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SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

XI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 19. 02. 2020 

1) Volba ověřovatelů zápisu 

2) Návrh na koupi Huťařství – hmotné nemovité věci zapsané na listu vlastnictví 2521 

v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem nebo koupě obchodní společnosti U Malířů s.r.o. 

3) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí do Výzvy VPS-223-2-2020  

Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury 

4) Diskuse 

 

 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

 

ZO schvaluje program XI. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XI/2020/1:  

ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Markéta Menšíková, Petr Vrlík. 

 

Usnesení ZO č. XI/2020/2a:  

ZO shledává veřejný zájem na  případném nabytí hmotných nemovitých věcí zapsaných 

na listu vlastnictví 2521 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem do vlastnictví obce Kunčice pod 

Ondřejníkem za účelem zajištění prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí, 

zajištění prostor pro podnikání a zajištění nájemního bydlení a pověřuje starostku obce 

jednáním s obchodní společností U Malířů s.r.o., sídlem Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 70, 

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 25673513 za účelem zjištění podmínek nabytí 

hmotných nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví 2521 v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem do vlastnictví obce Kunčice pod Ondřejníkem a aby výsledek těchto jednání 

předložila Zastupitelstvu obce Kunčice pod Ondřejníkem k rozhodnutí. 

Usnesení ZO č. XI/2020/2b:  

ZO ukládá finančnímu výboru, ve spolupráci s účetní obce a starostkou obce, připravit návrh 

financování případné koupě a následné revitalizace hmotných nemovitých věcí zapsaných na 

listu vlastnictví 2521 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem do vlastnictví obce Kunčice pod 

Ondřejníkem nebo obchodní společnosti U Malířů s.r.o., sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 

č.p. 70, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 25673513. 

Usnesení ZO č. XI/2020/3:  

ZO ukládá radě obce, starostce obce a místostarostovi obce, aby zajistili podání žádosti 

o dotaci na akci „Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem“, přednostně na 

Ministerstvo financí, Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR, podprogram: 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování 

komunální infrastruktury, výzva: VPS- 2 2 3 -2 – 2020. 
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