
 

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

IČO 002 96 856 

 

U S N E S E N Í 
 

z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 3. 9. 2018  

 

Zastupitelstvo obce: 

(podle bodů programu zasedání ZO) 

 

 

I. Z v o l i l o: 

 

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

 2) ověřovatele zápisu:   Antonín Žák,  Richard Macura 

  

 

II. B e r e  n a  v ě d o m í: 

 

3) kontrolu usnesení z XXII. zasedání zastupitelstva obce konaného 5. 6. 2018    

 4) informace o jednáních rady obce 

 6) ústní zprávu o činnosti kontrolního výboru 

       

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

 

 program XXIII. zasedání zastupitelstva obce 

 

7) rozpočtové opatření č. 12/2018 v rozsahu předloženého návrhu  

8) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem (kotlíková 

dotace) mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 

Ostrava, na základě žádosti Moravskoslezského kraje ze dne 30. 7. 2018 

9) dar občanům - týdenní stolní kalendář s pohlednicemi na rok 2019 (celkový náklad 

na výrobu kalendáře je do 73 000,- Kč), který bude poskytnut zdarma všem domácnostem v 

obci.  

10a) prodej pozemků: p. č. 441 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 424 m2, p. č. 455/2 

orná půda o výměře 101 m2, p. č. 455/3 orná půda o výměře 284 m2, p. č. 3381 ost. plocha, 

ost. komunikace o výměře 367 m2, vše v k. ú Kunčice pod Ondřejníkem AJ, Brno 

za celkovou cenu 34 850,- Kč, z toho cena za pozemky činí 32 150,- Kč a podíl za vytyčení 

pozemků činí 2 700,- Kč 

10b) prodej části pozemku, p. č. 1209/115 ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 40 m2 v k. 

ú. Kunčice p. O. PS, Kunčice p. O.  za 300,- Kč/m2 

10c) bezúplatnou směnu pozemků: část p. č. 1327 z vlastnictví PH, Kunčice p. O.  za část 

p. č. 3424/3 ve vlastnictví obce Kunčice p. O. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce 

přípravou a schválením smlouvy o směně pozemků.   
  

   

V Kunčicích pod Ondřejníkem  3. 9. 2018     

        

       starosta obce:  

 

       místostarostka: 


