
Z Á P I S 
Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 27.6.2017 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 20.6.2017.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Vojtěch Vocelka
Peter Hambálek
Pavel Teska
Michaela Tichotová
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. 2017
3. Závěrečný účet hospodaření za rok 2016
4. Zpráva místostarosty – pozemky
5. Zpráva starosty – smlouvy, dotace
6. Různé

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Ritterová, p. Hambálek
 
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, které v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtové změny rozpočtu obce pro rok
2017, a to formou RO č. 7 a 8.

k Bodu 3)

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že bere na vědomí a schvaluje zprávu o
výsledcích  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2016  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  2016  s výsledkem  s  výhradami.  Při  přezkoumání  hospodaření  územního
celku Obce Kvilda za rok 2016 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. Při přezkoumání nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku do budoucnosti.
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  2016  Krajským  úřadem  Jihočeského
kraje, takto: 
- Inventurní soupisy budou nadále vedeny tak, aby obsahovaly skutečnosti, které
umožňují jednoznačné určení majetku a závazků
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 31.1.2018. 

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku Obce Kvilda za
rok 2016 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 4)

3) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec uzavřela pachtovní smlouvy
ohledně propachtování částí pozemku č. 4/37 v k.ú. Kvilda za účelem užívání jako
zahrádek žadatelům paní Gerlichové, panu Mroskovi a panu Hexnerovi s tím, že
vymezení konkrétních ploch a uzavření konkrétních pachtovních smluv provede
starosta na základě výsledků projednání se všemi žadateli,  přičemž podmínky
pachtu budou stanoveny v souladu s pravidly, schválenými zastupitelstvem pro
tyto případy. 

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



4) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr pronájmu
pozemku č. 10/30 v k.ú. Kvilda.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
 
5) Zastupitelstvo Obce Kvilda nesouhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr prodeje

parcel  č.  384/38 a 384/40 v k.ú.  Kvilda,  ale  souhlasí s tím, aby obec zveřejnila
záměr pachtu uvedených parcel.

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

6) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  zveřejnila  záměr prodeje
části pozemku č. 587/2 v k.ú. Kvilda.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 2 (p. Ritterová, p. Hambálek)

k Bodu 5)

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  s Jihočeským
krajem Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1484/2017, na základě které se
Jihočeský kraj zavazuje poskytnout obci dotaci do výše 15.000,-Kč na realizaci
projektu „Zkvalitnění stále expozice – uctění památky účastnic „Pochodu smrti“
ve Kvildě“, a to v souladu s návrhem smlouvy je přílohou usnesení.

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

8) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  s Jihočeským
krajem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského  kraje  v roce  2017  č.  SDO/OREG/385/2017,  na  základě  které  se
Jihočeský kraj zavazuje poskytnout obci dotaci do výše 25.000,-Kč na realizaci
projektu  „Oprava  komunikace  Hamerské  domky II.  etapa“,  a  to  v souladu  s
návrhem smlouvy je přílohou usnesení.

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

9) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  s Jihočeským
krajem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského  kraje  v roce  2017  č.  SDO/OREG/384/2017,  na  základě  které  se
Jihočeský kraj zavazuje poskytnout obci dotaci do výše 57.000,-Kč na realizaci
projektu „Rozšíření a rekonstrukce obecního rozhlasu“, a to v souladu s návrhem
smlouvy je přílohou usnesení.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 



Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0

10) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  se  společností
SOVT-RADIO s.r.o.  smlouvu o dílo,  na základě které uvedená společnost pro
obec zhotoví dílo „Obecní bezdrátový rozhlas pro obec Kvilda“ za celkovou cenu
díla ve výši 139.891,-Kč bez DPH, a to za předpokladu, že dojde k rozdělení díla
na alespoň dvě etapy, které budou realizovány postupně dle finančních možností
obce. Nabídka dodavatele je přílohou zápisu.

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

11) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  schvaluje  realizaci  projektu  „Živá  historie  bez
hranic“  a  prohlašuje,  že  Obec  Kvilda  má dostatečné  finanční  prostředky  na
financování  uvedeného  projektu  v plném  rozsahu  projektu,  tj.  11,5  mil.  Kč.
Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s tím,  aby obec  podala  žádost  o  spolufinancování
realizace  uvedeného  projektu  z Programu  přeshraniční  spolupráce  Česká
republika – Svobodný stát Bavorko, Cíl EÚS 2014 – 2020. Zastupitelstvo souhlasí
s tím, aby žádost o spolufinancování projektu jménem obce zpracoval a následně
celý projekt administroval Ing. Jaroslav Tachovský, IČO: 16717716.

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

12) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu reklamních
ploch  se  společností  ČSAD  autobusy  Plzeň  a.s.,  na  základě  které  se  uvedená
společnost zavazuje v rámci provozu linky Zelených autobusů pro NP Šumava a
na webových stránkách uvedené společnosti propagovat obec Kvilda, to vše za
odměnu ve výši 40.000,-Kč plus DPH.

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

13) Zastupitelstvo  obce  Kvilda  souhlasí  s uzavřením  Smlouvy  o  poskytnutí
finančního příspěvku se Správou NP Šumava, na základě které se obec zaváže
poskytnout  Správě finanční  příspěvek ve výši  33.000,-Kč na krytí  nákladů za
provoz linky Zelených autobusů pro NP Šumava v roce 2017.

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

k Bodu 6)

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:



Starosta Obce:


