
Z Á P I S 
Z 33. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 26.5.2014 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 19.5.2014.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Michaela Tichotová
Pavel Teska
Zdeňka Ritterová

Jednání bylo zahájeno v 17:15 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. 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: Pavel Teska, 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. 8 a 9 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: 4 Proti: 0  Zdržel se:0



k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru č.
1126/14/5636  mezi  obcí  a  Československou  obchodní  bankou,  a.s.,  na  základě
které  uvedená  banka  poskytne  obci  účelový  úvěr  ve  výši  7,000.000,-Kč  na
předfinancování  a  kofinancování  akce  „Nástupiště  turistických  tras  –
rekonstrukce  společenského  sálu“  v souladu  s podmínkami  projektové  žádosti
tak, jak byla schválena ze  strany ROP Jihozápad.  Uvedenou smlouvu se obec
zaváže  poskytnutý úvěr splatit  nejpozději  do 25.5.2020 s možností  bezplatných
mimořádných splátek a dále se zaváže hradit z poskytnutého úvěru úrok ve výši
1,5%+PRIBOR 1-měsíční, vše p.a. 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  administraci
zadávacího  řízení  na  výběr  dodavatele  veřejné  zakázky  na  realizaci  projektu
„Nástupiště  turistických  tras  –  rekonstrukce  společenského  sálu“  pro  obec
zajistila  Regionální  rozvojová  agentura  Šumava,  o.p.s.,  a  to  za  cenu  ve  výši
nejvýše 30.000,-Kč + DPH s tím, že obec bude trvat na tom, aby agentura byla
pojištěna pro případ vzniku škody v důsledku její poradenské činnosti.
 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0                               V 17:35 se na jednání ZO dostavil Ing. Hřebek.

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  došlo  k uzavření
smlouvy  o  poskytnutí  grantu  č.j.  SD/OEZI/912/14  mezi  obcí  a  Jihočeským
krajem, na základě které poskytne Jihočeský kraj obci dotaci ve výši 40.000,-Kč
na realizaci projektu „Výročí na Šumavě“. Návrh smlouvy je přílohou usnesení. 
 

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

k Bodu 3)

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  nebude  přispívat  neziskovým
organizacím na realizaci jejich projektů žádné finanční prostředky s ohledem na
snížený  rozpočtový  příjem  dle  nové  úpravy  rozpočtového  určení  daní.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo v konkrétním případě rozhodnout o podpoře
konkrétního projektu v případě, že bude přínosem pro obec.

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

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že  podněty a žádosti  na podobu nového
územního plánu, došlé obci  po 26.5.2014 již nebudou zohledněny při  přípravě
zadání územního plánu. Žadatelé budou moci případně využít svá práva v rámci
veřejného projednání návrhu územního plánu. 

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



6) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  podporuje  zřízení  celoroční  stanice
Horské služby Šumava v obci. Za tímto účelem pověřuje zastupitelstvo starostu,
aby v součinnosti  s Horskou službou připravil  podklady pro potřebnou směnu
nebo  prodej  nemovitého  majetku  obce  tak,  aby  mohlo  dojít  k vybudování
potřebného zázemí ze strany Horské služby. 

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:00 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


