 593 a 665 v k.ú. Kvilda
služebnost  vedení  inženýrských  sítí  ve  prospěch  provozovatele  elektrické
distribuční soustavy, spočívající  v umístění nového kabelového vedení VN, NN,
sloupu, kabelové skříně a uzemnění, vše v rozsahu daném GP č. 566-204/2014, a
to za náhradu ve výši 12.200,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.

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

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi obcí a společností E.ON. Distribuce, a.s., na základě které
obec zřídí k tíži parcely č. 109/3 v k.ú. Kvilda služebnost vedení inženýrských sítí
ve prospěch provozovatele elektrické distribuční soustavy, spočívající v umístění
nového  kabelového  vedení  VN  v rozsahu  daném  GP č.  595-699/2015,  a  to  za
náhradu ve výši 600,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.

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



4) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
služebnosti mezi obcí a ČR – Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, na
základě které obec zřídí  k tíži  parcely  č.  25/3 v k.ú.  Kvilda služebnost  cesty  a
služebnost parkování 10 vozidel, a to ve prospěch parcely č. st. 182/1 a č. st. 114/1
v k.ú. Kvilda, a to bezúplatně. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.

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

k Bodu 4)

Starosta informoval o průběhu řešení jednotlivých žádostí o dotace a zároveň o výsledcích
jednání s ROP Jihozápad ohledně proplácení stávajících projektů.

k Bodu 5)

Starosta  z pověření  předsedy  kontrolního  výboru  sdělil,  že  inventarizace  majetku  obce
proběhla v souladu se zákonem.

V souvislosti se zvýšenou pracovní zátěží kladenou v souvislosti s inventarizací majetku na
účetní obce paní Petráňovou navrhl starosta, aby jí byla přiznána mimořádná odměna ve výši
5.000,-Kč čistého. 

5) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  poskytne  zaměstnankyni  obce
Radce  Petráňové  mimořádnou  odměnu  za  zvýšený  rozsah  práce  v souvislosti
s inventarizací majetku obce ve výši 5.000,-Kč čistého.

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

k Bodu 6)

Místostarosta seznámil přítomné s průběhem příprav zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Kvilda a
s výsledky zapracování jednotlivých požadavků obce do návrhu zadání.

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda jako věcně příslušný orgán podle ust. § 6 odst. 5 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění rozhodlo, že schvaluje zadání změny č.
10  územního  plánu  sídelního  útvaru  Kvilda  v souladu  s návrhem,  který  je
přílohou usnesení a který byl předběžně projednán s dotčenými orgány. 

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



k Bodu 7)

7) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo, že pověřuje starostu obce, aby se obec jako
účastník  stavebního  řízení  ve  věci  vedené  MěÚ  Vimperk  pod  sp.  zn.  VÚP
2860/2015 – Jav negativně vyjádřila k záměru stavebníka provést výstavbu jímky
splaškových odpadních vod na parcele č. 377/66 v k.ú. Kvilda s tím, že likvidaci
splaškových odpadních vod je třeba řešit napojením na obecní kanalizační řad.

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

8) Zastupitelstvo  obce Kvilda rozhodlo,  že  souhlasí  s tím, aby obec v rámci akce
„Vlajka  pro  Tibet“  vyvěsila  na  budově  obecního  úřadu  vlajku  svobodného
Tibetu.
 

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:30 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


