
Z Á P I S 
Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 29.9.2015 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 22.9.2015.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

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

Jednání bylo zahájeno v 17:00 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. Rozpočtové změny r. 2015
3. Zpráva místostarosty – pozemky
4. Zpráva starosty – smlouvy
5. Různé

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

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

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:



k Bodu 2)

Zastupitelé  vzali  na  vědomí  rozpočtová  opatření,  která  v mezidobí  na  základě  pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtových změn č. 11, 12, 13.

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 3)

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  bude  zveřejněn  záměr  uzavření
pachtovní smlouvy ohledně části parcely č. 10/23 v k.ú. Kvilda. 

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

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že žádosti paní Anny Faitové, jakož i Petra
Čtrnáctého  a  Ing.  Petra  Nuttera  nebudou  s ohledem  na  již  přijatá  usnesení
zastupitelstva obce ohledně pořízení  územního plánu obce jakož i  změny č. 10
ÚPNSÚ Kvilda zohledněny při zpracování návrhu územního plánu obce Kvilda
ani  změny  č.  10  ÚPNSÚ  Kvilda,  a  to  s ohledem  na  skutečnost,  že  územně
plánovací  podklady  jsou  již  v pokročilém  stadiu  zpracování  a  zapracovávání
dalších  žádostí  by  brzdilo  projednávání  územně  plánovací  dokumentace.
Případní žadatelé mají možnost vznést v rámci pořizování územního plánu obce
či změny č. 10 ÚPNSÚ Kvilda námitky či připomínky v návaznosti na veřejné
projednání návrhu uvedených dokumentů.

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

k Bodu 4)

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že s ohledem na snížení možnosti  využití
pronajatých  nebytových  prostor  v budově  čp.  17  v důsledku  proběhnuvších
stavebních prací souhlasí s tím, aby obec k žádosti společnosti Czech cycling  &
ski, s.r.o. prominula uvedené společnosti povinnost hradit nájemné dle uzavřené
nájemní  smlouvy  ze  dne  19.12.2011  ještě  za  dobu  od  1.7.2015  do  30.9.2015.
Celkem tedy bude uvedená společnost v návaznosti na předchozí rozhodnutí ZO
osvobozena od úhrady nájemného za období od 1.5.2015 do 30.9.2015.

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

k Bodu 5)

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  uzavře  smlouvu  o  dílo  se
společností  HMpro cz s.r.o.,  na základě které uvedená společnost provede pro
obec stavební práce, popsané v položkovém rozpočtu, který je přílohou zápisu, to



vše za cenu díla ve výši 1,265.623,19 Kč vč. DPH s tím, že práce a úhrada jejich
ceny budou provedeny nejpozději do 30.4.2015.

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 17:45 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


