
Stránka 1 z 1 

 

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM                                            IČO 00296856 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ  
z III. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 11. 12. 2018  

 (podle bodů schváleného programu zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) 

 

 Usnesení ZO č. III/2018/1: ZO volí návrhovou komisi ve složení: Markéta Menšíková, Petr 

Vrlík 

 Usnesení ZO č. III/2018/2: ZO volí ověřovatele zápisu ve složení: Miloslav Hrdý, Tomáš 

Maralík 

 Usnesení ZO č. III/2018/3: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z II. zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 15.11 2018. 

 Usnesení ZO č. III/2018/4: ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce. 

 Usnesení ZO č. III/2018/5: ZO schvaluje Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice 

pod Ondřejníkem na rok 2019 

 Usnesení ZO č. III/2018/6: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. 

 Usnesení ZO č. III/2018/7: ZO schvaluje rozpočet obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 

2019: příjmy: 63 925 600,-Kč, výdaje: 66 710 000,- Kč, financování: + 2 784 400,- Kč 

 Usnesení ZO č. III/2018/8: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice 

pod Ondřejníkem č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů  

 Usnesení ZO č. III/2018/9: ZO ruší záměr realizovat stavbu: „Kunčice pod Ondřejníkem – 

Centrum – víceúčelový objekt společenského zařízení, drobných provozoven a služeb, 

restaurace a nadstandardních bytů na pozemcích parc. č. 9/2 a 9/3 v k.ú. Kunčice p. O.“ a 

zároveň ukládá vedení obce zajistit odstranění zahájené stavby. 

 Usnesení ZO č. III/2018/10A: ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1209/118, nově 

odměřeného pozemku parc. č.  1209/214 o velikosti 116 m2, vše v k. ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, odměřený dle geometrického plánu č. 

4793-225/2018 ze dne 8.11.2018 za jednorázovou úplatu ve výši 14 000,- Kč stanovenou dle 

znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce přípravou a schválením Kupní 

smlouvy. 

 Usnesení ZO č. III/2018/10B: ZO ruší usnesení č. III. bod. 11) písm. a) z XII. zasedání 

Zastupitelstva Obce Kunčice pod Ondřejníkem, konaného dne 22. června 2016. 

 Usnesení ZO č. III/2018/10C: ZO ukládá radě obce a starostce obce, aby učinily veškeré 

potřebné kroky, aby se věc vyřešila tak, že výsledkem bude zapsání geometrického plánu 

č. 4792-169/2018 do katastru nemovitostí. 

 Usnesení ZO č. III/2018/11: ZO bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání dozorčí rady 

Mikroregionu Frenštátsko, dobrovolného svazku obcí.      

 Usnesení ZO č. III/2018/12:ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na projektu 

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému 

ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem, uzavřené dne 

18.6.2018 mezi obcemi Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem.  

 Usnesení ZO č. III/2018/13:ZO ukládá radě obce připravit systém poskytování peněžitých 

plnění fyzickým osobám, které nejsou členy ZO za výkon funkce člena výboru a komisí 

obce.  

V Kunčicích pod Ondřejníkem  11. 12. 2018        

    

 

starostka obce:                                                                                     místostarosta:   


