
Z Á P I S 
Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 17.5.2016 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 10.5.2016.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Vojtěch Vocelka
Michaela Tichotová
Peter Hambálek
Luděk Chrt
Zdeňka Ritterová

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. 2016
3. Zpráva místostarosty – pozemky
4. Zpráva starosty – smlouvy, dotace
5. Změna č. 10 ÚPNSÚ Kvilda – smlouva
6. Hřbitov na Kvildě
7. Různé

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

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

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:



k Bodu 2)

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními, která v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtových změn rozpočtu obce pro rok
2016 č. 4 a 5.

k Bodu 3)

Místostarosta  seznámil  přítomné s průběhem realizace  jednotlivých majetkových záměrů a
usnesení. 

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se změnou výše kupní ceny za
prodej parcel č. 146/2 a 146/3 v k.ú. Kvilda Ing. Dejanu Laketićovi tak, že oproti
předchozímu usnesení  č.  4  ZO ze  dne 15.11.2012 bude kupní  cena stanovena
částkou  1.150,-Kč/m2.  Změnu výše  ceny  odůvodňuje  zastupitelstvo  výsledkem
jednání s kupujícím, který relevantně doložil,  že  tržně realizovaná kupní cena
okolních  pozemků  činila  nižší  částku  a  dále  tím,  že  uvedené  parcely  jsou
samostatně nezastavitelné a bez napojení na další nemovitosti je nelze využít jako
stavební pozemky pro potřeby výstavby samostatně využitelných objektů.

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

Místostarosta seznámil přítomné s žádostí manželů Markových o zřízení VB vedení vodovodu
a kanalizace.  S ohledem na to,  že v dané  lokalitě  již  přípojky existují  a  služebnost  jejich
umístění svědčí manželům Křiváčkovým, budou nejprve prověřeny právní a užívací vztahy
v dané lokalitě s tím, že věc je třeba řešit i v součinnosti se stávajícími oprávněnými osobami.
Poté, kdy bude se zúčastněními osobami dohodnut způsob řešení, bude věc projednána v ZO.

k Bodu 4)

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  zajistila  kompletní
administraci výběrového řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na realizaci
akce „Oprava a výměna drobných objektů návštěvnické infrastruktury v obci
Kvilda  –  informační  tabule  a  směrovky“  prostřednictvím  paní  Gabriely
Vacíkové, IČO: 76323722, a to za cenu ve výši 14.520,-Kč vč. DPH.

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

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  smlouvu  o  dílo
s Ing. Martinou Hřebekovou na zpracování PD a související inženýrské činnosti
pro realizaci akce „Terénní úpravy na parcele č. 25/1 v k.ú. Kvilda“, a to za cenu
díla ve výši max. 10.000,-Kč vč. DPH.

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



4) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  že  obec  poskytne  v souvislosti  se
zamýšleným navázáním spolupráce s obcí Borová Lada ve smyslu ust. § 69a odst.
1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, jednorázový dar SDH Borová Lada
ve  výši  10.000,-Kč.  Dále  zastupitelstvo  pověřuje  starostu  obce  jednáním  o
uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Borová Lada ohledně zajištění plnění úkolů
jednotky požární ochrany na území obce Kvilda ve smyslu ust. § 69a odst. 1 a 2
zákona  č.  133/1985  Sb.,  v platném  znění,  v návaznosti  na  zamýšlené  zrušení
požární jednotky v obci Kvilda. 

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

k Bodu 5)

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že mění usnesení č. 6 z jednání ZO ze dne
30.3.2016 tak, že smlouva o dílo tam popsaná a za tam popsaných podmínek bude
uzavřena se Ing. arch. Dagmar Polcarovou,  autorizovaným architektem, IČO:
050 17 335. V ostatním zůstává usnesením č. 6 ze dne 30.3.2016 nezměněno. 

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

k Bodu 6)

6) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  vydá  Řád  veřejného  pohřebiště
Kvilda v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.

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

k Bodu 7)

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  pověřuje  místostarostu  obce,  aby
zastupoval  obec  jako  člena  Svazu  obcí  Národního  parku  Šumava  na  valné
hromadě svazu a za obec Kvilda se vyslovil pro případnou změnu stanov svazu
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

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

8) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  prodala
speciální hasičské vozidlo CAS 32 TATRA 815 SDH obce Osule za cenu ve výši
50.000,-Kč  s tím,  že  identifikace  kupujícího  bude  upřesněna  na  základě
komunikace se zástupcem SDH. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 



Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0
V 17:55 se na jednání ZO dostavil pan Pavel Teska.

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby se obec jako účastník
stavebního řízení kladně vyslovila ke stavebnímu záměru „Dešťové kanalizační
přípojky pro objekt čp. 120 na parcele 42/1 a č.p. 42/4, 42/5 a 596/1“ v souladu
s PD zpracovanou Ing. arch. Lubomírem Korčákem v 12/2015 za předpokladu, že
vůči  uvedené  stavební  akci  nebude  mít  námitky  odborný  zástupce  obce  pro
provozování VAK. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby se obec jako účastník
stavebního řízení  kladně vyslovila  ke záměru změny stavby před dokončením
ohledně realizace akce „Novostavba RD na parcele č. 377/66 v k.ú. Kvilda“ dle
projektové dokumentace „Změna stavby na RD na parc. č. 377/66 v k.ú. Kvilda“
zpracované  Ing.  Jiřím  Ondřichem  a  v souladu  s žádostí  stavebníků  manželů
Fundových. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:10 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


