
Z Á P I S 
Z 30. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 3.2.2014 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 24.1.2014.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

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

Jednání bylo zahájeno v 17:50 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 – dotace
3. Zpráva starosty – smlouvy
4. Zpráva jednatele Technických služeb obce Kvilda s.r.o.
5. 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: Michaela Tichotová, Bohumil Černý
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že bere na vědomí provedení rozpočtového
opatření  č.  1  rozpočtu  obce  pro  rok  2014  tak,  jak  je  provedl  starosta  obce
v souladu  s jeho  pověřením.  Podrobný  položkový  rozpis  jednotlivého
rozpočtového opatření je přílohou zápisu z jednání ZO.
 



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

k Bodu 1)

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o vzdání
se předkupního práva, váznoucího ve prospěch obce k tíži bytové jednotky č. 7
v domě čp.  2,  a  to  za  odstupné ve  výši  100.000,-Kč,  které  bude vyplaceno ve
prospěch obce Kvilda.
 

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda jako orgán příslušný podle ust. § 6 odst. 5 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, rozhodlo, že rozšiřuje zadání změny č. 9
ÚPNSÚ o  aktualizaci  textové  části  ÚPNSÚ  Kvilda  tak,  aby  byla  uvedena  do
souladu s platnou legislativou a dosavadními změnami ÚPNSÚ.
 

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

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  o  stanovisku  obce  jako  účastníka
stavebního řízení ohledně realizace stavební akce „Rekonstrukce objektu Kvilda
čp. 48 na parcelách č.  320, 57, 315 a 316 v k.ú. Kvilda v souladu s projektem,
zpracovaným  společností  STAV  –  RE  –  IN  s.r.o.,  z.č.  05-2013/13,  bude
rozhodnuto po předložení  pasportizace  současného stavu tak, aby bylo možné
provést porovnání návrhu se stávajícím stavem.
 

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

4) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že podporuje myšlenku realizace projektu
„International Multi Sport Agency“ a je připraveno dále jednat o podmínkách a
otázkách  možného  umístění  a  realizace  daného  projektu  co  do  jeho částí
týkajících se území obce.
 

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

k Bodu 3)

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s.,
na základě které se obec zaváže ve prospěch provozovatele elektrické distribuční
soustavy a k tíži parcely č. 23/5 v k.ú. Kvilda zřídit po realizaci akce „Kvilda –
kabel  NN,  ZTV  pod  kravínem“  zřídit  věcné  břemeno  –  služebnost  vedení
zemního  kabelu  NN a  provedení  podvrtu,  vše  v rozsahu,  který  bude  dán  GP
zpracovaným na náklady oprávněného, a to za náhradu ve výši 500,-Kč. Návrh



smlouvy  je  přílohou  usnesení.  Zastupitelstvo  zároveň  pověřuje  starostu  obce
upozornit investora na možný záměr v území v souladu s rozhodnutím č. 4 ZO.
 

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

6) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s.,
na základě které se obec zaváže ve prospěch provozovatele elektrické distribuční
soustavy a k tíži parcel č. 22/5, 22/1, 623 a 316 v k.ú. Kvilda zřídit po realizaci
akce „Kvilda – most ev.  č. 169-027“ zřídit  věcné břemeno – služebnost vedení
zemního  kabelu  NN  a  kabelových  spojek,  vše  v rozsahu,  který  bude  dán  GP
zpracovaným na náklady oprávněného, a to za náhradu ve výši 500,-Kč. Návrh
smlouvy je přílohou usnesení.
 

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

k Bodu 4)

7) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  bere  na  vědomí  zprávu  jednatele
společnosti  Technické služby  obce  Kvilda  s.r.o.  ohledně výsledků hospodaření
společnosti  za  rok  2013.  Zároveň  rozhodlo,  že  obec  v působnosti  jediného
společníka uvedené společnosti schvaluje výsledek hospodaření společnosti za rok
2013  a  účetní  závěrku  společnosti  za  rok  2013.  Výsledovka  a  účetní  závěrka
společnosti jsou přílohami tohoto usnesení.
 

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

k Bodu 5)

8) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že souhlasí s vydáním 10 ks parkovacích
karet pro celoroční parkování na konkrétním území obce pro potřeby KŘ PČR
JK s tím, že karty budou vydány bezúplatně za předpokladu, že KŘ PČR JK
vydá souhlas s realizací akce „Zpevněné plochy v centru obce Kvilda“ na parcele
č.  656  v k.ú.  Kvilda.  Konkrétní  lokalizaci  parkovacích  míst  na  parkovacích
kartách určí starosta dle kapacitních možností parkovišť na území obce.
 

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

9) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s vyvěšení  tibetské  vlajky
v rámci akce „Vlajka pro Tibet“.
 



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

10) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že stanovuje výši vodného počínaje 1.1.2014
částkou 15,-Kč + DPH a stočeného počínaje 1.1.2014 částkou 15,-Kč + DPH.
 

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

11) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  pověřuje  starostu  obce,  aby  provedl
výběr dodavatele za účelem zpracování pasportu místního osvětlení.
 

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:00 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


