
Z Á P I S  
ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA 

a 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA 

 
 
z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 8.3.2012 na Kvildě.  
 
 
Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 1.3.2012. 
 
 
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé: 
 
 
Václav Vostradovský, starosta obce 
Bohumil Černý 
Otto Pečený 
Olga Obrancová 
Pavel Teska 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod.  
 
Starosta navrhl přijetí programu v pozměněném znění oproti jeho zveřejnění, tedy 
v následujícím znění: 
 

1. Zahájení zasedání – zpráva starosty 
2. Zpráva starosty – pozemky 
3. Návrh rozpočtové změny 
4. ÚPNSÚ Kvilda – Zadání 
5. ÚPNSÚ Kvilda – Změna č. 7 
6. Výroční zpráva Technických služeb Obce Kvilda s.r.o. za rok 2011 
7. Různé 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 
 
Zapisovatelem byl ustanoven: Tomáš Samek 
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 
 
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Bohumil Černý, Otto Pečený 
  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 
 
Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda: 

 
 

V 16:07 se na jednání ZO dostavila paní Zdeňka Ritterová. 
V 16:09 se na jednání ZO dostavil pan Václav Hřebek. 



 
 

k Bodu 2) 
 
1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s., a to ohledně budoucího 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění nového zemního 
kabelového vedení VN, uzemnění a sloupu VN přes parcelu č. 587/2 v k.ú. Kvilda 
za náhradu ve výši 3.500,-Kč s tím, že průběh věcného břemene bude zaměřen na 
náklady oprávněného před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Návrh smlouvy je přílohou usnesení. 
 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s podáním žádosti ke 

Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálnímu pracovišti Prachatice o 
sloučení parcel v majetku obce parc. č. 4/58 a 4/60 v k.ú. Kvilda s tím, že nadále 
budou obě parcely evidovány pod parc. č. 4/58 v k.ú. Kvilda. 
 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním záměru obce 

pronajmout část parcely č. 36/1 v k.ú. Kvilda. 
 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
4) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním záměru obce 

pronajmout část parcely č. 371/3 v k.ú. Kvilda. 
 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním záměru obce 

pronajmout část parcely č. 316 v k.ú. Kvilda. 
 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 
 
 

k Bodu 3) 
 
6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo o upřesnění změny rozpočtu obce pro rok 

2011 č. 6 ze dne 30.12.2011 tak, že výdaje i příjmy rozpočtu obce pro rok 2011 se 
snižují o částku 1,112.717,53 Kč. 



 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 

 
k Bodu 4) 

 
 

7) Zastupitelstvo Obce Kvilda jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 6 
odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění bere na vědomí výsledek 
projednání návrhu zadání ÚP Kvilda a schvaluje zadání ÚP Kvilda v podobě dle 
dokumentace návrhu zadání ÚP Kvilda zpracovaného společností A + U Design 
s.r.o. se sídlem Nová 24, České Budějovice, která tvoří přílohu tohoto usnesení, a 
to s následujícími změnami: 

a. na str. 13 v čl. i) bude text na samostatné řádce mezi body 9 a 10 
opatřen očíslováním 10) a zbylé body počínaje původním bodem 10 
budou přečíslovány zvýšením o jednu 

b. na str. 15 v čl. l) bude text prvé odrážky nahrazen následujícím 
textem: “V rámci řešeného území prověřit a vymezit plochy a 
koridory v nichž bude uloženo pořízení regulačního plánu jako 
podmínky pro rozhodování o změnách v území“   

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli:  
Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 1 (p. Pečený) 
 

k Bodu 5) 
 
8) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo jako místně a věcně příslušný orgán podle 

ust. § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, že  
a. bere na vědomí dokumentaci návrhu Změny č.7 ÚPNSÚ Kvilda 
b. konstatuje, že návrh Změny č. 7 ÚPNSÚ Kvilda není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, 
protože k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního 
plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 23.11.2011 č.j. KUJCK 
42456/11 OREG/2  

c. vydává podle ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§171 až 174 zákona č. 
500/2004 Sb. v platném znění, správní řád, změnu č. 7 ÚPNSÚ Kvilda formou 
opatření obecné povahy č. 1/2012 v souladu s dokumentací návrhu změny č. 7 
ÚPNSÚ Kvilda, když návrh tohoto opatření obecné povahy a dokumentace 
návrhu změny č. 7 ÚPNSÚ Kvilda tvoří přílohu tohoto usnesení 

d. ukládá starostovi obce Kvilda zajistit prostřednictvím pořizovatele: 
i. uložení dokumentace Změny č. 7 ÚPNSÚ Kvilda, včetně dokladů o jejím 

pořizování u pořizovatele 
ii. vyhotovení a poskytnutí dokumentací Změny č. 7 ÚPNSÚ Kvilda, 

opatřených záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu 
územního plánování a krajskému úřadu 

iii. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně 
č. 7 ÚPNSÚ Kvilda prostřednictvím dálkového přístupu na adrese 
http://kvilda.sumava.net.  



 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli:  
Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0 
 
 
V 18:15 opustil jednání ZO pan Otto Pečený. 
 
 

k Bodu 6) 
 
9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že v působnosti valné hromady společnosti 

Technické služby Obce Kvilda bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření 
uvedené společnosti.  

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

k Bodu 7) 
 
10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s úhradou částky 73.878,-Kč na 

úhradu ceny opravy VŘ dle faktury č. 20110665, dále částky 23.400,-Kč na 
úhradu ceny opravy cesty dle faktury č. 212007 a částky 61.200,-Kč na úhradu 
ceny úklidu sněhu v obci dle faktury č. 2012/01.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli:  
Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0 
 
 
V 18:50 opustila jednání zastupitelstva paní Zdeňka Ritterová. 
 
 
11) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že po projednání žádosti paní Klínkové 

souhlasí s uzavřením dohody o zrušení předkupního práva obce k bytové 
jednotce č. 2/4 v budově čp. 2 ve Kvildě postavené na parcele č. st. 37 v k.ú. 
Kvilda s příslušenstvím, a to za odstupné ve výši 100.000,-Kč.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli:  
Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 1 (p. Obrancová) 
 
 
12) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že uděluje čestné občanství v obci panu 

PhDr. Jiřímu Frydlewiczovi, a to za obětavou a dlouholetou práci pro obec.  
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli:  
Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0 
 
 
13) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s obsahem zápisu z pracovní 

schůzky – projednání předložených stavebních záměrů v obci Kvilda ze dne 



29.2.2012 a schvaluje postup obce při projednání uvedených stavebních záměrů 
tak, jak je uvedeno v zápisu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli:  
Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15 hod. 
 
 
 
Zapisovatel:        Ověřovatelé: 
 
 
 
Starosta Obce: 


