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usNnsnNÍ  ZASTUPITELSTVA oBCE KvILDA

z jednáni Zastupitelstva obce Kvi1da konané ho dne 30, 1. 2023 na Kvildě.

Termí n konání  zasedánibyl zveřejněn na ú řední  desce oÚ Kvilda ode dne 24. 1.2023.

Jednání  zastupite1stva jsou pří tomni následují cí  zastupitelé :

Michaela Tichotová
Radek Thé r
Zdeňka Křenová
JosefKadlec
Jolana ( ema ( upKova

Andrea Budí ková
Petr Bolda

Omluven:

Jednaní  bylo zabájeno v 17:00 hod.

Program jednání  byl následně schválen vš emi zastupiteli'

1. Zahájení  zasedání
2. Výběr parkovné ho
3. Servis, pronájem veřejných toalet
4. Pozenlky _ zpráva mí stostarostky
5. Stavby _ zpráva stavební  komise
6. Nový rÍ zemní  p| án sí delní ho ú tvaru Kvilda _ informace
7' Rů zné

Náwh byl odsouh1asen zastupiteli:  Pro:7 Proti:O ZdrŽel se:0

ověřovateli zápisu byli ustanoveni:  Andrea Budí ková, Jolana Cemá Cupková

Zapisovale| em Zo by1a ustanovena paní  Zdenka Křenová

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli:  Pro:7 Proti:O ZdrŽel se:O

Během jednání  přijali zastupitelé  následují cí  Usnesení  Zastupitelstva obce Kvilda:

k Bodu 2)



l) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo, ž e obec jako jediný spo| eč ní k obchodní
společ nosti Technické  služ by obce Kvilda s.r.o. v pů sobnosti va| né  hromady
uvedené  společ nosti ryslovuje souhlas s tí m' aby uvedená společ nost uzavře| a
smlouvu o poskytování  s| už eb virtuální ho parkovací ho lí stku a mobilní ch p| ateb
za parkování  se společ ností  GLoBDATA a.s.

Návrh byl odsouhlasen:
Pro: 7 Proti:  0 Zdrž e|  se 0

2) Zastupitelstvo obec Kvi| da schva| uje aktualizaci cení ku parkovací ch karet pro
parkování  na ú zemí  obce v souladu s návrhem, který je pří lohou usnesení .

Náwh byl odsouhlasen:

Pro: 7 Proti:  0 Zdrž e1 se: 0

k Bodu 3)

3) Zastupitelstvo obce Kvi| da rozhodlo, ž e obec jako jediný společ ní k obchodní
společ nosti Technické  služ by obce Kvilda s.r.o. v pů sobnosti valné  hromady
uvedené  společ nosti lrys| ovuje souh| as s tí m, aby uvedená společ nost uzavřela
smlouvu na servis š esti vlastní ch mobilní ch toa| et a pronájem a servis da| š í ch
dvou mobi| nich toalet se společ ností  JohnnyService s'r.o.

Návň by|  odsouh1asen:

Pro: 7 Proti:  0 ZdrŽel se: 0

k Bodu 4)

4) Zastupitelstvo obce Kvilda souh| así  s prodejem pozemku p.č . 104312 o qýměře

3óm2 v k.ú ' Kvilda, vzniklé m rozdělení m dosavadní ho pozemku p. č . 1043 v k.ú .

Kvilda dle GoP ě. 742-64912021, společ nosti EG.D. a.S. za cenu 97.200'- Kč . Návrh
prodeje byl řádně zveřejněn na ú řední  desce od 2. 12. 2022 do 4. 1. 2023. Na pozemku
bude lybudována nová trafostanice.

Návrh by|  odsouh1asen:

Pro: 7 Proti:  0 Zdrž e|  se:. 0

5) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí  s uzavření m smlouly o smlouvě budoucí  o
zŤ izení  věcné ho břemene pro posí lení  vedení  NN pro objekt Pila na pozemcí ch p.č .

1045 a 1043 v k.ú . Kvi1da

Návrh by|  odsouhlasen:
Pro: 7 Proti:  0 Z&ž e|  se:. 0

ó) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí  se zveřejnění m záměru pronájmu pozemku
p.č . 921' k.ú . Kvilda za ú č elem pastly.

Návrh byl odsouhlasen:

Pro: 7 Proti:  0 ZdrŽel se: 0



k Bodu 5)

7) Zastupitelstvo obce Kvi| da rozhodlo, ž e nesouhlasí  s návrhem směny pozemků
v souvislosti s plánem na rea7izacj stavby ,,Nástupiš tě turistických fas..p.p.č . 824 k.ú .

Kvilda. Dá1e bere na vědomí , ž e po konzultaci s pří sluš nj'rni orgány bylo zjiš těno, Že

zpří stupnění  plánované  stavby je mož nó pouze formou samostatné  ú č elové
komunikace odboč ují cí  ze s] Inice | 69lI I '

Návrh byl odsouhlasen:

Pro: 7 Proti:  0 Zdrž e|  se.. 0

8) Zastupitelstvo obce Kvilda sděluje' ž e plánovaný zárněr a stavba na lyuž ití
pozemku p.č . 70ó' k.ú . Kvilda není  v sou| adu s p| atným ú zemní m plánem obce.

Návrh by|  odsouhlasen:
Pro: 7 Proti:  0 Zdrž el se:. 0

k Bodu 7)

9) Zastupitelstvo obce Kvilda souhlasí  s uzavření m nájemní  smlouly na pronájem
netrytové ho prostoru (bývalé  ordinace) v 1. NP obecní ho ú řadu s 

Cena pronájmu bude 800,- Kč /den
pronájmu.

Náwh byl odsouhlasen:

Pro: 7 Proti:  0 Zdrž e|  se: 0

Jednání  zastupite1stva by1o ukonč eno v 19:00 hod'

Zapisovatel:  Ut'

Starosta or",(2W

t

ověřovatelé :  

^ a,-/ u /  a-^ í )/ 2--{ -{ \7('/ / . é .z



cENí K PARKoVAcí cH KARET- nevztahuje se na obytné  automobily

p| atný od 3o.1.2023

Přenosné  karty

48 hodin 200'00 KČ

týden 500,00 Kč

1měsí c 1 000,00 Kč

6 měsí ců 5 000,00 KČ

l rok 9 000,00 Kč

Roč ní  karty na SPZ, pro obč any s trva| ým pobytem v Kvi| dě

1 . karta 100,00 KČ

kaž dá da| š í  karta (maximá| ně 3 karty) 1 000,00 Kč

Roč ní  karta na SPZ, pro majite| e bytů  v č p. 2, 4,5, 126, bez trva| é ho pobytu v Kvi| dě

Maximálně 1 karta, mož nost uvedení  2 SPZ 1 000,00 Kč

Roč ní  karty na SPZ pro fyzické  osoby podnikají cí  a právnické  osoby, které  mají  sí d| o na

KviIdě

maximá| ně 3 karty s p| atností  pro

maximá| ně 6 SPZ

1 000,00 Kč

Roč ní  karty na SPZ pro majite| e nemovitostí  v Hamerských domcí ch nad | eým břehem

Kvi| dské ho potoka a na Vi| é mově

1 . karta 100,00 Kč

kaž dá da| š í  karta (maximá| ně 3 karty) 1 000,00 KČ


