
Z Á P I S 
Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 16.6.2014 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 9.6.2014.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Michaela Tichotová
Pavel Teska
Zdeňka Ritterová
Václav Hřebek
Bohumil Černý

Jednání bylo zahájeno v 17:30 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. Zpráva starosty – smlouvy
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
4. Různé

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

Zapisovatelem byl ustanoven: JUDr. Tomáš Samek

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

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Václav Hřebek, Bohumil Černý
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

                                          k Bodu 1)

Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že bere na vědomí provedení rozpočtových
opatření  č.  10  rozpočtu  obce  pro  rok  2014  tak,  jak  je  provedl  starosta  obce



v souladu  s jeho  pověřením.  Podrobný  položkový  rozpis  jednotlivých
rozpočtových opatření je přílohou zápisu z jednání ZO.

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

k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením  Smlouvy  o
podmínkách poskytnutí  dotace  z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad mezi obcí a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, jejímž
předmětem je poskytnutí podpory na realizaci projektu Nástupiště turistických
tras  -  rekonstrukce  společenského  sálu  (registrační  číslo  projektu:
CZ.1.14/3.1.00/29.02935), přičemž dotace dle Smlouvy se poskytne ve výši 85,0 %
z celkových  způsobilých  výdajů  projektu,  maximálně  však  v celkové  výši
5 915 149,00 Kč. Návrh smlouvy je 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
smlouvu  o  zápůjčce  a  umístění  webkamery  č.  028/14/CAM  s poskytovatelem
Mgr, Pavlem Hladkým, IČ: 69433062, na základě které poskytovatel zapůjčí obci
2 ks webkamer a 2 ks tepelných čidel a obec zajistí jejich umístění na objektu
Hotel  Alpská vyhlídka a Aparthotel Teddy, vše bezúplatně.  Návrh smlouvy je
přílohou usnesení.
 

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

k Bodu 3)

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že bere na vědomí a schvaluje zprávu o
výsledcích  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2013  Krajským  úřadem
Jihočeského kraje a dále vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2013 a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 s výsledkem bez výhrad.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje účetní závěrka obce a za rok 2013 vyslovuje s ní
souhlas. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2013 byly zjištěny
chyby a nedostatky, spočívající v (§ 10 odst.3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.) c4)
Zpráva o přezkoumání hospodaření  obce a účetní závěrka obce jsou přílohou
usnesení. 
 

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

k Bodu 4)

4) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  souhlasí  se  zveřejněním záměru obce
propachtovat parcelu č. 199/3 v k.ú. Kvilda za účelem zemědělského využití, a to
k žádosti pana Tichoty s tím, že předmět pachtu nebude možné trvale oplotit.



Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že obec uzavře kupní smlouvu s manželi

Pavlem a Janou Markovými, na základě které obec manželům Markovým prodá
do jejich společného jmění manželů díl „c“ o výměře 1 m2 parcely č. 369/11 v k.ú.
Kvilda specifikovaný GP č. 393-239/2008, a to za cenu ve výši 300,-Kč. S ohledem
na to, že se jedná o prodej samostatně nezastavitelné části parcely sloužící pouze
k scelení pozemku kupujících za účelem realizace jejich stavebního záměru, byla
cena stanovena v ceně nižší než obvyklé v souladu s dlouhodobě odsouhlasenou
jednotkovou cenou při prodeji podobných parcel místním obyvatelům. 

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

6) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  souhlasí  se  zveřejněním záměru obce
prodat část parcely č. 369/8 v k.ú. Kvilda tak, jak bude geometricky zaměřena na
náklady žadatele o prodej. 

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

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  že  na  žádost
provozovatele Chaty „U Krále Šumavy“ bude sděleno, že k zamýšlenému záboru
pozemní  komunikace  na  parcelách  č.  38/1  a  38/2  v k.ú.  Kvilda  je  potřeba
souhlasu jejího  vlastníka (Jihočeský  kraj)  a  rozhodnutí  příslušného silničního
správního úřadu (MěÚ Vimperk). 

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

8) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby společnost  ALKA
Wildlife umístila informační stánek v lokalitě „Prameny Vltavy“ za předpokladu,
že bude sloužit pouze k informování veřejnosti o projektu, ohledně kterého má
uvedená společnost uzavřenou smlouvu o partnerství se Správou NP a CHKO
Šumava. 

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

9) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že souhlasí s tím, aby realizace projektu
„Revitalizace  obecních  budov  Kvilda“  v rámci  Programu  obnovy  venkova
Jihočeského kraje byla provedena prostřednictvím společnosti Technické služby
Obce Kvilda, s.r.o. za částku do 100.000,-Kč. 

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



10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby v rámci společného
projektu  Mikroregionu  Horní  Vltava  –  Boubínsko  „Rekonstrukce  místních
komunikací“  realizovaného  v rámci  Programu  obnovy  venkova  Jihočeského
kraje  obec  proinvestovala  částku 85.500,-Kč,  z toho vlastní  podíl  obce  ve výši
27.500,-Kč  Pověřuje  starostu  provedením  poptávky  vhodného  dodavatele  a
technologie. 

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

11) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s tím,  aby  obec  poskytla
Mikroregionu Šumava – západ příspěvek na provoz linek „Zelených autobusů“
až do výše 40.000,-Kč. 

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

12) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že na základě výsledků výběrového řízení
souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo,  jejímž předmětem bude oprava přepadu
vodojemu  a  hydrantů  včetně  jejich  uzávěrů,  se  společností  AQUAŠUMAVA,
s.r.o.  ze  cenu ve  výši  467.540,-Kč  vč.  DPH.  Podrobný popis  předmětu díla  je
obsažen v nabídkových rozpočtech, které tvoří přílohu usnesení. 

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

13) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  jako  jediný společník  obchodní
společnosti  Technické služby  Obce Kvilda.  s.r.o.,  se  sídlem Kvilda 17,  384 93
Kvilda, IČ: 28073371, rozhodne v působnosti Valné hromady uvedené společnosti
ve  smyslu  ust.  §  777  odst.  2  a  5  zákona  č.  90/2012  Sb.  o  tom,  že  se  mění
zakladatelská  listina  uvedené  společnosti  tak,  aby  se  její  znění  přizpůsobilo
úpravě zákona č.  90/2012 Sb.  v platném znění  a aby její  zakladatelská listina
neodporovala donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, a
že  se  uvedená  společnost  uvedenou  změnou  podřizuje  zákonu  č.  90/2012  Sb.
v platném znění.

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

14) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  pověřuje  starostu  obce,  aby  vyzval
investora  a  dodavatele  stavebních  prací  na  výstavbě  kanalizace  a  vodovodu
v rámci projektu Zooprogramu NPŠ k tomu, aby výstavbou dotčené pozemky
byly  uvedeny  do  původního  stavu  včetně  opravy  turistické  trasy  a  na  ní
umístěného povalového chodníku. 

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



Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


