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Usnesení č.6 z 16.12.2022 
Ze zasedání zastupitelstva obce Horská Kvilda ze dne 16.12.2022 

 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

 SCHVALUJE: 
 

I. program zasedání zastupitelstva ve znění: 
 

1.Kontrola usnesení 
2. Rozpočtová opatření 
3. Rozpočet na rok 2023 
4. Rozpočtový výhled na rok 2023-2026 
5. Smlouvy 
6. Inventarizační komise 
7. Volba zástupce do Rady Np Šumava 
8. Finanční výbor - návrh a schválení členů 
9. Kontrolní výbor - návrh a schválení členů 
10. Různé 
11. Usnesení 
12. Závěr  

 
 rozpočet Obce Horská Kvilda na rok 2023 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji v částce 2 773 100,- Kč 
 rozpočtový výhled Obce Horská Kvilda na období 2023 - 2026  jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji v 

částce 11 092 400,- Kč 
 ceny na rok 2023 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyúžívání a odstraňování komunálního 

odpadů se společností o Rumpold –P s.r.o., ČS armády 29, Příbram IČ 61778516 
 ceny pro Stočné Horská Kvilda 2023 - Stočné 31,82 Kč/m3 bez DPH s doplatkem Obce Horská Kvilda 184 900 ,-Kč 

bez DPH za kalendářní rok 
  odchodné dle § 75 zákona o obcích paní Heleně Kreuzigerové za vykonanou funkci místostarostky ve výši tří 

měsíčních odměn v celkové výši 37 200,-Kč hrubého 
 uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 na základě nejvyšší podané nabídky dle obdržených nabídek s panem T. H., 

anonymizováno na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2023 s výší nájemného 160 Kč/m2. 
 prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.: 1 s panem M.P., anonymizováno na dobu určitou do 31.12.2023 za 

stávajících podmínek 
 prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.: 2 s paní V.H., anonymizováno na dobu určitou do 31.12.2023 za 

stávajících podmínek 
 uzavření dodatků č.:74, 75,76,77 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadů pro Obec Horská  Kvilda se společností o Rumpold –P s.r.o., ČS armády 29, Příbram IČ 
61778516 

 
 BERE NA VĚDOMÍ: 

 
 kontrolu usnesení ze dne  20.10.2022 
 rozpočtová opatření 10/2022, 11/2022 a 12/2022   

 
 POVĚŘUJE 
 starostu Obce Horská Kvilda podpisem dodatku nájemní smlouvy k bytu č.: 1 s panem M.P., 

anonymizováno na dobu určitou do 31.12.2023 za stávajících podmínek 
 starostu Obce Horská Kvilda podpisem dodatku nájemní smlouvy k bytu č.: 2 s paní V.H., 

anonymizováno na dobu určitou do 31.12.2023 za stávajících podmínek 
 starostu Obce Horská Kvilda podpisem dodatků č.:74, 75,76,77 ke smlouvě o zabezpečení sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů pro Obec Horská  Kvilda se 
společností o Rumpold –P s.r.o., ČS armády 29, Příbram IČ 61778516 

 starostu Obce Horská Kvilda podpisem a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.3 dle obdržených 
nabídek s panem T.H., anonymizováno na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2023 s výší 
nájemného 160 Kč/m2. 
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 VOLÍ: 
 inventarizační komisi ve složení Vladimír Rypl,  Helena Kreuzigerová 
 zástupce obce Horská Kvilda do Rady NP Šumava pana Michala Rypla 
 členy finančního výboru paní Anju Brands a Ing. Martinu Královou 
 členy kontrolního  výboru paní Veroniku Honesovou a pana Michala Rypla 

 
 

V Horské Kvildě 16.12.2022 
zapsal:  ……………………………………………………………….. 
   
ověřovatelé: RNDr. Pavel Wurst ……………………………………………………………….. 
   
 Ing. Vlastimil Král ……………………………………………………………….. 
   
  ……………………………………………………………….. 
   
Starosta JAROMÍR CHVAL ……………………………………………………………….. 

 


