
Z Á P I S 
Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 24.4.2014 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 17.4.2014.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Michaela Tichotová
Václav Hřebek
Bohumil Černý

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 – smlouvy
3. Zpráva starosty – dotace
4. Zpráva pozemkové komise
5. Různé

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

Zapisovatelem byl ustanoven: JUDr. Tomáš Samek

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Bohumil Černý, Michaela Tichotová
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

                                           k Bodu 1)

Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že bere na vědomí provedení rozpočtových
opatření č. 4 - 7 rozpočtu obce pro rok 2014 tak, jak je provedl starosta obce
v souladu  s jeho  pověřením.  Podrobný  položkový  rozpis  jednotlivých
rozpočtových opatření je přílohou zápisu z jednání ZO.



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

k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.
07/2014 mezi obcí a Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s., na základě
které  RRA  zajistí  pro  obec  zpracování  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z OPŽP
v rámci  60.  výzvy  na  podporu projektu  „Zateplení  a  změna vytápění  budovy
obecního úřadu Kvilda“, a to za cenu ve výši 15.000,-Kč bez DPH a dále zajistí
případnou administraci realizace projektu po poskytnutí dotace, a to za cenu ve
výši 62.700,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  došlo  k uzavření
dohody mezi obcí a Regionální rozvojovou agenturou Šumava, na základě které
dojde  ke  zrušení  smlouvy  o  dílo,  uzavřené  stranami  dne  9.9.2013,  a  to  bez
vzájemné náhrady či úhrady jakýchkoliv finančních plnění. 
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0  Zdržel se:0

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  došlo  k uzavření
smlouvy  o  zajištění  zpětného  odběru  a  využití  odpadů  z obalů  mezi  obcí  a
společností  EKO-KOM,  a.s.  v souladu  s návrhem,  který  je  přílohou  usnesení.
Uvedená  smlouva  nahradí  stávající  smlouvu,  která  je  mezi  stranami  ohledně
stejné záležitosti již uzavřena. 
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0  Zdržel se:0

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  došlo  k uzavření
smlouvy o spolupráci  mezi obcí  a společností  Seznam.cz,  a.s.  ohledně zajištění
prezentace  informací  o  obci  a  jejích  partnerech  na  webovém  portálu
www.firmy.cz, a to bezúplatně.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:4 Proti:0  Zdržel se:0

k Bodu 3)

5) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z OPŽP v rámci 59. výzvy na financování projektu „Zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí“ ve formě nákupu úklidového vozidla na čištění MK

http://www.firmy.cz/


v obci. Zároveň souhlasí s tím, aby žádost o dotaci v rámci uvedeného projektu
byla zpracována Regionální rozvojovou agenturou Šumava. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 4)

6) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  souhlasí  se  zveřejněním záměru obce
směnit část parcely č. 36/1 v k.ú. Kvilda a část parcely č. 33 v k.ú. Kvilda, které
budou specifikovány GP, který nechá obec za tímto účelem zpracovat, za parcelu
č. 343/5 a část parcely č. 29/12 v k.ú. Kvilda, která bude rovněž specifikována GP
s tím, že oddělení parcel bude provedeno tak, aby směňované výměry byly pokud
možno totožné.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

7) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  souhlasí  se  zveřejněním záměru obce
prodat část parcely č.  369/8 v k.ú. Kvilda,  která bude oddělena geometrickým
plánem zpracovaným za tímto účelem obcí. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 5)

8) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  žádost  paní  Anny  Faitové  o  změnu
způsobu využití jejích nemovitostí v rámci územního plánu obce bude postoupena
pořizovateli územně plánovací dokumentace – územního plánu obce, a to MěÚ
Vimperk jako podnět vlastníka pozemků v území, dotčeném územním plánem.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec poskytne příspěvek ve výši
5.000,-Kč Komunitě pro duchovní rozvoj,  o.p.s.  na realizaci  akce „Zachraňme
doposud zelené lesy zmenšením rozlohy Národního parku Šumava“. 

Návrh   n e b y l   odsouhlasen: 
Pro: 3 Proti: 1 (p. Hřebek)  Zdržel se: 0

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec využila
nabídky společnosti REVENGE a.s. na umístění a bezplatnou obsluhu kontejnerů
na použité oděvy a obuv s tím, že uvedená společnost bezplatně zajistí i likvidaci
odpadů, které budou do uvedených kontejnerů odloženy. 



Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

11) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  žádost  pana  Žlebka  bude
prověřena v součinnosti se společností AQUAŠUMAVA, s.r.o. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

12) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela
smlouvu  o  dílo  se  společností  RENO Šumava,  a.s.,  na  základě  které  uvedená
společnost provede opravy místních komunikací pokládkou nové asfaltové vrstvy
v místech, které budou specifikovány starostou obce, a to za částku 250,-Kč/m2
bez DPH při síle asfaltové vrstvy 5-7 cm, a to až do vyčerpání finančního limitu
300 tisk Kč + DPH. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

13) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec provedla
poptávkové řízení prostřednictvím starosty obce za účelem vyhledání dodavatele
stavebních  prací  spočívajících  v opravě  přepadu  vodojemu  a  výměně  4  ks
přípojkových  uzávěrů  a  1  ks  hydrantu,  vše  na  vodovodním  řadu  obce.
Zastupitelstvo stanoví finanční limit pro provedení uvedených stavebních prací
ve výši 400.000,-Kč bez DPH. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:10 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


