
 

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

IČO 002 96 856 

 

U S N E S E N Í 
 

z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 8. 3. 2018  

 

Zastupitelstvo obce: 

(podle bodů programu zasedání ZO) 

 

 

I. Z v o l i l o: 

 

 1) návrhovou komisi ve složení: Markéta Menšíková, Michaela Šebelová 

 2) ověřovatele zápisu: Vít Majerek, Lumír Poledník 

  

 

II. B e r e  n a  v ě d o m í: 

 

3) kontrolu usnesení z XX. zasedání zastupitelstva obce konaného 12. 12. 2017    

 4) informace k projektu Pošta Partner 

 5)  informace o jednáních rady obce 

 8) zprávu o činnosti kontrolního výboru 

       

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

 

 program XXI. zasedání zastupitelstva obce 

 

6) rozpočtové opatření č. 3/2018 v rozsahu předloženého návrhu  

9a) dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 pro TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem,  z.s. 

ve výši 200 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 1/2018 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a TJ Sokol Kunčice 

pod Ondřejníkem, z.s., sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 759 

9b)  dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčice 

pod Ondřejníkem, pobočný spolek u příležitosti oslav 120 let založení SDH Kunčice 

p. O. ve výši 230 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace č. 2/2018 (neinvestiční dotace ve výši 170 000,- Kč) mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, 

pobočným spolkem, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 391 a Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace č. 3/2018 (investiční dotace ve výši 60 000,- Kč) mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, 

pobočným spolkem, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 391 

10a) prodej pozemku parc. č. 1748/20 lesní pozemek o výměře 2 m2 a pozemek p. č. 3565/4 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 v k. ú. Kunčice p. O. Správě železniční 

dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7 Praha 1 – Nové Město za cenu celkem 

24 900,- Kč bez DPH dle znaleckého posudku a zároveň schvaluje Kupní smlouvu č. E617 -

S – 424/218  

10b) darování pozemku obce, parc. č. 1/34 ost. plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Kunčice p. O. 

Moravskoslezskému kraji, ul. 28. října 117, Ostrava v celkové účetní hodnotě 240,- Kč a 



zároveň schvaluje Darovací smlouvu č. FM/3/j/2018/Ch 

10c) bezúplatnou  směnu pozemků parc. č. 13/5, 13/1, dílu „n“, dílu „k“ a dílu „j“ o výměře 

celkem 614 m2 z vlastnictví LP, Kunčice p. O. za díly „c“, „d“ a „g“ o celkové výměře 619 

m2  z vlastnictví obce Kunčice pod Ondřejníkem všechny v  k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

dle GP č. 4670-80/2017 pro rozdělení pozemků. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce 

přípravou a schválením smlouvy o směně pozemků  

10e) dar Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava obci Kunčice pod Ondřejníkem 

– pozemky: p. č. 3337/12 o výměře 39 m2,  p.č. 3558/11 o výměře 583 m2, p. č. 3558/12 

o výměře 1 m2, p. č. 3435/15 o výměře 74 m2, p. č. 3435/16 o výměře 428 m2, p. č. 3558/9 

o výměře 9 m2, p. č. 3558/10 o výměře 16 m2 vše v k. ú. Kunčice p. O. v celkové účetní 

hodnotě 22 977,- Kč, zároveň schvaluje Darovací smlouvu č. FM/2/j/2018/Ch 

10f) odkoupení poz. p. č. 1298/21 o výměře 49 m2 v k. ú. Kunčice p. O. od RŠ, Kunčice 

p. O. a MF, Ostrava v ceně 250 Kč/m2 a pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní 

smlouvy 

 

IV. N e s ch v a l u j e :  

 

10d) prodej pozemku parc. č. 1760/39 ost. plocha, neplodná o výměře 58 m2 v k. ú. Kunčice 

p. O.  
 

 V. S o u h l a s í : 

 

11) se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a členem 

zastupitelstva obce, panem Zdeňkem Strnadlem, kdy se bude jednat o dohodu o provedení 

práce: vedení evidence, údržbářské práce a provádění vsypů na urnovém háji v Kunčicích 

pod Ondřejníkem. 

 

VI. O p r a v u j e : 

12) své usnesení č. XX/14 ze dne 12.12.2017 na – ZO schvaluje odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva obce v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

s účinností od 1. 1. 2018 takto: 

         člen rady obce:                                                                               6 136,- Kč 

         předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady obce:               3 068,- Kč 

         člen výboru zastupitelstva nebo komise rady obce                       2 557,- Kč 

         člen zastupitelstva obce:                                                                1 534,- Kč 

 

   

V Kunčicích pod Ondřejníkem  8. 3. 2018     

        

 

       starosta obce:  

 

 

       místostarostka: 


