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Usnesení č.4 z 13.12.2021 
Ze zasedání zastupitelstva obce Horská Kvilda ze dne 13.12.2021 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

• SCHVALUJE: 
 

I. program zasedání zastupitelstva ve znění: 
 

• 1. Kontrola usnesení 
2. Rozpočtová opatření 
3. Rozpočtový výhled 2022-2026 
4. Rozpočet na rok 2022 
5. Stočné 
6. Smlouvy 
7. Obratiště BUS 
8. Různé 
9. Usnesení 
10.Závěr 

a)  Rozpočtový výhled na období 2022-2026 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 

12 998 275 ,- Kč bez výhrad  
b) Rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši  2 599 

655,0Kč bez výhrad 

c) výši stočného pro Obec Horská Kvilda pro rok 2022 ve výši 27,27 Kč/ m3 bez DPH tzn. 
30,- Kč/m3 včetně DPH a s finančním vyrovnáním Obce Horská Kvilda doplatit  
navýšené náklady ve výši 155 530,- Kč 

d) dodatek smlouvy č.: 71,72,73 se společností RUMPOLD-P s.r.o. se sídlem  Čs. armády 29, 
261 01 Příbram v předloženém znění 

e)  

• I. Schvaluje směnu pozemků p.č. 553/2 o výměře 12 m2 a p.č. 560/2 o výměře 366 m2, oba v 
k.ú. Horská Kvilda, nově vzniklých dle geometrického plánu Ing. Pavla Brůhy, Lipová 550, 
33901 Klatovy, č. 262-1113/2021 ze dne 6.9.2021, a to za pozemek p.č. 386/2 o výměře 131 
m2 v k.ú. Horská Kvilda, nově vzniklý dle téhož geometrického plánu. S tím, že obec obdrží 
doplatek ve výši stanovené znaleckým posudkem ing. J. Macháčka č.20-1564/2021.  

• II. Ukládá starostovi obce Horská Kvilda zajistit návrh smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení, 
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad 
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.  

• III. Schvaluje zrušení věcného břemene vzniklého ze Smlouvy o zřízení věcného břemene ze 
dne 2.11.2007, vloženo do katastru nemovitostí pod č.j. V-1222/2007-431, pro oprávněné 
pozemky p.č. 560/1 a p.č. 560/2 v k.ú. Horská Kvilda, nově vzniklé dle geometrického plánu 
popsaného v odst. I., pro povinný pozemek st.p.č. 17/2 v k.ú. Horská Kvilda. Zrušení věcného 
břemene je bezplatné.  

• IV. Ukládá starostovi obce Horská Kvilda zajistit návrh dohody podle bodu III. tohoto 
usnesení, tuto dohodu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh 
na vklad výmazu uvedeného věcného břemene z katastru nemovitostí. 

f) výzvu pro podání nabídky „Obratiště BUS a parkoviště“ – Horská Kvilda v předloženém 
znění 

g) smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem 
ve výši 1 980,- Kč 

h) Vyhlášku Obce Horská „Obecně závazná vyhláška obce Horská Kvilda č: 2/2021, o místním 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy sazba poplatku činí pro 
rok 2022  0,7065 Kč/litr s účinností od 1.1.2022 

i) prodloužení, respektive uzavření smluv a dodatků doby platnosti u Obecních bytů č.: 1,2 do 
31.12.2022 
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• BERE NA VĚDOMÍ: 

a) kontrolu usnesení ze dne 14.9.2021 
b) rozpočtová opatření č. 8,9,10/2021 

c) bezúplatný převod stavby „Polní cesta C26 v k.ů. Horská Kvilda“ v částce 1 443 953,14 Kč  

státního pozemkového úřadu 
 
 

• POVĚŘUJE 

a) starostu Obce Horská Kvilda Jaromíra Chvala k podpisu dodatku smlouvy č.: 71,72,73 se 
společností Společnost RUMPOLD-P s.r.o. se sídlem  Čs. armády 29, 261 01 Příbram 
v předloženém znění 

b)  starostu Obce Horská Kvilda Jaromíra Chvala podpisem   smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem ve výši 1 980,- Kč 

 

• Volí: 

a) členy výběrové komise veřejné zakázky „Obratiště BUS a parkoviště“ ve složení Vladimír Rypl, 
Petra Matějů a Antonín Schubert 

 
 

V Horské Kvildě 13.12.2021 
zapsal:  ……………………………………………………………….. 

   

ověřovatelé: RNDr. Pavel Wurst ……………………………………………………………….. 
   

 Ing. Vlastimil Král ……………………………………………………………….. 
   

  ……………………………………………………………….. 
   

Starosta JAROMÍR CHVAL ……………………………………………………………….. 
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