
Z Á P I S 
Z 28. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 12.11.2013 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 4.11.2013

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Bohumil Černý
Václav Hřebek
Zdeňka Ritterová
Michaela Tichotová
Otto Pečený

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. Zpráva starosty – dotace
3. Zpráva starosty - pozemky
4. 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: Bohumil Černý, Michaela Tichotová
 
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  souhlasí  s realizací  projektu  „Nástupiště
turistických  tras  –  rekonstrukce  společenského  sálu“  v letech  2013-2014(2015)  a
zároveň  prohlašuje,  že  zajistí  předfinancování  projektu  ve  výši  7,000.000,-Kč  vč.
DPH  a  spolufinancování  projektu  do  výše  1,100.000,-Kč  z rozpočtu  obce  (a  to
prostřednictvím bankovního úvěru).

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že pověřuje starostu obce vedením jednání se
Státním fondem životního prostředí ve věci žádosti o podporu projektu „Zateplení a
změna  vytápění  budovy  obecního  úřadu  Kvilda“  z Operačního  fondu  Životní
prostředí.  Zastupitelstvo  souhlasí  s tím,  aby  obec  podala  žádosti  o  poskytnutí
podpory  a  následně  uzavřela  se  Státním  fondem  životního  prostředí  smlouvu  o
poskytnutí  dotace na realizaci  uvedeného projektu na základě výsledků takového
jednání a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

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

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s účastí obce na realizaci projektu
„Bílá stopa“ spolufinancovaného z Dispozičního fondu. Zastupitelstvo souhlasí s tím,
aby se obec na spolufinancování projektu podílela v předpokládaném rozsahu 15%
nákladů  připadajících  na  obec  a  poplatku  za  administraci  projektu,  celkem  do
100.000,-Kč.

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

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s účastí  obce  na  realizaci
společného projektu Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko  v rámci 9. výzvy MAS
pod názvem „Venkovní mobiliář a vybavení v obcích mikroregionu Horní Vltava –
Boubínsko“  z prostředků  SZIF  -  Programu  rozvoje  venkova  s předpokládanou
spoluúčastí obce do 50.000,-Kč s tím, že podíl obcí na financování nákladů projektu
bude  činit  20%  nákladů  bez  DPH.  Zastupitelstvo  souhlasí  s předfinancováním
nákladů projektu z prostředků obce.

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

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec v rámci Programu
obnovy venkova podala žádost o spolufinancování projektu „Revitalizace obecních
budov“ a to až do výše 200.000,-Kč příspěvku a doložila aktualizovaný ,,Program
obnovy vesnice pro rok 2014“ Obce Kvilda.



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

k Bodu 3)

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
obcí  a  paní  Věrou  Šplíchalovou,  bytem  Kvilda  čp.  64,  na  základě  které  obec
pronajme paní Šplíchalové část parcely č. 29/8 v k.ú. Kvilda o výměře 100 m2 za
nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/rok s tím, že předmět nájmu bude využit jako zahrada.

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

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  odkládá  řešení  otázky  odprodeje  části
parcely č. 275/21 v k.ú. Kvilda do doby provedení sond za účelem zjištění průběhu
vodovodního řadu přes uvedený pozemek a následného zpracování geometrického
plánu. Současně pověřuje starostu obce zajištěním uvedených opatření.

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

8) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s podáním  žaloby  na  vyklizení
parcely č. 291/6 v k.ú. Kvilda panem Montanou, který zde zahájil výstavbu objektu
bez právního důvodu k užívání uvedeného pozemku s tím, že součástí žaloby bude i
návrh na vydání předběžného opatření, kterým se zakazuje provádění další výstavby
objektu na dané parcele.

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

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby pověřený architekt obce
Ing.  arch.  Polcarová  provedla  analýzu  návrhu  aktualizace  ZÚR  z hlediska
zapracování připomínek obec k obsahu ZÚR a k zadání aktualizace ZÚR.

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

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s provedením zabezpečení budovy
OÚ Kvilda včetně případného kamerového systému s tím, že na realizaci  uvedené
akce vyčleňuje částku do výše 100.000,-Kč vč.  DPH, to  vše v souladu s nabídkou
uvedené společnosti. 

Návrh byl odsouhlasen: 



Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0

11) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že nesouhlasí s úhradou faktur za poměrnou
část nákladů na úpravu lyžařských stop Obci Horská Kvilda z důvodu nedoložení
dokumentace uvedených nároků (objednávky). Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby
vyzval  Obec  Horská Kvilda  ke  stornování  vystavených faktur s tím, že  po jejich
stornování bude s Obcí  Horská Kvilda jednáno o poskytnutí  příspěvku ze strany
Obce Kvilda.

v 18:30 se z jednání ZO vzdálil pan Hřebek

Návrh byl odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 1 (p. Ritterová)

12) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  poskytnutím příspěvku  ve  výši
996,-Kč Jihočeskému kraji na financování projektu protidrogových služeb na území
JK pro rok 2013.

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

v 18:41 se na jednání ZO navrátil pan Hřebek

k Bodu 4)

13) Zastupitelstvo Obce Kvilda jmenuje inventarizační  komisi  obce ve složení  Václav
Hřebek, Zdeňka Ritterová, František Zgarba, Radka Petráňová, Dana Zývalová. 

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


