
Z Á P I S 
Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 17.8.2016 na Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 8.8.2016.

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský
Vojtěch Vocelka
Peter Hambálek
Pavel Teska

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. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Teska, p. Hambálek
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2)

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením, které v mezidobí na základě pověření
zastupitelstva obce provedl starosta obce formou rozpočtové změny rozpočtu obce pro rok
2016 č. 8 a č. 9.



k Bodu 3)

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

1) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec zveřejnila záměr
pachtu části parcely č. 22/9 v k.ú. Kvilda za účelem užívání jako zahrádky.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

k Bodu 4)

2) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  na  základě  výsledků
výběrového řízení  na dodavatele  veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
akce „Oprava a výměna drobných objektů návštěvnické infrastruktury v obci
Kvilda – informační tabule a směrovky“ uzavřela smlouvu o dílo na realizaci
uvedené veřejné zakázky se společností DRAGON PRESS s.r.o., a to za cenu díla
ve výši 590.730,59 Kč včetně DPH.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

3) Zastupitelstvo  Obce  Kvilda  souhlasí  s tím,  aby  obec  na  základě  výsledků
cenového  managementu  uzavřelo  smlouvu  o  dílo  na  realizaci  akce  „Instalace
informačních  a  orientačních  tabulí  v obci  Kvilda“  se  společností  DRAGON
PRESS s.r.o., a to za cenu díla do výše 80.000,- Kč včetně DPH.

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0

4) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec realizovala projekt „Slatěmi a
pláněmi  Šumavy  a  Bavorský  les“  a  prohlašuje,  že  obec  je  schopna  zajistit
dostatečné  finanční  prostředky  na  financování  uvedeného  projektu  v plném
rozsahu, tedy 10 mil.  Kč.  Zastupitelstvo Obce Kvilda souhlasí s tím, aby obec
podala  žádost  o  spolufinancování  projektu  „Slatěmi  a  pláněmi  Šumavy  a
Bavorský les“ z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020. Zastupitelstvo obce dále souhlasí s tím, aby
zpracovatelem uvedené žádosti byl Ing. Jaroslav Tachovský, místem podnikání U
Čedíku 777, 339 01 Klatovy, IČO: 16717716. 

Návrh   b y l   odsouhlasen: 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0



k Bodu 5)

V rámci tohoto bodu nepřijalo ZO žádné usnesení.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


