
 
OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

IČO 00296856 
 

U S N E S E N Í 
 

z VI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 22. 9. 2011 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
(podle bodů programu zasedání ZO) 
 
 
I. Z v o l i l o: 
 
 1) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Michaela Šebelová, Renata Klimešová 
 2) ověřovatele zápisu: Vít Majerek, Lenka Dobiášová 
   
II. B e r e  n a  v ě d o m í: 
 
 3) kontrolu usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2011 a souhlasí s 
námitkou podanou Michalem Pavlitou, že byl porušen jednací řád ZO Kunčice p.O. čl. 15 odst. 3 
tím, že zápis neobsahuje podané dotazy v bodě 8 Zpráva o činnosti kontrolního výboru a že byl 
porušen jednací řád čl. 11 odst. 9b tím, že přijatá usnesení nebyla zveřejněna v obecním tisku 
 4) informace o jednáních rady obce 
 6) zprávu o činnosti kontrolního výboru 
 13) informace o Závěrečném účtu Mikroregionu Frenštátsko za rok 2010 

    
 III. S c h v a l u j e:  

 
 program VI. zasedání zastupitelstva obce 
  

7) dle ust. § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny č. 4 územního plánu obce Kunčice p. O. včetně 
odůvodnění 
  

8) návrh plánu rozvoje obce do roku 2014  
  

10)  a) prodej pozemku parc. č. 3515/9 vodní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Kunčice p. O. 
Romanu a Romaně Konvičkovým, Kunčice p. O. č. p. 71 s břemenem chůze přes pozemek 
  
   

b) prodej části pozemku parc. č. 1748/2 les (celk. výměra 1 836 m2) o výměře cca 500 m2 
(dle zaměření) v k. ú. Kunčice p. O.,  paní Dagmar Drastíkové, Kunčice p. O. č. p. 425 
   

c) prodej části pozemku parc. č. 1209/203 travní porost (celk. výměra 473 m2) o výměře cca 
300 m2 (dle zaměření) v k. ú. Kunčice p. O., Taťáně a Zdeňku Syrkovým, Kunčice p. O. č. p. 733 s 
věcným břemenem přístupu k inženýrským sítím 
   

d) prodej části pozemku parc. č. 1209/203 travní porost (celk. výměra 473 m2) o výměře cca 
173 m2 (dle zaměření)  v k. ú. Kunčice p. O., Svatavě a Vladislavu Pěčkovým, Kunčice p. O. č. p. 



732 s věcným břemenem přístupu k inženýrským sítím 
  
e) odkoupení pozemku parc. č. 1209/204 travní porost o výměře 41 m2 v k. ú. Kunčice p. O., 

od  Aleny a Jiřího Kekrtových, Kunčice p. O. č. p. 715 
 
f) odkoupení části pozemku parc. č. 1768/2 ostatní plocha (komunikace – celk. výměra 

792 m2) o výměře cca 600 m2 (dle zaměření) v k. ú. Kunčice p. O., od paní Olgy Špačkové, 
Kunčice p. O. č. p. 381 

 
11) záměr vybudovat Spolkový dům v objektu bývalé mateřské školy č. p. 316, jehož je 

obec majitelem 
 

 14) zadávací dokumentaci pro územní řízení k veřejné zakázce na vypracování 
projektové dokumentace na kanalizaci obce – východní část 
 
IV. V y d á v á: 
 
 7) dle ust. § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a po ověření dle § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 4 územního   
plánu obce Kunčice p. O.   
 
V. Z m o c ň u j e: 
 
 9) radu obce k provádění rozpočtových opatření do 500 000,- Kč včetně 
 
VI. S o u h l a s í: 
 
 12) se zařazením stavby rozhledny a startovací plochy pro paragliding na vrcholu 
Ondřejníku do Územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
VII.      O d k l á d á: 
 
 5) bod č.5  - "úprava rozpočtu č. 6/2011 v rozsahu předloženého návrhu" a svolává pracovní 
schůzku ZO v termínu 5. 10. 2011 v 17:00 hodin 
  
 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem  22. 9. 2011    
 
        
návrhová komise: 
 
Mgr. Michaela Šebelová, v. r.           
Renata Klimešová, v. r.     starosta obce: 
 
        místostarosta: 


