
Z Á P I S 
Z JEDENÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

a
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 8. prosince ve Kvildě. 

Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kvilda dne 1. prosince 2011

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:

Václav Vostradovský, starosta obce
Olga Obrancová
Václav Hřebek
Zdeňka Ritterová, místostarostka
Pavel Teska

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 
2. Smlouvy a faktury
3. Dotace z programu SZIF
4. Program obnovy vesnice 2008 – 2013  obce Kvilda 
5. Různé

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Zapisovatelem byl ustanoven: Václav Vostradovský

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Václav Hřebek, Pavel Teska
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Během jednání přijali zastupitelé následující Usnesení Zastupitelstva Obce Kvilda:

k Bodu 2.)

1) Zastupitelstvo obce Kvilda rozhodlo,  že schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
obcí jako pronajímatelem a společností Czech cycling &  ski s.r.o., se sídlem Zdíkov
330, jako nájemcem, na základě které obce pronajme nájemci nebytové prostory  -
obchod  v domě  čp.  17  ve  Kvildě  za  účelem  provozování  informačního  centra,



maloobchodu a zázemí pro lyžařskou školu za roční nájemné ve výši 80.000,-Kč, a to
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce. Návrh smlouvy je přílohou tohoto
usnesení.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: 
Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 

2) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že souhlasí s proplacením faktury č. 110100017
vystavené společností  Technické  služby Obce Kvilda,  s.r.o.  na částku 140.000,-Kč
(práce a dodávky na akci „Obnova hist. hřbitova“) a faktury č. 20110240 vystavené
společností NATURAL MYSTIC s.r.o. na částku 87.552,- Kč (zhotovení příjezdové
mlatové cesty). 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: 
Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0

                                                                     k Bodu 3.)

3) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že starosta obce požádá o prodloužení termínu
dokončení realizace a změnu parametrů projektu „Realizace MK a parkové úpravy
v obci Kvilda“ poskytovatele dotace a to oproti podmínkám poskytnuté dotace do
04/2012.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: 
Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0

k Bodu 4.)

4) Zastupitelstvo Obce Kvilda rozhodlo, že starosta obce požádá do Programu obnovy
vesnice r. 2008 – 2013 obce Kvilda v bodě 2.2. Infrastruktura o rozšíření záměru i na
zpevněné plochy a chodníky na pozemcích v majetku obce Kvilda. 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: 
Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0
 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zapisovatel: Ověřovatelé:

Starosta Obce:


