
 
OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

IČO 00296856 
 

U S N E S E N Í 
 
 

z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 14. 12. 2011 
 

Zastupitelstvo obce: 
(podle bodů programu zasedání ZO) 
 
 
I. Z v o l i l o: 
 
 1) návrhovou komisi ve složení: Renata Klimešová, Mgr. Michaela Šebelová 
 2) ověřovatele zápisu: Čestmír Kubečka, Vít Majerek 
  
  
II. B e r e  n a  v ě d o m í: 
 
 3) kontrolu usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22. 9. 2011 a ze VII. 
zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13. 10. 2011   
 4) informace o jednáních rady obce 
 10 a) zprávu o činnosti kontrolního výboru 
 11) zprávu o činnosti finančního výboru 
   

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

 
 program VIII. zasedání zastupitelstva obce 
 
 5) úpravu rozpočtu obce č. 11/2011 v rozsahu předloženého návrhu  
 
 6) záměr rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2012 
  

7) zvýšení kapacity  Mateřské školy v ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O. 
přístavbou k objektu ZŠ v částce do 4 000 000,- Kč 
  

8) rozpočet obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2012 jako přebytkový;                                                           
příjmy: 29 021 000,- Kč,   výdaje: 27 218 700,- Kč,   financování: 1 802 300,- Kč 
 
 9) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 Obce Kunčice pod Ondřejníkem o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
  

12) a) bezúplatný převod parcely č. 3562, ostatní plocha o výměře 151 m2 z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví Obce Kunčice p. O. 
  

b) prodej budovy kina č. p. 315 včetně přilehlých pozemků p. č.: 1748/3, 1748/9, 394/1 a 
394/2  panu M. R., Kunčice   p. O.  – cena 2 000 000,- Kč 



  
c) odkoupení  pozemku parc. č. 1768/2 ostatní  plocha  (komunikace)  o výměře 792 m2 

v k. ú. Kunčice p. O. od paní H. K., Kunčice p. O.  
 
 
IV. R u š í: 

  
 10b) zde citovanou část usnesení k bodu 8, z II.zasedání zastupitelstva obce ze dne 
16. 12. 2010 
"Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor a radu obce předložením dalších nabídek k 
řešení složité finanční situace obce nejpozději do konce 1.Q 2011" 
 
 
V. P o v ě ř u j e: 
 
 10c)  finanční výbor a radu obce předložením dalších možností řešení finanční situace obce 
nejpozději do konce 1.Q 2012 
 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem  14. 12. 2011    
 
  
         
návrhová komise:        
 
Michaela Šebelová, v. r. 
Renata Klimešová, v. r. 
        starosta obce: 
 
        místostarosta: 


