
Z Á P I S 
Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 26.11.2014 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 19.11.2014.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Pavel Teska
Michaela Tichotová
Vojtěch Vocelka
Peter Hambálek
Luděk Chrt

Jednání bylo zahájeno v 19:00 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. Různé

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

Zapisovatelem byl ustanoven: Tomáš Samek

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Peter Hambálek, Luděk Chrt
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 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. 16 - 21 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.



k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a společností O2 Czech Republic, a.s., na
základě  které  obec  zřídí  k tíži  parcel  č.  22/1,  č.  316  a  č.  596/3  v k.ú.  Kvilda
v rozsahu  daném  GP  č.  577-174/2014  a  ve  prospěch  provozovatele  veřejné
komunikační  sítě  věcné břemeno odpovídající  služebnosti  zřízení,  provozování
údržby a oprav podzemního komunikačního vedení, a to za náhradu ve výši 374,-
Kč. Návrh smlouvy je přílohou usnesení. 

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo o tom, že obec daruje Jihočeskému kraji
nově vytvořené parcelu č. 22/27 v k.ú. Kvilda, vzniklou dle GP č. 572-137/2014
oddělením od parcely č. 22/1 v k.ú. Kvilda a nově vytvořenou parcelu č. 316/2
v k.ú. Kvilda, vzniklou dle stejného GP rozdělením stávající parcely č. 316 v k.ú.
Kvilda.  O darování rozhodlo  zastupitelstvo  na základě předchozích smluvních
ujednání v návaznosti na provedenou rekonstrukci mostu přes Teplou Vltavu. 

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

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec uzavřela darovací smlouvu se
Správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, na základě které
Česká republika převede bezúplatně do vlastnictví obce nově vytvořené parcely č.
25/11 a 25/12 v k.ú. Kvilda, vzniklé oddělením od parcel č. 25/1 a st. p. č. 227
v k.ú. Kvilda, vše v souladu s GP č. 580-214/2014. 

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

k Bodu 3)

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  požádá  Státní  pozemkový  úřad  o
bezúplatný převod parcel č. 49/3, 101/1 a 154/4 v k.ú. Kvilda do vlastnictví obce
s tím, že obec případně na své náklady nechá z pozemku č. 101/1 v k.ú. Kvilda
geometricky oddělit část dotčenou I. zónou ochrany NP.
 

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

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že obec souhlasí s tím, aby obec v rámci
svého  vyjádření  během  stavebního  a  územního  řízení  vyslovila  souhlas  se
stavebním záměrem výstavby rodinného domu s ubytováním na parcele č. 10/27



v k.ú. Kvilda v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Martinou
Hřebekovou, která je přílohou usnesení. Podmínkou kladného stanoviska obce je
provedení přeložky stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu včetně řešení
napojení kanalizačního řadu na domovní přípojku k objektu čp. 24 na parcele č.
10/18  v k.ú.  Kvilda,  to  vše  v souladu se  stanoviskem provozovatele,  to  vše  na
náklady stavebníka.

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

6) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  se  záměrem  výstavby
kanalizační přípojky investora paní Ireny Piňosové v souladu s PD, zpracovanou
společností  AQUAŠUMAVA,  s.r.o.  a  s připojením  uvedené  přípojky  na
kanalizační řad. PD je přílohou usnesení.  

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

7) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec v rámci územního řízení souhlasí se
záměrem  realizace  stavby:  Hromadné  přechodné  bydlení  na  parcele  č.  22/16
v k.ú.  Kvilda,  a  to v souladu s PD zpracovanou společností  Atelier  EIS,  s.r.o.,
která je přílohou usnesení. 
 

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

8) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  ve vztahu k zřízení  věcného břemene
práva umístění stavby „Kvilda – VIN, TS, NN, Hraběcí Huť“ obec trvá na svém
stanovisku, aby předmětná trafostanice byla vybudována v souladu s uzavřenou
smlouvu o smlouvě budoucí, a to zejména co do její podoby v terénu (sedlová
střecha). 
 

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

9) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  ukládá  starostovi  svolat  schůzku
zastupitelů  se  zpracovatelem  návrhu  ÚP  ohledně  možnosti  řešení  podnětů  a
žádostí  vlastníků  pozemků  na  změnu  stávajícího  územního  plánu  v centru
intravilánu obce. 
 

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



10) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s úhradou ceny za zpracování PDPS na
akci „Zateplení a změna vytápění budovy obecního úřadu Kvilda, Kvilda čp. 17“
v částce 107.690,-Kč vč. DPH dle faktury č. 57/2014 Ing. Karlu Kučerovi, IČO
66345600. 

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:45 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


