SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
XVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem
konaného dne 15. 12. 2020
1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého ze schválených bodů
programu)
3) Kontrola usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem – Smlouva
o úvěru č. 0633024109/LCD (Česká spořitelna a.s.)
4) Směrnice k používání sociálního fondu
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za odpad pro rok 2021
6) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a Zpráva o činnosti Finančního výboru
7) Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2021
8) Informace o plnění rozpočtu obce, Rozpočtové opatření
9) Rozpočtové provizorium na rok 2021
10) Převod jmění společnosti Kunčická s.r.o. na obec Kunčice pod Ondřejníkem, Vznik pracovně
právního vztahu člena zastupitelstva obce
11) Smlouva o poskytnutí příspěvku - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
(provozování Senior TAXI v roce 2021)
12) Odměna pro členy výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod
Ondřejníkem
13) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem
14) Návrh na koupi Huťařství – hmotných nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví 2521
v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem nebo nabytí podílu ve společnosti U malířů s.r.o.
15) Různé

ZO schvaluje program XVII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. XVII/2020/1: ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Milan Kubín a Richard
Macura.
Usnesení ZO č. XVII/2020/3a: ZO ruší část usnesení č. XIII/2020/16 přijatého na XIII.
zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, které se konalo dne 23. června 2020,
a to část I., odst. 1. písm. g) usnesení č. XIII/2020/16 ve znění „změna funkčního využití
pozemků p. č. 3010/1, 3010/2, 3010/3, 3673, st. 350, st. 2374, st. 2376 v k. ú. Kunčice pod
Ondřejníkem ze stávající plochy OV – plochy občanského vybavení do plochy SB2 – plochy
smíšené obytné, kde lze realizovat byty“.
Usnesení ZO č. XVII/2020/3b: ZO schvaluje v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) a § 55a odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném
znění, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, jejímž obsahem bude:
změna funkčního využití hmotných nemovitých věcí, pozemku parc. č. 3010/1, parc. č. 3010/2,
parc. č. 3010/3, parc. č. 3673, parc. č. st. 382, parc. č. st. 2374 a parc. č. st. 2376, vše
k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, ze stávající plochy OV – plochy občanského vybavení
do plochy SB2 – plochy smíšené obytné, kde lze realizovat výstavbu bytů.
Usnesení ZO č. XVII/2020/3c: ZO schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši
20.000.000 Kč s možností čerpání od podpisu smlouvy do 31.12.2021, s dobou splácení od
ledna 2022 do prosince 2031 (10 let), s měnící se výší splátky z důvodu souběhu s dalšímu
závazky obce a pohyblivou úrokovou sazbou, která bude konstruována takto: 1M PRIBOR +
odchylka 0,51 %. Úvěr je účelově určen na opravy místních komunikací ve vlastnictví obce
a na realizaci investičních akcí dle Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem.
ZO zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0633024109/LCD mezi obcí Kunčice pod
Ondřejníkem a Českou spořitelnou, a.s. dle přílohy zápisu.

Usnesení ZO č. XVII/2020/3d: ZO bere na vědomí aktualizovanou informaci o plnění
usnesení z XV. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.9.2020 a informaci o plnění usnesení
přijatých na XVI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.11.2020.
Usnesení ZO č. XVII/2020/4: ZO schvaluje Směrnici k používání sociálního fondu Obce
Kunčice pod Ondřejníkem s účinností od 1.1.2021 dle přílohy zápisu
Usnesení ZO č. XVII/2020/5: ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice
pod Ondřejníkem č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
Usnesení ZO č. XVII/2020/6: ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
a Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. XVII/2020/7a: ZO schvaluje Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice
pod Ondřejníkem na rok 2021.
Usnesení ZO č. XVII/2020/7b: ZO schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod
Ondřejníkem na rok 2021.
Usnesení ZO č. XVII/2020/8a: ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření
č. 14/2020.
Usnesení ZO č. XVII/2020/8b: ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 14 /2020 v rozsahu
předloženého návrhu.
Usnesení ZO č. XVII/2020/9: ZO schvaluje, že do schválení rozpočtu na rok 2021
se hospodaření obce bude řídit rozpočtem upraveným rozpočtovým opatřením č. 12/2020, navíc
bude možno v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními
orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízené příspěvkové
organizaci.
Usnesení ZO č. XVII/2020/10: ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí
Kunčice pod Ondřejníkem a členem zastupitelstva obce, panem Milanem Kubínem, kdy
se bude jednat o uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr.
Usnesení ZO č. XVII/2020/11: ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 pro Středisko
sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, p.o. ve výši 93.267 Kč (neinvestiční příspěvek určený
na výdaje na provozování služby Senior Taxi v roce 2021) 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,
IČ: 00847020 o poskytnutí této dotace.
Usnesení ZO č. XVII/2020/12: ZO schvaluje odměny členům Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Obce Kunčice pod Ondřejníkem za hašení požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době v navržené výši dle
přílohy zápisu.
Usnesení ZO č. XVII/2020/13: ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce.
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