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OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM                                            IČO 00296856 
 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ  
 

z IV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 15. 1. 2019  
 (podle bodů navrženého programu zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) 
 

• Usnesení ZO č. IV/2019/1: ZO volí návrhovou komisi ve složení: Markéta Menšíková, Petr 
Vrlík 

• Usnesení ZO č. IV/2019/2: ZO volí ověřovatele zápisu ve složení: Kateřina Niklová, Pavel 
Řezníček 

• Usnesení ZO č. IV/2019/3: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z III. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 11.12 2018. 

• Usnesení ZO č. IV/2019/4: ZO bere na vědomí informace o jednáních Rady obce. 
• Usnesení ZO č. IV/2019/5a: ZO bere na vědomí aktuální stav projektu „rozhledna Skalka“. 
• Usnesení ZO č. IV/2019/5b: ZO souhlasí s realizací a financováním akce: stavba „rozhledna 

Skalka“ na pozemku parc. č. 1577 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 
• Usnesení ZO č. IV/2019/5c: ZO ukládá radě obce, starostce obce a místostarostovi obce, aby 

zajistili podání žádosti o dotaci na stavbu „rozhledna Skalka“ na pozemku parc. č. 1577 v 
k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem, přednostně na Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace z 
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019. 

• Usnesení ZO č. IV/2019/5d: ZO ukládá radě obce, starostce obce a místostarostovi obce, aby 
zajistili vyhlášení výběrového řízení na stavbu „rozhledna Skalka“ na pozemku parc. č. 1577 
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

• Usnesení ZO č. IV/2019/5e: ZO pověřuje místostarostu obce přípravou dalších zdrojů 
financování stavby „rozhledna Skalka“ na pozemku parc. č. 1577 v k.ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem, když dalšími zdroji jsou míněny například: veřejná sbírka, prodej budoucích 
schodů rozhledny Skalka, crowdfunding, oslovení možných dárců. 

• Usnesení ZO č. IV/2019/6: ZO schvaluje prohlášení o geometrickém a polohovém určení 
pozemků dle geometrického plánu č. 4792-169/2018  - pozemek parc. č. st. 2308 (pozemek 
pod částí RD, č.p. 303), a pozemek parc.č. 3408/4, oba v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
a pověřuje starostku obce dalším jednáním v této věci s majiteli dotčených pozemků. 

• Usnesení ZO č. IV/2019/7: ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 pro Středisko 
sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, p.o. ve výši 83 200 Kč (neinvestiční příspěvek 
určený na výdaje na provozování služby Senior Taxi) a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí příspěvku mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Střediskem sociálních služeb 
Frýdlant nad Ostravicí, p.o., Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí o poskytnutí 
této dotace. 

• Usnesení ZO č. IV/2019/8: ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2019 v rozsahu 
předloženého návrhu. 

• Usnesení ZO č. IV/2019/9: ZO ukládá radě obce, starostce obce a místostarostovi obce 
zahájit jednání se současným majitelem objektu Huťařství ve věci prodeje Huťařství a zadat 
znalecký posudek na stanovení odhadní ceny nemovitosti č. p. 70. 

 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem 22. ledna 2019       
    
 
starostka obce:                                                                                     místostarosta:   
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