
Z Á P I S 
Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 12.12.2017 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 5.12.2017.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Vojtěch Vocelka
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. Změna územního plánu ÚPSÚ Kvilda č. 11
3. Rozpočtové změny r. 2017
4. Zpráva místostarosty – pozemky
5. Zpráva starosty – smlouvy, dotace
6. Rozpočet obce pro rok 2018
7. Inventarizace majetku obce pro rok 2017
8. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Ritterová, p. Teska
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:



k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo, že až do doby pořízení územního plánu obce
Kvilda  nebude  pořizovat  další  změny  ÚPSÚ  Kvilda  z podnětu  jednotlivých
vlastníků  pozemků.  Došlé  podněty  budou  posouzeny  a  případně  zařazeny  do
zadání změny ÚP Kvilda v souvislosti s jeho případnou aktualizací. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se:0

k Bodu 3)

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. 13 až 20.

k Bodu 4)

2) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr prodeje části
parcely č. 24/6 a č. 582/2 v k.ú. Kvilda. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  nesouhlasí  se  zveřejněním  záměru  prodeje
jakéhokoliv pozemku v majetku obce k žádostem Ing. arch. Hudáka a p. Holuba.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
 
4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  kupní  smlouvu

s manželi  Markétou a  Vladislavem Vinterovými,  na základě  které  obec  prodá
manželům Vintnerovým do jejich  společného jmění  manželů  nově vytvořenou
parcelu č. 336/4 o výměře 47 m2 v k.ú. Kvilda, vzniklou dle GP č. 633-27/2017
oddělením od dosavadní parcely č. 336/1 v k.ú. Kvilda, a to za kupní cenu ve výši
1.150,-Kč/m2. Cena byla stanovena na základě obdobných prodejů samostatně
nezastavitelných pozemků v dané části obce.  

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec uzavřela kupní smlouvu se
společností Lukaby s.r.o., na základě které obec prodá uvedené společnosti nově
vytvořenou parcelu č. 336/3 o výměře 132 m2 v k.ú. Kvilda, vzniklou dle GP č.
633-27/2017 oddělením od dosavadní parcely č. 336/1 v k.ú. Kvilda, a to za kupní
cenu ve výši 1.150,-Kč/m2. Cena byla stanovena na základě obdobných prodejů
samostatně nezastavitelných pozemků v dané části obce.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0



6) Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o smlouvě
budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se  společností  E.ON  Distribuce,  a.s.,  na
základě které se obec zaváže po dokončení výstavby akce „Kvilda – 25x nOM,
Penzion  Maxmilián“  zřídit  ve  prospěch  provozovatele  elektrické  distribuční
soustavy a k tíži parcel č. 7/3 a 595/1 v k.ú. Kvilda věcné břemeno odpovídající
právu provozovatele el. distribuční soustavy umístit a provozovat na zatížených
parcelách zemní kabelové vedení NN, kabelovou skříň (do pilíře) a uzemnění, vše
v rozsahu, který bude specifikován GP dle skutečného vedení a umístění daných
staveb a to za náhradu ve výši 2.000,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou
usnesení.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 5)

Starosta  seznámil  zastupitele  s obsahem  podaných  žádostí  o  poskytnutí  dotace  z POV
Jihočeského kraje, a to na realizaci akcí „Rozšíření a rekonstrukce obecního rozhlasu – II.
etapa“ a „Obnova vybavení obecního společenského sálu“.

Dále byli přítomní seznámeni s tím, že obec podá žádosti o dotace z grantového programu KÚ
JK na oplocení hřiště a na realizaci kulturních akcí ve Kvildě. 

k Bodu 6)
 

7) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  schvaluje  rozpočet  obce  na rok 2018
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů
rozpočtu obce pro rok 2018 činit 14,430.000,-Kč, celkový objem výdajů rozpočtu
obce pro rok 2018 částku 16,430.000,-Kč a financování bude činit 2,000.000,-Kč.
Rozpočet  je  sestaven  jako  schodkový  s tím,  že  schodek  bude  financován  ze
zůstatku kladného výsledku hospodaření za minulá období. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

8) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2019 až 2023 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0



k Bodu 7)

9) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  jmenuje  inventarizační  komisi  pro
inventarizaci majetku obce k 31.12.2017 ve složení Pavel Teska, předseda, Peter
Hambálek, Vojtěch Vocelka,  Radka Petráňová, Michaela Tichotová,  František
Zgarba.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 8)

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že k žádosti společnosti Bohemica rustica
s.r.o. sděluje, že do doby dořešení majetkových a užívacích vztahů k parcelám č.
31/7 a 31/8 a st.  č.  276 v k.ú.  Kvilda nesouhlasí  s přístupem k nově zamýšlené
stavbě na parcele č. 31/4 v k.ú. Kvilda přes parcely č. 31/7 a 31/8 v k.ú. Kvilda. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

11) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec poskytla Obci
Borová Lada v souvislosti s provozem Základní školy a mateřské školy Borová
Lada v roce 2017 finanční dar ve výši 10.000,-Kč.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

12) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  poskytla
provozovateli pojízdné prodejny Maso Hradčany jednorázový dar ve výši 2.000,-
Kč v souvislosti s provozem prodejny na území obce. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

13) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  provozovatelka
Kavárny „Na Kvildě“, paní Alena Chrtová, při provozu uvedené kavárny užívala
logo  obce  na  obalech  výrobků  a  propagačních  materiálech.  Nesouhlasí  však
s užitím  znaku  obce  v souvislosti  s provozem  uvedené  podnikatelské  činnosti.
Obec si zároveň vyhradí možnost kdykoliv souhlas odejmout.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0



Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


