
Z Á P I S 
Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 29.12.2014 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 22.12.2014.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Pavel Teska
Zdeňka Ritterová
Michaela Tichotová
Vojtěch Vocelka
Peter Hambálek
Luděk Chrt

Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod. 

Na začátku jednání ZO složila slib zastupitelka Zdeňka Ritterová, neboť šlo o první jednání
ZO, kterého se po svém zvolení zúčastnila.

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. Rozpočtové změny r. 2014
3. Zpráva starosty – pozemky
4. Inventura
5. Zpráva starosty – dotace
6. Rozpočet obce pro rok 2015
7. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0

Zapisovatelem byl ustanoven: Tomáš Samek

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Teska, p. Tichotová
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0



Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  bere  na  vědomí  obsah  a  podobu
rozpočtových změn č. 22 - 25, provedených starostou obce v mezidobí. Podrobný
položkový rozpis rozpočtových změn je přílohou zápisu. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 3)

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo o tom, že obec zřídí k tíži části parcely č.
25/3 v k.ú. Kvilda služebnost 10ti parkovacích stání ve prospěch ČR – Krajského
ředitelství  policie  Jihočeského  kraje  a  že  obec  uzavře  s  ČR  –  Krajským
ředitelstvím policie Jihočeského kraje kupní smlouvu, na základě které obec od
ČR – KŘP JK odkoupí parcelu č. 656 v k.ú. Kvilda. Zřízení služebnosti i prodej
pozemku budou provedeny za cenu v čase a místě obvyklou s tím, že do doby
geometrického  zaměření  rozsahu  služebnosti  bude  věc  řešena  smlouvou  o
smlouvě  budoucí,  jejíž  uzavření  ve  smyslu  výše  uvedeného  zastupitelstvo
schvaluje. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 4)

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  jmenuje  inventarizační  komisi  pro  provedení
inventury  majetku  obce  ve  složení  předseda  Luděk  Chrt  a  členové  Peter
Hambálek, Michaela Tichotová, Radka Petráňová a František Zgarba. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 5)

Starosta  seznámil  zastupitele  s průběhem  realizace  a  příprav  jednotlivých  dotačních  akcí
(POV, PRV, atd.).

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  pověřuje  starostu  obce  jmenováním
hodnotící  komise  pro  výběr  zhotovitele  veřejné  zakázky  „Zateplení  a  změna
vytápění budovy obecního úřadu Kvilda – Kvilda čp. 17, 384 93 Kvilda“  s tím, že
členy hodnotící komise budou V. Vocelka, Mgr. J. Štěpánek, JUDr. T. Samek,
Ing. M. Hřebeková a Ing. Helena Sudková. Náhradníci M. Tichotová, B. Černý,
R. Petráňová, Ing. K. Kučera a Ing. F. Kasík. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že
hodnotící komise bude pověřena i plněním funkce komise pro otevírání obálek
s došlými nabídkami a posouzením kvalifikace uchazečů.
 



Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0

k Bodu 6)

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že schvaluje rozpočet obce pro rok 2015
v souladu  s návrhem,  který  tvoří  přílohu  usnesení,  s tím,  že  celkové  příjmy
rozpočtu obce pro rok 2015 budu činit 11,268.000,-Kč, celkové výdaje rozpočtu
obce  pro  rok  2015  budou  činit  14,391.000,-Kč.  Rozpočet  byl  schválen  jako
schodkový  s tím,  že  schodek  rozpočtu  ve  výši  3,123.000,-Kč  bude  financován
z přebytku za hospodaření v minulých letech.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:20 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


