
Z Á P I S 
Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.12.2016 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 30.11.2016.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Luděk Chrt
Vojtěch Vocelka
Peter Hambálek
Pavel Teska
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. Rozpočet na rok 2017
6. Inventarizace majetku obce r. 2016
7. Aktualizace vodného a stočného s podmínkami dotace
8. Zajištění územní studie veřejných prostranství
9. 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 rozpočtovým opatřením, které v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtové změny rozpočtu obce pro rok
2016 č. 13, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17.

k Bodu 3)

Místostarosta  seznámil  přítomné s průběhem realizace  jednotlivých majetkových záměrů a
usnesení a s úpravou splatnosti kupní ceny v kupní smlouvě s panem Laketićem. 

k Bodu 4)

1) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s aktualizací Programu obnovy vesnice 2016
– 2020 Obce Kvilda, a to tím způsobem, že uvedený Program bude rozšířen o
projekt „Rozšíření a rekonstrukce obecního rozhlasu“. Současně souhlasí s tím,
aby obec požádala z POV Jihočeského kraje o dotaci na financování uvedeného
projektu a dále projektu „Oprava komunikace Hamerské domky II. etapa“.

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

2) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby se  obec  zapojila  do společného
projektu  Mikroregionu  Horní  Vltava  –  Boubínsko  „Zpevněné  plochy“  a  to
projektem „Zpevněné plochy v obci Kvilda“.

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

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  pověřuje  starostu  provedením
výběrového  řízení  na  administrátora  zadávacího  řízení  na  výběr  dodavatele
veřejné zakázky na stavební práce spočívající v realizaci akce „Slatěmi a pláněmi
Šumavy  a  Bavorského  lesa“  a  jmenuje  hodnotící  komisi  ve  složení  starosta,
místostarosta,  p.  Petráňová,  náhradník  p.  Chrt.  Současně  pověřuje  starostu
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem na základě uvedeného výběrového
řízení.

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



k Bodu 5)

4) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  schvaluje  rozpočet  obce  na rok 2017
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů a
výdajů obce pro rok 2017 bude činit 6,156.600,-Kč.

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

k Bodu 6)

5) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  jmenuje  inventarizační  komisi  pro
inventarizaci majetku obce k 31.12.2016 ve složení Luděk Chrt, předseda, Peter
Hambálek, Radka Petráňová, Michaela Tichotová, František Zgarba.

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

k Bodu 7)

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda schvaluje cenu vodného a stočného počínaje 1.1.2017
ve výši 55,-Kč vč. DPH za m³, a to vodného ve výši 30,-Kč vč. DPH za 1 m3  a
stočného  ve  výši  25,-Kč  vč.  DPH za  1  m3.  Kalkulace  vodného  a  stočného  je
přílohou usnesení. 

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

K Bodu 8)

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  schvaluje  pořízení  územní  studie
veřejných  prostranství  Obce  Kvilda  prostřednictvím  pořizovatele  Městského
úřadu Vimperk a  souhlasí  s  případným spolufinancováním 10 % nákladů na
pořízení studie, a to do částky 30.000,-Kč. 

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

k Bodu 9)

V rámci tohoto bodu nepřijalo ZO žádné usnesení.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:00 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


