
Z Á P I S 
Z 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 13.9.2017 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 6.9.2017.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Vojtěch Vocelka
Pavel Teska
Michaela Tichotová

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. Rozpočtové změny r. 2017
3. Zpráva místostarosty – pozemky
4. Zpráva starosty – smlouvy, dotace
5. Různé

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Tichotová, p. Teska
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními, které v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtové změny rozpočtu obce pro rok
2017, a to formou RO č. 9 až 12.



k Bodu 3)

V 16:07 se na jednání ZO dostavila paní Ritterová.

1) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  kupní  smlouvu
s paní Zdeňkou Ritterovou, bytem Kvilda čp. 174, na základě které obec paní
Ritterové prodá nově vytvořenou parcelu č. 587/6 v k.ú. Kvilda o výměře 34 m2,
vzniklou dle GP č. 638-61/2017 oddělením od parcely č. 587/2 v k.ú. Kvilda, a to
za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2. Zastupitelstvo prohlašuje, že cena prodávané
nemovitosti  je  stanoveny  odchylně  od  ceny  obvyklé,  a  to  ve  výši  stanovené
zastupitelstvem pro odprodej samostatně nezastavitelných stavebních pozemků
občanům obce. Zastupitelstvo současně rozhodlo, že k tíži parcely č. 587/2 v k.ú.
Kvilda bude zároveň ve prospěch parcely č. 587/6 v k.ú. Kvilda zřízeno v rozsahu
daném  GP  č.  638-61/2017  věcné  břemeno  odpovídající  služebnosti  vedení
inženýrských sítí – kanalizační přípojky a telefonního kabelu, a to za náhradu,
která bude stanovena znaleckým posudkem s tím, že náklady na zpracování ZP a
kupní smlouvy uhradí kupující.   

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se:1 (p. Ritterová)

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec uzavřela pachtovní smlouvu
se společností Chata U Krále Šumavy s.r.o., se sídlem Kvilda 27, IČO: 27366111,
na základě které uvedené společnosti přenechá do pachtu parcelu č. 10/30 v k.ú.
Kvilda za účelem jejího využití  jako zahrádky u provozovny hotelu,  to vše za
nájemné ve výši 1,50 Kč/m2 a rok.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
 
3) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr směny a

prodeje nově vtvořené parcely č. 275/60 o výměře 274 m2 a díl „b“ o výměře 1 m2
oddělených od dosavadní parcely č. 275/21 v k.ú. Kvilda dle GP č. 640-64/2017.

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

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  zveřejnila  záměr prodeje
nově vytvořených parcel   č.  336/3 o výměře 132 m2 a 336/4 o výměře 47 m2
oddělených dle GP č. 633-27/2017 od parcely č. 336/1 v k.ú. Kvilda.

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



5) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  zveřejnila  záměr prodeje
části pozemku č. 4/37 v k.ú. Kvilda.

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

k Bodu 4)

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec uzavřela s Římskokatolickou
farností  Kvilda,  se  sídlem  Náměstí  Svobody  46,  385  01  Vimperk,  darovací
smlouvu, na základě které obec poskytne ŘKF Kvilda dar ve výši 10.000,-Kč. 

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

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  s Václavem
Kotalem, bytem Vrchlického 484/45, 150 00 Praha 5, Smlouvu o budoucím řešení
veřejné infrastruktury, na základě které obec vydá panu Kotalovi  podmíněný
souhlas s připojením budoucích 6 objektů na parcelách č. 377/50 a 377/16 v k.ú.
Kvilda na ČOV Kvilda s tím, že pokud do 6 měsíců nedojde k dohodě o způsobu
financování intenzifikace ČOV Kvilda, obec uvedený souhlas může odejmout.

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

8) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  se  společností
VESKOM , spol. s r.o., IČO: 44849095 servisní smlouvu, na základě které bude
uvedená společnost pro obec zajišťovat pravidelné servisní prohlídky a opravy
tepelného  čerpadla  za  odměnu  ve  výši  6.180,-Kč  bez  DPH  za  jednu  servisní
prohlídku a 700,-Kč za hodinu práce v případě provádění oprav. V odměně není
zahrnuta cena náhradních dílů.

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

k Bodu 5)

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 16:50 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


