OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

IČO 00296856

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
z IX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 05. 11. 2019
(podle bodů schváleného programu zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO))
ZO schvaluje program IX. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. IX/2019/1:
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení: Tomáš Maralík, Lumír Poledník.
Usnesení ZO č. IX/2019/3:
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod
Ondřejníkem ze dne 06. 08. 2019.
Usnesení ZO č. IX/2019/4a:
ZO schvaluje poskytnutí daru k zajištění nutných výdajů souvisejících s následky likvidace
požáru stavby: Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 52, rodinný dům, stojící na pozemku parc.
č. st. 339, k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 30.000 Kč paní JJ, bytem Orlová a zároveň
schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru.
Usnesení ZO č. IX/2019/4b:
ZO schvaluje poskytnutí daru k zajištění nutných výdajů souvisejících s následky likvidace
požáru stavby: Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 450, rodinný dům, stojící na pozemku parc.
č. st. 520, k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 30.000 Kč panu BČ, trvale bytem Kunčice
pod Ondřejníkem a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru.
Usnesení ZO č. IX/2019/5:
ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v rozsahu předloženého návrhu.
Usnesení ZO č. IX/2019/6:
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkonů městské policie s Městem
Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO
00297852.
Usnesení ZO č. IX/2019/7:
ZO bere na vědomí informaci starostky obce o vyčerpání limitu příspěvku obce na tzv. třetí
vlnu kotlíkových dotací.
Usnesení ZO č. IX/2019/8:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Kunčice pod
Ondřejníkem a paní KJ, bytem Lichnov, kdy předmětem této smlouvy je závazek stran uzavřít
nejpozději do 5 měsíců ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní smlouvu, jejímž předmětem je
koupě pozemku parc. č. 2666/1, k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem za kupní cenu ve výši 456.090
Kč. ZO dále pověřuje starostku obce přípravou Kupní smlouvy v roce 2020.
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Usnesení ZO č. IX/2019/9a:
ZO schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi obce ve výši jedné měsíční
odměny uvolněného člena zastupitelstva obce za splnění mimořádných úkolů obce, kterými
jsou zejména řízení úspěšně dokončených projektů oprav obecní infrastruktury v celkovém
objemu 9.000.000 Kč, např.:
• Odstranění havarijního stavu místní komunikace 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem
• Oprava střechy na Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem
• Oprava příkopy podél MK 3b, Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. IX/2019/9b:
ZO schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce obce ve výši jedné měsíční odměny
uvolněného člena zastupitelstva obce za splnění mimořádných úkolů obce, kterými zejména
jsou úspěšná realizace, dotační management a finanční ukončení dotačních projektů v Základní
škole a mateřské škole Karla Svolinského, kde objem dotačních prostředků dosáhl výše
23.000.000Kč :
• Navýšení kapacity základní školy Karla Svolinského (přístavba školy)
• Vybavení odborných učeben Základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem
• Modernizace multifunkční IT učebny ZŠ a MŠ Karla Svolinského
• Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem
• Energetické úspory tělocvičny (výměna oken a instalace vzduchotechniky pro vytápění
a větrání)
Usnesení ZO č. IX/2019/10:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 16/2019 v rozsahu předloženého návrhu.
Usnesení ZO č. IX/2019/11:
ZO bere na vědomí předložený Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem ze dne 31. července 2019 (č.j. Kunc 1324/2019).
Usnesení ZO č. IX/2019/12a:
ZO bere na vědomí předložený Zápis ze společného jednání Rady obce Kunčice pod
Ondřejníkem, členů Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem
a zástupců Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
ze dne 17. června 2019 (č.j. Kunc 1246/2019).
Usnesení ZO č. IX/2019/12b:
ZO bere na vědomí rezignaci pana Pavla Řezníčka na funkci předsedy finančního výboru.
Usnesení ZO č. IX/2019/12c:
ZO volí předsedu finančního výboru: Ing. David Strnadel
Usnesení ZO č. IX/2019/12d:
ZO pověřuje finanční výbor ve spolupráci se zástupci zřizovatele ve školské radě vypracovat
„Systém hodnocení ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem“.
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Usnesení ZO č. IX/2019/13a:
ZO bere na vědomí stanovisko obce Čeladná ke společnému projektu Rozhledna Skalka.
Usnesení ZO č. IX/2019/13b:
ZO ukládá starostce obce, aby s obcí Čeladná vedla jednání s cílem připravit Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o společnosti z 19. prosince 2016 tak, že na transparentním účtu
č. 4470791319/0800 bude ponecháno 45.000 Kč za Obec Čeladnou a 55.000 Kč za Obec
Kunčice pod Ondřejníkem a zbývající peněžní prostředky budou vyplaceny oběma obcím
v poměru vložených prostředků. Po odpadnutí překážek výstavby dohodnou obce další postup.
Usnesení ZO č. IX/2019/14:
ZO bere na vědomí stav plnění akčního plánu obce na rok 2019 ke dni jednání ZO.
Usnesení ZO č. IX/2019/15:
ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce.

David Fojtík
místostarosta obce
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Mgr. Michaela Šebelová
starostka obce

