
Z Á P I S 
ZE 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 20.4.2015 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 13.4.2015.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

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

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. Rozpočtové změny r. 2015
3. Různé

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Teska, p. Tichotová
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)

Zastupitelé  vzali  na  vědomí  rozpočtová  opatření,  která  v mezidobí  na  základě  pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtových změn.

k Bodu 3)

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec uzavře se Státním fondem životního
prostředí České republiky Smlouvu č. 14202173 o poskytnutí podpory ze SFŽP



v rámci  Operačního  programu  Životní  prostředí,  na  základě  které  SFŽP
poskytne obci dotaci ve výši 231.714,-Kč na financování 5% způsobilých výdajů
akce  „Zateplení  a  změna  vytápění  budovy  obecního  úřadu  Kvilda“.  Návrh
smlouvy je přílohou usnesení. 

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že obec uzavře pachtovní smlouvu s panem
Petrem Pickem, na základě které obec přenechá panu Petru Pickovi do pachtu
část pozemku č. 10/24 v k.ú. Kvilda o výměře 40 m2 za pachtovné ve výši 1,50
Kč/m2  a  rok  za  účelem  užívání  jako  zahrady.  Návrh  smlouvy  je  přílohou
usnesení. 

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

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že nesouhlasí se záměrem prodeje parcely
č.  st.  276,  č.  31/7  a  č.  31/8,  vše  v k.ú.  Kvilda.  Zastupitelstvo  souhlasí  se
zveřejněním záměru směny parcely  č.  st.  276 v k.ú.  Kvilda za  parcelu  č.  31/4
v k.ú. Kvilda s tím, že případný rozdíl výměr bude předmětem doplatku.

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

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  nesouhlasí  se  zveřejněním  záměru
prodeje části parcely č. 587/2 v k.ú. Kvilda. 

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

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že ohledně projednání stavebního záměru
výstavby obytného domu na parcele č. 377/6 v k.ú. Kvilda bude svolána schůzka
za účasti starosty, místostarosty, zpracovatele ÚP, zástupce Správy NP Šumava a
majitelů okolních nemovitostí s tím, že před jednáním bude ze strany stavebníka
předložena  kompletní  projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  včetně
řešení umístění objektu v terénu a řešení odvádění odpadních vod.

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



6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo pořídit změnu č. 10 ÚPNSÚ Kvilda s tím, že
pořizovatelem Změny č. 10 ÚPNSÚ bude Městský úřad Vimperk. Zastupitelstvo
zároveň  určuje  zastupitele  pana  Vojtěcha  Vocelku  jako  člena  zastupitelstva
určeného pro komunikaci s pořizovatelem změny č. 10 ÚPNSÚ Kvilda.

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 18:30 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


