
Z Á P I S 
Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 19.9.2016 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 12.9.2016.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Vojtěch Vocelka
Peter Hambálek
Pavel Teska
Zdeňka Ritterová
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. 2016
3. Zpráva místostarosty – pozemky
4. Zpráva starosty – smlouvy, dotace
5. Územní studie krajiny správního obvodu ORP Vimperk
6. 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. 10, č. 11 a č. 12.

k Bodu 3)

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

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením  Smlouvy  o
výpůjčce částí pozemků č. 97/2 a 97/5 v k.ú. Kvilda a Smlouvy o právu provést
stavbu na částech parcel  č.  36/2  a 97/2 v k.ú.  Kvilda mezi  obcí  a  Jihočeským
krajem v souvislosti s realizací akce „Most ev. č. 169-026 Kvilda“. Smlouvy jsou
přílohou usnesení.

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

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  se
společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na základě které se obec zaváže po dokončení realizace akce „Kvilda –
kabel NN – U Modřínu“ zřídit ve prospěch provozovatele elektrické distribuční
soustavy k tíži parcely č. 595/1 v k.ú. Kvilda služebnost vedení inženýrské sítě –
kabelového  vedení  NN,  a  to  v rozsahu,  který  bude  stanoven  geometrickým
plánem dle skutečného průběhu vedení, to vše za náhradu ve výši 1.200,-Kč bez
DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.

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

k Bodu 4)

3) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec realizovala projekt „Odkaz
podmaleb na skle“ a prohlašuje, že obec je schopna zajistit dostatečné finanční
prostředky na financování uvedeného projektu v plném rozsahu, tedy 16,2 mil.
Kč.  Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  podala  žádost  o
spolufinancování projektu „Odkaz podmaleb na skle“ z Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl  EÚS 2014 – 2020.
Zastupitelstvo obce dále souhlasí s tím, aby zpracovatelem uvedené žádosti byl
Ing. Jaroslav Tachovský, místem podnikání U Čedíku 777, 339 01 Klatovy, IČO:
16717716.

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



k Bodu 5)

4) Zastupitelstvo Obce Kvilda jako věcně a místně příslušný orgán obce podle ust. §
6 odst.  6 písm. c) zákona č.  183/2006 Sb.,  v platném znění  (dále jen „stavební
zákon“),  souhlasí  s pořízením územní  studie  s názvem „Územní  studie  krajiny
ORP Vimperk“ na území obce Kvilda v souladu s ust. § 30 stavebního zákona,
jejímž pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního
plánování, pro Město Vimperk.

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

k Bodu 6)

5) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uhradila  cenu  stavebních
prací – úpravy dětského hřiště v obci Kvilda, dle vystavené faktury společnosti
HMpro cz s.r.o., a to v celkové výši 113.740,-Kč vč. DPH. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

6) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec uzavřela se společností Asfalt
OK s.r.o. smlouvu o dílo, na základě které uvedená společnost provede pro obec
opravy  místních  komunikací  za  cenových  podmínek,  daných  nabídkou
společnosti,  která  je  přílohou  usnesení  s tím,  že  opravy  budou  provedeny  do
celkového nákladu 260.000,-Kč vč. DPH. 

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

7) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  s Mgr.  Davidem
Konczem,  soudním exekutorem,  dohodnu o  narovnání,  na  základě  které  obec
s ohledem na stanovisko Nejvyššího soudu ČR navrátí soudnímu exekutorovi již
uhrazenou  část  výtěžku  prodeje  bytové  jednotky  manželů  Mrozkových,
připadající  na  náklady  příslušné  exekuce,  a  dále  paušální  částku  náhrady
nákladů soudního řízení ve výši 50.000,-Kč vč. DPH s tím, že na základě uvedené
dohody bude následně zastavenou soudní řízení o vydání příslušné části výtěžku
prodeje uvedeného bytu, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 5
C  189/2013,  a  to  vůči  soudnímu  exekutorovi  Mgr.  Davidu  Konczovi.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby uvedenou dohodu jménem obce v rámci jemu
udělené plné moci uzavřel JUDr. Tomáš Samek. 

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



k Bodu 7)

V rámci tohoto bodu nepřijalo ZO žádné usnesení.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:15 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


