
 

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

IČO 002 96 856 

 

U S N E S E N Í 
 

z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 5. 6. 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: Jan Chovančík, Pavel Řezníček 

  

 

II. B e r e  n a  v ě d o m í: 

 

3) kontrolu usnesení z XXI. zasedání zastupitelstva obce konaného 8. 3. 2018    

 4) informace o jednáních rady obce 

 6) Zprávu o činnosti kontrolního výboru 

7) informaci o závěrečném účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 2017, 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Frýdlantsko – Beskydy za rok 2017 

a příloh 

8) informaci o závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregionu Frenštátsko za 

rok 2017, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frenštátsko za rok 2017, 

zápisu č. 2/2017 z jednání dozorčí rady a příloh 

  

       

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

 

 program XXII. zasedání zastupitelstva obce 

 

9) celoroční hospodaření Obce Kunčice pod Ondřejníkem a závěrečný účet obce za rok 2017 

včetně zprávy kontrolní skupiny krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017 - bez závad  

 10) účetní závěrku Obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2017 

11a) dotaci farnosti Kunčice pod Ondřejníkem na opravu majetku farnosti ve výši 250 000,-  Kč 

11b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 15/2018 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Římskokatolickou farností Kunčice pod Ondřejníkem v upraveném znění dle zápisu 

ze zasedání ZO 

 12) Smlouvu o účasti na projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování 

varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod 

Ondřejníkem“ 

13) mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši 51 135,- Kč (hrubého) a místostarostce obce ve 

výši 44 999,- (hrubého) za úspěšný rozvoj obce a získání dotací na budování infrastruktury obce 

14) navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v celkovém finančním objemu 28 895 000,- Kč 

v letech 2018 a 2019, dále schvaluje, že obec zajistí finanční prostředky na povinnou výši 

spolufinancování akce „Obec Kunčice pod Ondřejníkem – Navýšení kapacity ZŠ Karla 

Svolinského“, evidenční číslo 298D213000136, na kterou byla v kapitole Všeobecná pokladní správa 

státního rozpočtu v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí 

velkých měst vyčleněna dotace. Finanční prostředky povinného spolufinancování obce, které se obec 

zavazuje zajistit, jsou minimálně ve výši 11 487 000,- Kč.  



15) rozpočtové opatření č. 8/2018 v rozsahu předloženého návrhu   

16) odkoupení části poz. p. č. 13/3 travní porost, označený v GP č. 412/2017 ze dne 24. 11. 2017 

písm. l o výměře 31 m2 v k. ú. Kunčice p. O. od  SJM VA a VV, Kunčice p. O. za 50,- Kč/ m2     

 

IV. S t a n o v í : 

 

19) pro volební období 2018 – 2022 podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) patnáctičlenné zastupitelstvo obce Kunčice p. O. 

 

V. Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem po projednání bodu 17) Pořízení změny č. 1 

územního plánu obce Kunčice p. O.: 

I.  Schvaluje  

1. v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) a § 55a odst. 2 stavebního zákona, pořízení změny č. 1 územního 

plánu Kunčice pod Ondřejníkem, jejímž obsahem bude:  

a) změna funkčního využití pozemku p. č. 148/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem ze stávající 

plochy NS – smíšené nezastavěného území na plochu SB1 – smíšenou obytnou. Tedy vymezení 

nové zastavitelné plochy bydlení; 

b) Zmenšení rozsahu plochy Z89 na pozemku p. č. 152/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

s funkčním využitím VS – plocha výrobní smíšená o část odpovídající rozsahu nově vymezované 

plochy bydlení na pozemku 148/1, tedy zahrnutí části pozemku p. č. 152/1 do ploch 

nezastavitelných NS - smíšené nezastavěného území. 

2. dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 1 územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem bude 

pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona. 

3. dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 1 územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem 

může obsahovat i prvky regulačního plánu. 

4. uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti Ing. 

Martinou Miklendovou (IČ: 74353128) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, která bude 

zajišťovat obecnímu úřadu Kunčice pod Ondřejníkem splnění kvalifikačních požadavků na výkon 

územně plánovací činnosti při pořizování změny č. 1 územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem. 

II.  Rozhodlo 

že, nebude požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci pořizování změny č. 1 územního plánu 

Kunčice pod Ondřejníkem dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce 

s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí. 

 

   

V Kunčicích pod Ondřejníkem  5. 6. 2018     

        

  

 

       starosta obce:  

 

       místostarostka: 


