
Z Á P I S 
Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 9.3.2015 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 2.3.2015.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

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

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:6 Proti:0 Zdržel se:0

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

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 1)

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

k Bodu 2)

1) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  na  základě  výsledků  zadávacího  řízení  na  výběr
zhotovitele  veřejné  zakázky  na stavební  práce  „Nástupiště  turistických  tras  –
rekonstrukce společenského sálu“ rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo na realizaci uvedené veřejné zakázky se společností HMpro cz s.r.o., a to za
nabídkovou  cenu  ve  výši  7,588.653,07  Kč  bez  DPH a  pověřuje  starostu  obce
podpisem  smlouvy  o  dílo  s vítězným  uchazečem,  jakož  i  k provedení  dalších



úkonů zadavatele potřebných k dokončení zadávacího řízení v souladu se závěry
hodnotící  komise.  Zastupitelstvo  obce  Kvilda  zároveň  s ohledem  na  výši
nabídkové  ceny  vítězného  uchazeče  pověřuje  starostu  obce  jednáním
s Československou obchodní bankou, a.s. o navýšení úvěrového limitu za účelem
zajištění předfinancování a kofinancování realizace uvedené akce ze strany obce. 

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

k Bodu 3)

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  rozhodlo,  že  obec  jako  účastník  stavebního  a
územního řízení  vydá souhlasné stanovisko se  stavebním záměrem stavebních
úprav  rodinného  domu  čp.  44  ve  Kvildě  na  parcele  č.  st.  213  v k.ú.  Kvilda
v souladu  s projektovou  dokumentací  zpracovanou  Ing.  arch.  Pavlínou
Buchtovou v lednu 2015, která je přílohou zápisu. 

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

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 17:10 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


