
Z Á P I S 
Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 30.3.2016 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 23.3.2016.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

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

Jednání bylo zahájeno v 16:00 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. 2016
3. Zpráva místostarosty – pozemky
4. Zpráva starosty – smlouvy, dotace
5. Změna č. 10 ÚPNSÚ Kvilda
6. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Teska, p. Tichotová
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)



Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními, která v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtových změn rozpočtu obce pro rok
2016 č. 3.

k Bodu 3)

Místostarosta  seznámil  přítomné s průběhem realizace  jednotlivých majetkových záměrů a
usnesení. 

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo,  že souhlasí uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s., na základě které
obec  zřídí  ve  prospěch  provozovatele  elektrické  distribuční  soustavy  k tíži
pozemků  č.  594/1  a  199/3  v k.ú.  Kvilda  věcné  břemeno  umístění  zařízení
elektrické  distribuční  soustavy  –  kabelového  vedení  NN,  kabelové  skříně  a
uzemnění, vše v rozsahu daném GP č. 607-998/2015, to vše za náhradu ve výši
3700,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.

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

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  nesouhlasí  se  zveřejněním  záměru
prodeje části parcely č. 587/2 v k.ú. Kvilda dle žádosti Mgr. Ladislava Szuťányi
s tím, že pokud bude ze strany žadatele provedeno geometrické zaměření dané
lokality,  může  být  následně  zvážena  možnost  dalšího  nakládání  s dotčenými
nemovitostmi podle zjištěných podmínek na místě.

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

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že nesouhlasí se zveřejněním záměru obce
prodat část parcely č. 29/8 v k.ú. Kvilda dle žádosti Aloise Pribyla.

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

4) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením  kupní  smlouvy
mezi  obcí  a  společností  Transforwarding a.s.,  na základě obec  prodá uvedené
společnosti  díl  „a“ o  výměře 11 m2 parcely  č.  10/24 v k.ú.  Kvilda,  vytvořený
geometrickým plánem č.  600-65/2015,  a  to  za  kupní  cenu ve  výši  300,-Kč/m2
s tím,  že  odchylka  od  ceny  obvyklé  je  zdůvodněna  tím,  že  jde  o  samostatně
nezastavitelný pozemek a prodej slouží jen k úpravě skutečných vztahů v území.
Kupující  ponese  náklady  na  sepis  kupní  smlouvy,  náklady  na  geometrické
zaměření a náklady na zápis vlastnického práva do KN.

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



k Bodu 4)

Starosta informoval o výsledcích ukončení administrace projektu „Nástupiště turistických tras
– rekonstrukce společenského sálu“ ze strany ROP Jihozápad.

Starosta  seznámil  přítomné  s průběhem  realizace  projektu  „Oprava  a  výměna  drobných
objektů  návštěvnické  infrastruktury  v obci  Kvilda  –  informační  tabule  a  směrovky“.  Je
potřeba oslovit dodavatele.

5) Zastupitelstvo Obce Kvilda pověřuje starostu, místostarostu a účetní obce, aby
provedli  výběrové řízení  na dodavatele  projektu „Oprava a výměna drobných
objektů  návštěvnické  infrastruktury  v obci  Kvilda  –  informační  tabule  a
směrovky“ v souladu s pravidly OPŽP.

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

k Bodu 5)

Místostarosta seznámil přítomné s průběhem příprav zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Kvilda a
s výsledky zapracování jednotlivých požadavků obce do návrhu zadání.

6) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením  smlouvy  o  dílo
mezi  obcí  a společností  A+U Design, spol.  s  r.o.,  na základě které se uvedená
společnost  zaváže  pro obec  zhotovit  potřebné podklady (zadání  změny,  návrh
změny,  grafické  části  zadání  i  návrhu  i  textové  části  zadání  a  návrhu,  vše
v souladu  s požadavky  pořizovatele  a  dotčených  orgánů,  jakož  i  určeného
zastupitele ZO Kvilda) pro pořízení změny č. 10 ÚPNSÚ Kvilda za cenu nejvýše
100.000,-Kč  bez  DPH  s tím,  že  pověřuje  starostu  obce  dojednáním  bližších
podmínek smlouvy o dílo v závislosti  na požadavcích pořizovatele změny č. 10
ÚPNSÚ Kvilda.    

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

k Bodu 6)

7) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí se stavebním záměrem žadatelů
Ludmily Borsíkové, Tomáše Peška, Michaely Zdvihalové a Lukáše Zdvihala na
výstavbu  RD  na  parcelách  č.  195/3  a  195/7  v k.ú.  Kvilda  v souladu  s PD
vypracovanou  MgA.  ing.  arch.  Michalem  Fišerem,  to  vše  za  předpokladu,  že
stavba bude provedena v souladu s uvedeným projektem ve stavu únor 2016 a
příslušnými  rozhodnutími  orgánů  státní  správy,  která  budou  z uvedeného
projektu vycházet.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 5 Proti:0 Zdržel se:1 (p. Chrt)



Starosta  seznámil  přítomné  se  Sdělením  KÚ  JK  ze  dne  26.2.2016  č.j.  KUJCK
30013/2016/OREG  ve  věci  stížností  Anny  Faitové  na  vyřízení  jejích  žádostí  o  zařazení
návrhu na změnu využití jejích pozemků do zpracovávaného územního plánu obce, respektive
do zpracovaných změn stávajícího ÚPNSÚ obce. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:05 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


