OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

IČO 00296856

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 06. 08. 2019
(podle bodů schváleného programu zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO)
ZO schvaluje program VIII. Zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení ZO č. VIII/2019/1:
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Marie Pokludová, Ing. David Strnadel
Usnesení ZO č. VIII/2019/3:
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z VII. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 06. 2019.
Usnesení ZO č. VIII/2019/4:
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 1/2019, kterou
se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 24. 10. 2002 a Obecně závazná vyhláška
č. 1/2006 ze dne 30. 3. 2006
Usnesení ZO č. VIII/2019/5:
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem po projednání návrhu na vydání změny č. 1
územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem s jeho odůvodněním (příloha č. 1 materiálu):
a.) o v ě ř u j e
dle § 54, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v účinném znění, že změna č. 1 územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací
vydanou Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje,
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
b.) v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v účinném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 55 a násl.
ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád změnu č. 1
územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem formou opatření obecné povahy.
Usnesení ZO č. VIII/2019/6:
ZO schvaluje navýšení finančních prostředků z vlastních zdrojů na stavbu „Navýšení kapacity
ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem - přístavba školy“ (podpořené v rámci
podprogramu Ministerstva financí České republiky, 298213 Podpora rozvoje a obnovy
regionálních škol v okolí velkých měst, název akce: Obec Kunčice pod Ondřejníkem –
Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského, evidenční číslo poskytovatele dotace
298D213000136) o 1.377.206,30 Kč vč. DPH z důvodu víceprací dle položkových rozpočtů
změnových listů stavby č. 35-62 a ukládá Radě obce, aby rozhodla o schválení uzavření
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Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018 (č.j. Kunc 1108/2018) a Dodatku č. 1
k této smlouvě ze dne 19.11.2018 (č.j. Kunc 1702/2018) a k Dodatku č. 2 k této smlouvě
ze dne 25.04.2019 (č.j. Kunc 659/2019) a k Dodatku č. 3 k této smlouvě ze dne 22.05.2019
(č.j. Kunc 823/2019) mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností KVAZAR a.s.,
Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ 00560383.
Usnesení ZO č. VIII/2019/7:
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1881/6 zahrada, díl „b“, o výměře 14 m2 v k. ú.
Kunčice pod Ondřejníkem a části pozemku parc. č. 1893/12 travní porost, díl „a“, o výměře
15 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem dle geometrického plánu č. 4769-118/2018 do
společného jmění manželů KL a KK, oba bytem Ostrava za cenu 700,- Kč/m2. Kupující také
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva k části těchto nemovitých
věcí. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto smlouvu jménem
obce uzavřít.
Usnesení ZO č. VIII/2019/8:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 11/2019 v rozsahu předloženého návrhu.
Usnesení ZO č. VIII/2019/9:
ZO bere na vědomí předložený Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce
Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 10. června 2019 (č. j. Kunc 1126/2019).
Usnesení ZO č. VIII/2019/10:
ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce.
Usnesení ZO č. VIII/2019/11a:
ZO bere na vědomí předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkonů městské
policie mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. VIII/2019/11b:
ZO bere na vědomí předložené kompletní vyúčtování Střediskem sociálních služeb Frýdlant
nad Ostravicí provozu služby Senior Taxi za 1. pololetí 2019.
Usnesení ZO č. VIII/2019/11c:
ZO schvaluje pokračování spolupráce se Střediskem sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí
při provozování a financování služby Senior Taxi i v roce 2020.
Usnesení ZO č. VIII/2019/11d:
ZO bere na vědomí informace starostky obce o poskytnutí příspěvku na projekt „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ ve výši 15.000 Kč.
Příloha č. 1 je zveřejněna na elektronické úřední desce http://www.kuncicepo.cz/uredni-deska

David Fojtík
místostarosta obce
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Mgr. Michaela Šebelová
starostka obce

