
Z Á P I S 
ZE SEDMÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.7.2011 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 20.7.2011

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Zdeňka Ritterová
Bohumil Černý
Otta Pečený
Olga Obrancová
Pavel Teska

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Program jednání byl následně schválen všemi zastupiteli.

Program jednání zastupitelstva byl zveřejněn v následujícím znění:

1. Zahájení zasedání 
2. Návrh rozpočtové změny č. 4
3. Zpráva starosty dotace
4. Zpráva starosty – pozemky
5. Změna ÚPNSÚ Kvilda
6. Různé

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

Zapisovatelem byl ustanoven: JUDr. Tomáš Samek

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Otta Pečený, Pavel Teska
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)



1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že přijímá rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu
obce pro rok 2011 s tím, že objem příjmů a výdajů obce pro rok 2011 se zvýší o
235.000,-Kč. Rozpis jednotlivých položek je přílohou tohoto usnesení.

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

k Bodu 4)

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi
obcí a Jihočeským krajem, na základě které Jihočeský kraj daruje obci parcelu č.
594/1 v k.ú. Kvilda, nově vytvořenou parcelu č. 595/6 o výměře 190 m2 v k.ú. Kvilda,
vzniklou dle GP č. 463-68/2010 odděleném od parcely č. 595/3 v k.ú. Kvilda, nově
vytvořenou parcelu č. 23/4 o výměře 393 m2 v k.ú. Kvilda, vzniklou dle GP č. 464-
69/2010 oddělením od stávající parcely č. 23/1 v k.ú. Kvilda, nově vytvořené parcely
č. 596/2 o výměře 142 m v k.ú.  Kvilda a č. 596/3 o výměře 548 m2 v k.ú. Kvilda,
vzniklé dle GP č. 465-70/2010 oddělením od stávající parcely č. 596 v k.ú. Kvilda, a
nově vytvořenou parcelu č. 635/2 o výměře 1820m2 v k.ú. Kvilda, vzniklou dle GP č.
466-71/2010  oddělením  od  stávající  parcely  č.  635  v k.ú.  Kvilda,  vše  v souladu
s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.

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

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  se  zveřejněním  záměru  obce
pronajmout parcelu č. 10/25 a č. 10/21 v k.ú. Kvilda.

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

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením  smlouvy  o  zřízení
věcného břemene, na základě které bude k tíži parcely č. 369/6 a 371/21 v k.ú. Kvilda
a ve prospěch budovy čp. 143 na parcele č. st. 248 a ve prospěch parcely č. st. 248
v k.ú. Kvilda zřízeno věcné břemeno práva vedení kanalizační a vodovodní přípojky
a  to  v rozsahu  daném  GP  č.  481-89/2011  za  náhradu,  která  bude  stanovena
znaleckým posudkem zpracovaným na náklady oprávněného.

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

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda  rozhodlo,  že souhlasí  s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí  mezi Obcí  Kvilda a manželi  Alenou a Luďkem Chrtovýmim, na základě
které  se  Obec  a  manželé  Chrtovi  do  3  měsíců  ode  dne  kolaudace  vodovodní  a
kanalizační přípojky, která bude vedena přes parcely č. 29/8, č. 31/7 a č. 31/8 v k.ú.
Kvilda k napojení budovy na parcele č. 29/9 v k.ú. Kvilda, uzavřou smlouvu o zřízení
věcného  břemene,  na  základě  které  bude  k tíži  parcel  č.  31/7,  31/8  a  29/8  v k.ú.
Kvilda a ve prospěch nově postavené budovy na nynější parcele č. 29/9 v k.ú. Kvilda
zřízeno věcné břemeno odpovídající právu vlastníka oprávněné nemovitosti vést přes



nemovitosti  zatížení vodovodní a kanalizační  přípojku, a to v rozsahu, který bude
specifikován GP zpracovaným dle skutečného provedení přípojek, a to na náklady
oprávněných. Náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.

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

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo mezi
obcí a Sdružením projektantů AP2 – Ing. Stanislav Nováček, Michal Šlinc, se sídlem
Zátkovo nábřeží  448/7,  České Budějovice,  IČ: 46625895,  jejímž předmětem bude
zhotovení PD na akci „Cyklostezka Kvilda – hr. kraje“ v rozsahu nabídky č. 19-2011
ze dne 20.6.2011, a to za cenu ve výši 124.600,-Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu  a  právního  zástupce  obce  jednáním  o  celkovém  znění  smlouvy  o  dílo
v intencích tohoto usnesení.

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

k Bodu 6)

v 16:50 opustila jednání ZO paní Ritterová.

7) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o
dílo  na zpracování  změny č.  6  ÚPO Kvilda ze dne 25.1.2010 mezi Obcí  Kvilda a
Architektonickým studiem Hysek,  spol.  s r.o.,  IČ:  25201255,  jehož obsahem bude
rozšíření předmětu díla o úpravu návrhu změny č. 6 ÚPO o pokyny pořizovatele
s tím, že cena díla se zvýší o 48.000,-Kč bez DPH. Návrh dodatku je přílohou tohoto
usnesení.

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

V 17:00 se na jednání ZO vrátila paní Ritterová.

8) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo  poskytnout  příspěvek  ve  výši  20.000,-Kč
společnosti  Penzion  Gabreta,  s.r.o.  na  zajištění  plaveckých  kurzů  pro  členy
žákovského plaveckého oddílu  organizovaného panem Budíkem a paní  Cardovou
s tím, že členem oddílu  může být  každé nezletilé  dítě,  které je žákem ZŠ Borová
Lada. Příspěvek se poskytuje pro školní rok 2011/2012. Předpokládaný příspěvek
rodičů na aktivity oddílu bude činit 2.500,-Kč/rok/člena oddílu. Způsob financování
oddílu bude doložen ke konci školního roku. 

 
Hlasováno: Pro: 2 (p. Pečený, p. Ritterová), Proti: 4, Zdržel se: 0
Návrh nebyl přijat.

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo poskytovat každému nezletilému dítěti trvale
žijícímu na území obce Kvilda příspěvek na financování zájmové sportovní, kulturní
nebo vzdělávací činnosti nezletilých, když příspěvek bude vždy poskytován zpětně
oproti  doložení  dokladu  u  vynaložení  poplatku  za  kurzovné  nebo  členského



příspěvku či jiného výdaje vynaloženého v souvislosti s takovou zájmovou činností, a
to až do výše celkového příspěvku 3.500,-Kč/ročně na každé nezletilé dítě. Obec si
vyhrazuje  právo  zastavit  poskytování  příspěvků  v případě,  že  to  finanční  situace
obce přestane dovolovat. 

 
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

10) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  v návaznosti  na  výzvu  starosty  Obce
Modrava  „Dejte  slovo  i  těm,  kteří  tu  žijí“  vyjadřuje  podporu  vedení  Správy
Národního  parku a  CHKO Šumava a  jeho současným zásahům proti  kůrovcové
kalamitě.

 
Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Pečený)
Návrh nebyl přijat.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:40 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


