
Z Á P I S 
Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 13.1.2015 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 6.1.2015.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Pavel Teska
Vojtěch Vocelka
Peter Hambálek
Luděk Chrt

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. Zpráva starosty – smlouvy
3. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Hambálek, p. Chrt
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0
Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 1)

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  bere  na  vědomí  obsah  a  podobu
rozpočtových  změn  č.  26,  provedených  starostou  obce  v mezidobí.  Podrobný
položkový rozpis rozpočtových změn je přílohou zápisu. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 2)

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že pověřuje starostu obce, aby na základě
výsledku posouzení  a hodnocení  nabídek hodnotící  komisí  v rámci zadávacího
řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení a změna vytápění budovy
obecního  úřadu  Kvilda“  rozhodl  jménem  zadavatele  o  výběru  nejvhodnější
nabídky a učinil i případná další rozhodnutí zadavatele dle doporučení a závěrů
hodnotící  komise  a  dále  aby  s vítězným  uchazečem  jménem  Obce  Kvilda  po
uplynutí zákonných lhůt uzavřel smlouvu na realizaci veřejné zakázky. 



Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

3) Zastupitelstvo  Obce Kvilda rozhodlo,  že  pověřuje starostu obce,  místostarostu
obce a účetní obce, aby provedli poptávkové řízení a výběr dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu – zajištění  technického dozoru investora na realizaci
stavební akce „Zateplení  a změna vytápění budovy obecního úřadu Kvilda“ a
dále  pověřuje starostu obce,  aby na základě výsledků takového poptávkového
řízení uzavřel s vítězným zájemcem smlouvu o realizaci uvedené veřejné zakázky.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
V 17:15 se na jednání ZO dostavila paní Michaela Tichotová.

4) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby Obec Kvilda uzavřela
smlouvu o zápůjčce finančních prostředků se zapsaným spolkem Centrum umění
Kvilda,  na základě které  obec  zapůjčí  uvedenému zapsanému spolku finanční
prostředky až do výše 1,000.000,-Kč na předfinancování stavební akce – zřízení
výstavního sálu a jeho vybavení – v rámci projektu „Česko – německé kulturní
akce na Kvildě a ve Finsterau“, podporovaného z prostředků Evropské unie –
Programu  přeshraniční  spolupráce  Cíl  3  Česká  republika  –  Svobodný  stát
Bavorsko 2007-2013. Zapůjčené finanční prostředky se vydlužitel zaváže navrátit
zapůjčiteli do 30 dnů po schválení závěrečné zprávy uvedeného projektu řídícím
orgánem, nejpozději však do 31.12.2015. Zápůjčka bude poskytnuta bezúplatně,
s ohledem na to, že investice směřují do budovy v majetku obce a po uplynutí
doby udržitelnosti projektu zůstanou v majetku obce. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0                           k Bodu 3)

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo o tom, že obec uzavře se Státním fondem
životního  prostředí  České  republiky  Dodatek  č.  3  ke  Smlouvě  č.  10050561  o
poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního  prostředí  ČR  v rámci
Operačního programu Životní  prostředí,  jejímž předmětem je změna závazku
obce co do způsobu následného provozování vodohospodářské infrastruktury po
dobu udržitelnosti projektu tak, aby obec uvedenou infrastrukturu provozovala
vlastním jménem, a dále se zaváže zajistit samofinancovatelnost infrastruktury
způsobem, popsaným v návrhu dodatku. Zároveň dojde k prodloužení termínu
pro  doložení  dokladů  k závěrečnému  vyhodnocení  akce  do  30.6.2015.  Návrh
dodatku je přílohou usnesení. 

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

6) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  k žádosti  investora  man.
Kálalových,Čížová 119 s připojením budoucího objektu na par. č. 350/17 a 350/23
v k.ú. Kvilda na vodovodní i kan. řad formou vodovodní a kan. přípojky dle PD.

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



Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v  20:15 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


