
Z Á P I S 
Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 21.6.2016 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 14.6.2016.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Vojtěch Vocelka
Michaela Tichotová
Peter Hambálek
Zdeňka Ritterová
Pavel Teska

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. Svaz obcí Národního parku Šumava
6. Závěrečný účet a výsledek hospodaření za rok 2015
7. Technické služby Obce Kvilda, s.r.o. – účetní závěrka za rok 2015
8. Různé

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Ritterová, 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 byli seznámeni s rozpočtovým opatřením, které v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtové změny rozpočtu obce pro rok
2016 č. 6, č .7.

k Bodu 3)

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

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí   s tím,  aby  obec  uzavřela
smlouvu o směně nemovitostí s Petrem Kotrlíkem, bytem Sadová 287, Kladruby,
na základě které pan Kotrlík převede do majetku obce díl „b“ o výměře 116 m2
pozemku 22/10 v k.ú. Kvilda, specifikovaný GP č. 610-15/2016 a obec převede do
vlastnictví  pana  Kotrlíka  nově  vytvořenou  parcelu  č.  596/6  o  výměře  76  m2,
oddělenou de stejného GP od parcely č. 596/2 a dále díl  „c“ o výměře 40 m2
oddělený  stejným  GP  od  parcely  č.  22/5,  vše  v k.ú.  Kvilda.  Směna  bude
provedena bez doplatku.

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí  s tím, aby obec uzavřela kupní
smlouvu s Ludmilou Frydlewiczovou, bytem Kvilda čp. 30, na základě které obec
prodá  paní  Frydlewiczové  nově  vytvořenou  parcelu  č.  7/17  o  výměře  97  m2,
oddělenou dle GP č. 609-14/2016 od parcely č. 7/3 v k.ú. Kvilda, a to za cenu ve
výši 300,-Kč/m2. Odchylku od ceny obvyklé odůvodňuje zastupitelstvo tím, že jde
o  prodej  samostatně  nezastavitelné  parcely  místnímu  občanovi  v souladu  se
zastupitelstvem schválenými cenovými limity. 

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

k Bodu 4)

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi obcí a
Mikroregionem Horní Vltava - Boubínsko, na základě které Mikroregion Horní
Vltava - Boubínsko zapůjčil obci 20 ks 900 l kompostérů a 20 ks 700 l kompostérů
za účelem jejich zapůjčování místním obyvatelům a vlastníkům nemovitostí na
území obce za účelem kompostování bioodpadu. Zároveň souhlasí s tím, aby obec
uvedené kompostéry dále zapůjčovala obyvatelům obce a majitelům nemovitostí
na  území  obce  až  do  vyčerpání  kapacity.  Jednorázová  kauce  za  zapůjčení
kompostéru bude činit 250,-Kč za 900 l kompostér a 180,- Kč za 700 l kompostér.

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



4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  schvaluje  uzavření  veřejnoprávní
smlouvy  mezi  obcí  a  Městem  Vimperk,  na  základě  které  se  Město  Vimperk
prostřednictvím  MěÚ  Vimperk  zaváže  zajistit  výkon  státní  správy  na  úseku
výkonu speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací. 

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

5) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, že obec uzavře darovací smlouvu se
Správou  Národního  parku  Šumava,  na  základě  které  Správa  NP  Šumava
bezúplatně převede do majetku obce nově vytvořenou parcelu č. 25/13 o výměře
1440 m2, oddělenou dle GP č. 592-34/2015 od pozemků č. 25/1 a 25/5, vše v k.ú.
Kvilda. 

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

6) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  že  obec  uzavře  nájemní,  případně
pachtovní  smlouvu  se  Správou  Národního  parku  Šumava,  na  základě  které
Správa NP Šumava propachtuje, případně pronajme obci parcelu č. 25/1 v k.ú.
Kvilda. Bližší podmínky pachtu či nájmu je oprávněn dohodnout jménem obce
starosta obce. 

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

7) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, že obec uzavře darovací smlouvu se
spolkem MAS Šumavsko, z.s., na základě které obec daruje uvedenému spolku
celkovou částku ve výši 1176,-Kč. 

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

8) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, že obec uzavře s Jihočeským krajem –
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje Smlouvu o právu provést stavbu, na
základě které obec vysloví souhlas s realizací stavby „Most ev. č. 169-026 Kvilda“
na pozemcích parc. č. 36/2 a 97/2 v k.ú. Kvilda, a dále smlouvu o výpůjčce, na
základě které obec vypůjčí Jihočeskému kraji části pozemků č. 97/2 a 97/5 v k.ú.
Kvilda  za  účelem  zajištění  zázemí  pro  realizaci  stavby  „Most  ev.  č.  169-026
Kvilda“,  a  to po dobu realizace  uvedené stavby.  Návrhy smluv jsou přílohou
zápisu. 

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



k Bodu 5)

9) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  schvaluje  změnu  stanov  Svazu  obcí
Národního parku Šumava ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, a pověřuje
starostu obce k hlasování na sněmu v souladu se stanovami uvedenými v příloze
tohoto usnesení

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

k Bodu 6)

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že bere na vědomí a schvaluje zprávu o
výsledcích  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2015  Krajským  úřadem
Jihočeského kraje a dále dle ust. § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.
v platném znění schvaluje závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce za
rok  2015  s výsledkem  s  výhradami.  Při  přezkoumání  hospodaření  územního
celku Obce Kvilda za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb. v platném znění a dále chyby a nedostatky v závažnosti podle ust. § 10 odst. 3
písm.  c)  zákona č.  420/2004  Sb.,  a  to  konkrétně  spočívající  v nedostatcích
spočívajících  v porušení  rozpočtové  kázně  nebo  ve  vzniku  správního  deliktu
podle  zákona  upravujícího  rozpočtová  pravidla  územních  rozpočtů  (nebyla
splněna  povinnost  uskutečnit  rozpočtové  opatření).  Při  přezkoumání  nebyla
zjištěna rizika podle ust. § 10 odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném
znění vyjma rizika uložení pokuty za spáchání správního deliktu podle ust. § 22a
odst.  5  zákona  č.  250/2000  Sb.  v platném  znění.  Zastupitelstvo  Obce  Kvilda
rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. že na základě
výsledků přezkoumání hospodaření obce rozhodlo o přijetí  opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje, takto: 
-  při  provádění  rozpočtových  změn  rozpočtu  obce  bude  do  budoucna  vždy
zohledněna potřeba financování případného schodku rozpočtu,
-  účet  031  bude  vyhotoven  podle  analytických  účtů  a  inventarizace  bude
prováděna součtově
- účet 403 bude doplněn průkaznými účty.
Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JK zaslána v souladu
s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění do 31.1.2017. 

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

11) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku Obce Kvilda za
rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení a schvaluje její hospodaření v tomto roce.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 



Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0

k Bodu 7)

12) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  Obec  Kvilda  v působnosti  valné
hromady obchodní  společnosti  Technické služby  Obce  Kvilda,  s.r.o.  schvaluje
řádnou  účetní  závěrku  uvedené  společnosti  za  rok  2015  dle  návrhu,  který  je
přílohou  usnesení,  včetně  jejích  příloh  (rozvaha,  výkaz  zisků  a  ztrát
k 31.12.2015).

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

k Bodu 8)

13) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  bere  na  vědomí  zprávu  jednatele
společnosti Technické služby Obce Kvilda, s.r.o. o výsledcích poptávkového řízení
na nákup firemního vozidla a bere na vědomí, že dojde k jeho nákupu. 

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

14) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela
smlouvu  o  dílo  se  společností  PasProRea  s.r.o.,  na  základě  které  uvedená
společnost  zpracuje  pro  obec  revizi  pasportu  místních  komunikací  a  svislého
dopravního značení a na základě takové revize zpracuje nové pasporty místních
komunikací a svislého dopravního značení, to vše za cenu ve výši 14.800,-Kč bez
DPH. 

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

15) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  poskytne  finanční  dar  ve  výši
10.000,-Kč Cyklistickému klubu Jindřichův Hradec, z.s. 

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


