Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 10.12.2018
Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 10.12.2018 v 17.00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka obce (dále jen předsedající) zahájila 2. zasedání zastupitelstva obce v 17.05 hodin.
Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem ZO
a informace o jeho konání byla zveřejněna na úřední desce po předepsanou dobu. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné, protože bylo přítomno 12 členů zastupitelstva obce (omluveni Jiřina Mlčochová,
Vladimír Sedláček, Jaroslav Zezulčík – viz Prezenční listina č. 1). Zasedání se rovněž zúčastnili
občané obce dle Prezenční listiny (Příloha č. 2).
1. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu
Návrh usnesení č. 2/1/1/2018: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu
Radka Jalůvky a Mgr. Šárky Vaňkové, návrhové komise Mgr. Markéty Chlopčíkové a Bc. Pavla
Malčíka a zapisovatelky Mgr. Evy Ruskové.
Výsledek hlasování o ověřovatelích: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 (Jalůvka, Vaňková)
Výsledek hlasování o návrhové komisi: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 (Malčík, Chlopčíková)
Výsledek hlasování o zapisovatelce: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/1/1/2018 bylo přijato.
Předsedající přečetla navržený program. Pan Malčík doplnil, že by jako zástupce obce delegovaný do
Rady školy chtěl, aby byl informován o zásadních informacích týkajících se školy, projednávaných na
radě obce. Obdobně požadoval, aby informace týkající se obchvatu obce a dopravní situace v obci
byly poskytovány petičnímu výboru (Kojetinský, Navrátilová, Holub).
Předsedající odpověděla, že veškeré informace ohledně obchvatu předává paní Navrátilové a ta je
dále rozšiřuje ostatním v petičním výboru. Ohledně informací o škole uvedla, že veškeré informace
jsou sdělovány na jednáních Rady školy a naopak člen Rady školy delegovaný zastupitelstvem obce
by měl zastupitele informovat o záležitostech školy. Pan Malčík uvedl, že jako bývalý člen rady obce
vychází z toho, že na jednáních RO se projednávalo spoustu záležitostí týkajících se školy. Nyní neví
přesně jaké informace má vyžadovat, protože členem rady obce již není.
Předsedající požádala zastupitele, aby své návrhy pro jednání zastupitelstva obce předkládali
k jednání v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce tak, aby jednací řád nebyl porušován, tedy
minimálně 7 dní před jednáním ZO. Pan Malčík uvedl, že nyní na projednání svých návrhů netrvá,
předloží je na příští jednání ZO. Program nebyl dále doplněn. Předsedající nechala hlasovat o
navrženém programu.
1) Určení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele, schválení programu
2) Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu, námitky proti zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Majetkové záležitosti, doporučení finančního výboru
5) Rozpočtové opatření č. 6/2018 a 7/2018, doporučení finančního výboru
6) Rozpočet obce Kunín na rok 2019, doporučení finančního výboru
7) Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace na období 2020 – 2021, doporučení finančního výboru
8) Obecně závazná vyhláška Obce Kunín č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, doporučení
finančního výboru
9) Stanovení výše stočného na rok 2019, doporučení finančního výboru
10) Jednací řád Zastupitelstva obce Kunín
11) Výbory zastupitelstva
12) Zpráva kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
13) Rada obce Kunín - zpráva o činnosti za období od 2. 11. do 10. 12. 2018
14) Termíny zasedání ZO v roce 2019
15) Diskuze
16) Rekapitulace přijatých usnesení
17) Závěr
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Návrh usnesení č. 2/1/2/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Program 2. zasedání
Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/1/2/2018 bylo přijato.
2. Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
Předsedající požádala ověřovatele zápisu z 25. zasedání ZO a z ustavujícího zasedání ZO o zprávu
o ověření zápisu. Ověřovatelkou obou zápisů byla Markéta Kuběnová, uvedla, že zápisy přečetla
a bez výhrad podepsala. Druhou ověřovatelkou zápisu z 25. zasedání ZO byla paní Šimčíková, která
měla k zápisu výhrady. Bude o nich hlasováno jako o námitkách k zápisu. Námitky zastupitelé obdrželi
v materiálech. Druhou ověřovatelkou zápisu z ustavujícího jednání ZO byla paní Mlčochová, která
není přítomna, ale zápis také zkontrolovala a podepsala bez výhrad.
Návrh usnesení č. 2/2/1/2018: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu
o ověření zápisu z 25. zasedání ZO a z ustavujícího zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/2/1/2018 bylo přijato.
Dále zastupitelé hlasovali o námitkách k zápisu z 25. zasedání ZO.
Návrh usnesení č. 2/2/2/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje námitky podané Růženou
Šimčíkovou a ukládá zapisovatelce doplnit zápis o podané námitky.
Zodpovídá: Eva Rusková
Termín: 20. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro 4 (Kojetinský, Chlopčíková, Malčík, Černý) Proti 0 Zdržel se 8
Usnesení č. 2/2/2/2018 nebylo přijato.
3. Kontrola úkolů z předešlých zasedání ZO
Předsedající provedla kontrolu plnění úkolů uložených na předcházejících zasedáních ZO.
ÚKOLY Z 10. ZASEDÁNÍ ZO
14/10/2
ukládá předsedům výborů či komise dodat podklady o zapojení se nečlenů ZO do
činnosti výborů a komise pro stanovení odměny.
Termín: 30. 6., 31. 12. Každoročně - Úkol trvalý, komise ŽP zrušena Radou obce na
1. zasedání dne 7. 11. 2018, předsedající navrhla tento úkol vypustit z přehledu
kontroly plnění úkolů. Navrhla, že by zastupitelé mohli usnesením stanovit výši
odměny členů výborů, kteří nejsou zastupiteli. Rozhodnuto bude na březnovém
zasedání ZO.
ÚKOLY Z 11. ZASEDÁNÍ ZO
11/8/4
ukládá:
4.1 při účtování transferů dodržovat ČSÚ 703.
Zodpovídá: účetní obce
Termín: Úkol trvalý
4.2 zabezpečit, aby do příslušného účetního období byly zahrnuty všechny náklady
a výnosy, které s ním věcně a časově souvisejí, a to bez ohledu na to, kdy dojde
k jejich úhradě nebo zda k okamžiku sestavení účetní závěrky bude známa přesná
výše nákladu nebo výnosu. Pokud v účetním období bude účtováno o nákladech či
výnosech, které
věcně či časově souvisejí s předcházejícími účetními
obdobími, pak tyto účetní případy budou posuzovány vždy jako opravy nákladů nebo
výnosů předcházejících období a
bude účtováno postupem stanoveným v § 69
vyhlášky 410/2009 Sb.
Zodpovídá: rada obce
Termín: Úkol trvalý
- Úkol je plněn, audit neshledal pochybení při účtování, účtuje se v souladu
s účetními předpisy. Předsedající navrhla považovat úkol za splněný a příště bude
vypuštěn z přehledu.
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ÚKOLY Z 12. ZASEDÁNÍ ZO
12/16/2
ukládá na základě žádosti a doložených dokladů rozhodnout individuálně o finanční
kompenzaci v případech, kdy občané mají zpracované projektové dokumentace
veřejné části kanalizačního řadu či veřejný kanalizační řad zrealizovali.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce
Termín: do vyřešení situace
Úkol trvalý
ÚKOLY Z 14. ZASEDÁNÍ ZO
14/4/1/1
schvaluje zřízení předkupního práva do doby zahájení stavby v případě prodeje části
pozemku p. č. 221 o výměře cca 260 m2 [ostatní plocha, jiná plocha] a část pozemku
p. č. 219/1 o výměře cca 133 m 2 [trvalý travní porost] vše v k. ú. Kunín.
14/4/1/3

1. schvaluje prodej části pozemku p. č. 221 o výměře cca 260 m2 [ostatní plocha, jiná
plocha] a část pozemku parcelní číslo 219/1 o výměře cca 133 m 2 [trvalý travní porost]
vše v k. ú. Kunín. Kupující:
oba bytem B.
. Cena za 1 m 2 - 400,-Kč pozemků obce Kunín).
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku a vyhotovení
geometrického plánu. Cena za vyhotovení kupní smlouvy 500,-Kč.
2. ukládá vyhotovení kupní smlouvy.
Zodpovídá: Markéta Kuběnová
Termín: 28. 2. 2017
- Žadatelé jsou přizvání na jednání rady obce a přislíbili svou účast.

14/11

schvaluje uzavření smluv o právu provedení stavby na pozemcích p. č.: 2191/1, 2186,
1632, 1633 s vlastníky výše uvedených pozemků, vše k. ú. Kunín.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 3. 2017
- Vlastníci byli obesláni, doposud nedoručeny podpisy Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Pozemkového úřadu.

ÚKOLY Z 17. ZASEDÁNÍ ZO
17/7/1
Iniciovat přesun třídy mateřské školy ze ZŠ do vhodnějších prostor, zpracovat
projektovou dokumentaci řešení bezpečnosti před budovou ZŠ a následně realizovat
navržená opatření.
- Úkol trvá. Přesun třídy MŠ do vhodnějších prostor je otázkou, protože počet dětí
mírně klesá a je možné, že oddělení MŠ v budově školy bude zrušeno a budou
stačit tři oddělení MŠ, která jsou v jiných budovách. Co se týká bezpečnosti před
školou – probíhá zpracování projektové dokumentace a čeká se na vyjádření
plynařů, které do projektu bude zapracováno. Pak bude zpracován také rozpočet.
17/10
Informaci o Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Moravskoslezsko – CZ08Z a
návrhu implementace jeho opatření zapracovat při aktualizaci do strategického
dokumentu Program rozvoje obce Kunín.
- Úkol trvá, strategický dokument bude zpracován až v roce 2020. Investiční akce
pro rok 2019 by ale asi měly být aktualizovány v březnu, protože některé investice
již byly zrealizovány.
ÚKOLY Z 19. ZASEDÁNÍ ZO
19/7
1. schvaluje uzavření Smluv o právu umístit a provést stavbu na pozemcích p. č.
1430/3, 101, 99, 988, 985, 983/1, 2023, 2024, 2021, 86/1.
2. zplnomocňuje starostku podpisem smluv.
Termín: 31.12.2017
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
-

19/9

Smlouvy uzavírá projekční firma, která bude vyřizovat i stavební povolení.
Projektová dokumentace pro územní řízení je hotová. Dva pozemky dořešeny
nejsou, protože vlastníci nesouhlasí. Proto bylo s projektanty domluveno, že tento
úsek bude z dokumentace vyňat, aby se neblokovala realizace ostatních. U
jednoho pozemku proběhlo dodatečné dědické řízení. Zastupitelstvo bude muset
vlastníkům nabídnout, že pozemek odkoupí, otázka je, za jakou cenu.
Předsedající informovala vlastníky o cenách, za které své pozemky prodává, a
zdály se jím nízké. Finanční výbor se tím bude zabývat a navrhne cenu pozemku.

ukládá vyhotovení nové žádosti o poskytnutí dotace na zhotovení projektové
dokumentace Cyklostezka Kunín – Hladké Životice po vyhlášení dotačního titulu.
- Úkol trvá.
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19/18

ukládá Radě obce rozhodnout o zápisech do kroniky obce za roky 2015, 2016.
-

Zápisy projednány, kronikář požádán o doplnění zápisu, termín prodloužen do
30. 11. 2018. Zápisy ještě rada obce neprojednávala. Budou projednány na příští
RO.

ÚKOLY Z 22. ZASEDÁNÍ ZO
22/5
1. schvaluje uzavření Smluv o právu umístit a provést stavbu na pozemcích p. č.
1632, 1633, 1644/1, 1520, 1521, 3256, 3257, 1514/1, 1514/2, 1359, 1356/1, 1354.
2. zplnomocňuje starostku podpisem smluv.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
- Smlouvy uzavírá projekční firma, která bude
vyřizovat i stavební povolení, předána projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí.
ÚKOLY Z 24. ZASEDÁNÍ ZO
24/4/1
(prodej pozemku
, 24/4/2 (prodej pozemku
, 24/4/3 (darování stavby
a prodej pozemku
, 24/4/4 (prodej pozemku
, 24/4/5 (darování
pozemku obci
24/4/8 Smlouva o smlouvě budoucí povodňový domek č.p. 462
, 24/4/9 Smlouva o smlouvě budoucí povodňový domek č.p. 464
24/4/10 Smlouva o smlouvě budoucí povodňový domek č.p. 465
, Smlouva o
smlouvě budoucí povodňový domek č.p. 468
- splněno
24/4/12
schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí: pozemku p. č. 2110/9 o výměře
80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova
s č. p. 463, rodinný dům, a spolu s ním pozemku p. č. 2110/8 o výměře 506 m2, druh
pozemku: zahrada; vše v k. ú. a obci Kunín na Úřední desce Obecního úřadu v
Kuníně na 15 dnů.
Zodpovídá: Barbora Jalůvková
Termín: 10.9.2018
úkol splněn
24/4/14

schvaluje směnu části pozemku p.č. 391/2 o výměře 216 m2 za pozemek p.č. 3309/55
o výměře 41 m 2 vše k.ú. Kunín s panem
, trvale bytem
, úhradu nákladů spojených s vyhotovením směnné smlouvy uhradí obec Kunín.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy a ukládá vyhotovit
směnnou smlouvu.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.10.2018
- smlouva je
připravena k podpisu, žadatel ji zaslal ke schválení bance, čeká se na schválení.

24/7

schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci obcí na projektu „Efektivní veřejná správa v
Mikroregionu Odersko“ s Mikroregionem Odersko a obcemi Heřmanice u Oder,
Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Luboměř, Mankovice,
Vražné, městysem Spálov a městem Odry a Smlouvy o spolupráci obcí na projektu
„Na Odersku nebloudíme“ s Mikroregionem Odersko, obcemi Jeseník nad Odrou,
Vražné a městem Odry.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30.9.2018
- úkol splněn

ÚKOLY Z 25. ZASEDÁNÍ ZO
25/4/1
schvaluje prodej pozemku p.č. 330/11, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Kunín
o výměře 217 m 2 panu
, trvale bytem
cena za 1 m 2 pozemku
50 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Cena za
vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 26. 10. 2018
Smlouva byla
podepsána a podána na KÚ.
25/4/2

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p. č.
2110/17 o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba – budova s č.p. 467, rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/16
o výměře 560 m2, druh pozemku zahrada s
, trvale
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 26. 10. 2018
- úkol splněn

Návrh usnesení č. 2/3/2018: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené
kontrole úkolů uložených na předchozích zasedáních ZO.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/3/2018 bylo přijato.
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4. Majetkové záležitosti
•

Smlouva o smlouvě budoucí kupní –

Předsedající okomentovala předložený materiál. Jedná se o obdobnou záležitost jako u ostatních
nájemců povodňových domků, kteří požádali o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
bydleli před povodní na faře v přízemí, jejichž bydlení bylo povodní zasaženo. Zastupitelé obdrželi
k prostudování i prvotní nájemní smlouvu, na jejímž základě nyní povodňový domek užívají.
Návrh usnesení č. 2/4/1/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní na prodej pozemku p. č. 2110/9 o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 463, rodinný dům a spolu s ním pozemku
p. č. 2110/8 o výměře 506 m2, druh pozemku zahrada s
, trvale
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30.12.2018
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/4/1/2018 bylo přijato.
• Žádost o odkoupení pozemku –
.
Žadatel požádal o odkoupení pozemku v extravilánu obce, který sousedí s jeho pozemky, které
využívá i s předmětným pozemkem jako louku. Prodej pozemku doporučila rada obce a finanční výbor
navrhl cenu za 1 m 2 30 Kč. Předseda finančního výboru dále doplnil, že tento pozemek obec zřejmě
nevyužije.
Pan Malčík upozornil, že podle bonity půdy se hodnota 1 m2 pohybuje okolo 8-10 Kč a maximální tržní
cena by měla být do 20 Kč. Navrhl cenu 15 Kč/m 2.
Předsedající ověřovala cenu u realitních kanceláří a zemědělců a prodejní cena za půdu
v nezastavěné části obce je minimálně 20 Kč/m2.
Zastupitelé nejprve hlasovali o ceně 15 Kč/m2.
Návrh usnesení č. 2/4/2/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p.č. 2237, orná
půda, k.ú. Kunín o výměře 348 m2 panu
trvale bytem
cena za 1 m 2
pozemku 15 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Cena za vyhotovení
kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30.12.2018
Výsledek hlasování: Pro 2 (Kojetinský, Malčík) Proti 5 (Vaněk, Vaňková, Kuběnová, Hrdina,
Vavříková) Zdržel se 5
Usnesení č. 2/4/2/2018 nebylo přijato.
Zastupitelé hlasovali o částce 30 Kč/m 2 navržené finančním výborem.
Návrh usnesení č. 2/4/2/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p.č. 2237, orná
půda, k.ú. Kunín o výměře 348 m2 panu
trvale bytem
cena za 1 m2
pozemku 30 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Cena za vyhotovení
kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30.12.2018
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 (Kojetinský) Zdržel se 3 (Krupp, Chlopčíková, Malčík)
Usnesení č. 2/4/2/2018 bylo přijato.
• Žádost o odkoupení pozemku –
Žadatel žádá o odkoupení pozemku do společného jmění manželů a v budoucnu jej chce využít jako
přístupovou komunikaci k jeho domu. Za tímto pozemkem je již obora. Rada obce o zveřejnění
záměru nerozhodla, protože nebylo zřejmé, jakou část pozemku chce žadatel koupit. Bylo upřesněno,
že chce koupit část pozemku po hranici svého sousedního pozemku. Tím pádem zůstane přístup
k pozemkům ostatních vlastníků zachován. Předchozí zastupitelstvo schválilo prodej jiného pozemku
panu
, který je nyní užíván jako komunikace, ale podle žadatele není pro přístup k domu
příliš vhodný. Zastupitelé Vaněk a Vaňková uvedli, že již jeden pozemek, který je komunikací, si
5
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žadatel odkoupil, tudíž nepovažují za nutné prodávat mu i další pozemek. Předsedající nechala
hlasovat o navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 2/4/3/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zveřejnění majetkového záměru
prodeje části pozemku p.č. 1481 o přibližné výměře cca 650 m 2 na Úřední desce OÚ na předepsanou
dobu.
Zodpovídá: Barbora Jalůvková
Termín: 20.12.2018
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 (Vaněk, Vaňková, Malčík) Zdržel se 4 (Černý, Jalůvka, Hrdina,
Vavříková)
Usnesení č. 2/4/3/2018 nebylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2018 a 7/2018, doporučení finančního výboru
Předsedající vysvětlila, že rada obce na svém jednání přijala rozpočtové opatření, které upravovalo
rozpočet obce ve výdajích – navýšení o 100 tis. Kč na nákup vitríny, navýšení o 240 tis. Kč na opravy
havárie bytu v domě č.p. 33 a také na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bytového domu
č.p. 20, navýšení výdajů o 100 tis. Kč na opravu plotu sběrného dvora a úhrada za svoz bioodpadu,
navýšení o 60 tis. Kč na svoz tříděného odpadu dle skutečných nákladů. Rezerva snížena o 500 tis.
Kč.
Návrh usnesení č. 2/5/1/2018: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 6/2018.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 2/5/1/2018 bylo přijato.
Úpravy rozpočtu v rámci 7. rozpočtového opatření okomentovala účetní obce, paní Cabadajová.
Příjmy se navýšily hlavně díky daním, odvodům za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
dotaci z Úřadu práce na VPP, investiční dotaci z MSK na projektovou dokumentaci rekonstrukce
bytového domu č.p.20, příjmům z nájmů, prodeje pozemků a převodu peněz z účtu u ČNB (viz
předložený materiál).
Výdaje se navyšují o náklady na dopravní obslužnost, na projektovou dokumentaci na kanalizaci,
opravu vodovodní přípojky pod tělocvičnou ZŠ, o náklady na údržbu hřiště TJ, náklady na odvoz
odpadu, odstupné místostarostů, spolufinancování projektu Mikroregionu Odersko, pořízení nového
kotle na OÚ, pojištění, atd. (viz předložený materiál).
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření schválit.
Pan Malčík se zeptal, zda nový kotel řeší i vytápění kina. Předsedající odpověděla, že vytápění kina
bude řešeno samostatně jiným kotlem. Slečna Vaňková se ptala, co obnáší údržba hřiště za 40 tis.
Kč. Předsedající uvedla, že jde především o aplikaci přípravků pro údržbu trávníku (hnojení,
odplevelení) a o zazimování zavlažovací nádrže. Služby firmy, která údržbu provádí, jsou využívány
jen v nutném rozsahu údržby. Pan Vaněk se ptal, zda není možné na údržbu žádat o dotace. Pan
Černý uvedl, že dotační možnosti nebylo využito, bude to řešeno v příštím roce. Předsedající uvedla,
že by bylo dobré, aby se tím v rámci TJ někdo zabýval.
Návrh usnesení č. 2/5/2/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 7. rozpočtové opatření: Příjmy po
7. rozpočtovém opatření činí 53.992,497 tis. Kč, financování 6.857,43 tis. Kč, celkové příjmy včetně
financování 60.849,927 tis. Kč. Výdaje po 7. rozpočtovém opatření činí 58.659,357tis. Kč, financování
2.190,57 tis. Kč, celkové výdaje včetně financování 60.849,927 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 (Chlopčíková, Kojetinský)
Usnesení č. 2/5/2/2018 bylo přijato.
6. Rozpočet obce Kunín na rok 2019, doporučení finančního výboru
Předsedající uvedla, že zastupitelé obdrželi materiály, návrh rozpočtu byl zveřejněn i na webu obce
a mohou se k němu vyjadřovat i občané. Daňové příjmy vycházejí z plnění v letošním roce, v rozpočtu
je zahrnuta dotace na opravy na zámku a druhá část dotace na projektovou dokumentaci na
rekonstrukci bytového domu č.p. 20. Ve výdajích jsou navrženy finance na zimní údržbu komunikací.
Pan
již údržbu provádět nebude, byla oslovena VFU, která ale navrhla ceny za údržbu
podstatně vyšší než měl pan
. Předsedající osloví ještě Vejce CZ. Pan Malčík navrhl oslovit
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pana
staršího. V rozpočtu jsou dále navrženy finance na opravu komunikací recyklátem,
výdaje na provoz čistíren odpadních vod včetně rezervy, kterou obec musí tvořit ze zákona, příspěvek
na provoz školy, finance na údržbu zámku a parku, finance na kulturu, bytový fond obce, veřejné
osvětlení atd., viz předložený materiál.
Předsedající dále hovořila o dotačních možnostech pro rekonstrukci bytového domu č. p. 20. V plánu
je nový dotační titul pro sociální bydlení, který by mohl poskytovat dotace až do výše 100 % nákladů.
Nově byly také vyhlášeny dotační tituly na rekonstrukci obecních budov na kulturní či obecní sály.
Výše dotace může dosahovat až 70 % nákladů. Dnes bylo zahájeno stavební řízení pro rekonstrukci
bývalého kina na sál. Pokud vše půjde dobře, bude požádáno o dotaci.
Druhou částí materiálů je návrh na schválení pověření pro radu obce, aby mohla provádět rozpočtová
opatření do výše 1 mil. Kč. Dosud byla rada obce pověřena provádět rozpočtová opatření do částky
500 tis. Kč, což se v současné situaci, kdy je potřeba řešit výpadek kotlů na OÚ, ukázalo jako
nedostatečné. I nadále by platilo, že by ZO bylo informováno o provedených rozpočtových úpravách.
Návrh usnesení č. 2/6/1/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
Příjmy: 32.063,00 tis. Kč, Výdaje: 30.113,00 tis. Kč. Financování: 1.950,00 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 2/6/1/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 2/6/2/2018: Zastupitelstvo obce Kunín pověřuje Radu obce, aby prováděla
rozpočtová opatření mezi dvěma zasedáními zastupitelstva obce, a to v rozsahu stanoveném v této
důvodové zprávě. Toto opatření se stanovuje z důvodu, že zasedání zastupitelstva obce se koná
zpravidla jednou za tři měsíce a v některých případech je potřeba upravit rozpočet a proplatit výdaje,
které nejsou aktuálně zapojeny do rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 2/6/2/2018 bylo přijato.
7. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín,
p. o., na období 2020 – 2021, doporučení finančního výboru
Předsedající uvedla, že výhled rozpočtu ZŠ je ZO předložen na vědomí, vychází ze současného
rozpočtu ZŠ, schvalovat jej bude spolu s rozpisem rozpočtu školy rada obce.
Návrh usnesení č. 2/7/2018: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu
2020 - 2021 Základní a mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/7/2018 bylo přijato.
8. Obecně závazná vyhláška Obce Kunín č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, doporučení finančního výboru
Předsedající požádala paní Janýškovou, která vyhlášku připravovala, o přednesení materiálu. Paní
Janýšková uvedla, že horní hranice výše poplatku je zákonem stanovena na 1000 Kč. Výpočet výše
poplatku za komunální odpad vychází ze skutečných nákladů za svoz odpadu (tříděného i směsného),
příjmů získaných za odevzdávání tříděného odpadu (EKO-KOM, Asekol, Elektrowin) v přepočtu na
jednoho občana. Je navrženo ponechat poplatek za komunální odpad na jednoho občana ve výši 530
Kč. Předsedající doplnila, že se vychází ze skutečných nákladů za svoz odpadu z roku 2017
a předpokladu nákladů z letošního roku. Ještě nebyl vyfakturován bioodpad svážený k panu
Kubálkovi. Předseda finančního výboru uvedl, že výbor doporučil schválit vyhlášku s poplatkem ve
výši 530 Kč, rozdíl v ceně bude uhrazen z rozpočtu obce (předpoklad cca 60 Kč na občana).
Návrh usnesení č. 2/8/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Kunín č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/8/2018 bylo přijato.
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9. Stanovení výše stočného na rok 2019, doporučení finančního výboru
Předsedající vysvětlila, že ministerstvo zemědělství vyzvalo obec, aby přehodnotilo tvorbu rezervy na
opravu čistíren odpadních vod, protože současné nastavení tvorby rezervy nesplňuje zákonné
podmínky, přičemž je potřeba zohlednit hledisko sociální únosnosti výše poplatku za stočné. Obec se
neplněním tohoto ustanovení vystavuje pokutě až do výše 100 tis. Kč. Podle metodiky výpočtu výše
stočného ministerstva zemědělství by cena za m3 odpadní vody měla být 53 Kč s DPH. Finanční výbor
proto navrhl, aby výše stočného byla 31 Kč s DPH za 1 m3 s tím, že dále by se navyšovalo v příštích
letech. Předsedající dodala, že společnost SmVaK má cenu na rok 2019 stanovenu na cca 40 Kč.
Informace doplnila místostarostka, paní Vavříková. Uvedla, že rezervu je potřeba tvořit z financí
vybraných na stočném, nikoliv z prostředků v rozpočtu obce.
Pan Malčík dále uvažoval o zrušení poplatku za komunální odpad pro občany a stanovení výše
stočného dle metodiky na 53 Kč/m 3. Předsedající uvedla, že toto naráží na fakt, že všichni občané
v současné době stočné neplatí, protože nejsou připojení na kanalizaci, poplatek za odpad platí na
základě trvalého pobytu.
Paní Chlopčíková zmínila fakt, že občanům není zohledňováno napouštění/vypouštění bazénů, takže
zvýšení ceny za stočné bude vnímáno problematicky. Uvedla, že při vypouštění bazénů není voda
vypouštěna do kanalizace, tudíž by občané za toto stočné platit neměli. Předsedající uvedla, že
žádostí o odpuštění stočného za vodu odebranou pro bazény není moc. Navíc obec pravidelně
informuje ve zpravodaji o možnosti sjednat si dovoz vody do bazénu cisternou od SmVaK, čímž se
občané vyhnou platbě stočného. Paní Chlopčíková uvedla, že dovoz cisternou je drahý a ve výsledku
se nevyplatí.
Pan Malčík podotkl, že dosud se k odpuštění stočného za objem vody vypuštěné z bazénu
nepřistupovalo, protože je problematické prokázat, že voda z bazénu není vypuštěna do kanalizace.
Problém je také změřit množství vody. Je potřeba mít měřák u bazénu a pak musí někdo přijít
a zkontrolovat množství spotřebované vody. Předsedající doplnila, že problém se týká také
zahrádkářů, kteří vodou z vodovodu zalévají nebo chovatelů zvířat. Předsedající uvedla, že
problematika napuštění bazénů je otázka do budoucna.
Předsedající nechala hlasovat o návrhu finančního výboru, tedy o částce 31 Kč s DPH za 1 m3.
Návrh usnesení č. 2/9/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje cenu stočného za 1 m3 pro rok
2019 ve výši 31 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1 (Malčík) Zdržel se 1 (Černý)
Usnesení č. 2/9/2018 bylo přijato.
10. Jednací řád Zastupitelstva obce Kunín
Předsedající uvedla, že Jednací řád ZO schválený předchozím zastupitelstvem obce se docela
osvědčil. Na jednáních ZO ale často docházelo k tomu, že se diskuze nad projednávanými materiály
protahovaly, odbíhalo se od tématu, četla se dlouhá prohlášení a diskutující nebylo možné v tomto
směru omezovat. Jednání končila v pozdních večerních hodinách. Navrhla proto časové omezení
rozpravy na 5 min. pro člena zastupitelstva při prvním vystoupení, 3 min. při následném a pro občany
na 3 min. Dále uvedla, že navrhla zkrátit lhůtu pro předkládání materiálů zastupitelům ze 14 dnů na 10
dnů. Veškeré materiály se v rámci schvalování programu radou obce řeší i na radě a následně je
problematické zapracovat případné změny a zaslat materiály zastupitelům ve stanovené lhůtě. Dále
dodala, že ať už bude Jednací řád schválen jakýkoli, byla by ráda, aby jeho pravidla dodržovali všichni
zastupitelé a materiály zasílali s předstihem tak, aby se s nimi mohli seznámit všichni zastupitelé. Je
obtížné na nové informace prezentované až na zasedání ZO reagovat odpovídajícím způsobem.
Předsedající dále dodala, že pokud bude diskuze věcná a k tématu, může být delší a nikdo nebude
omezován.
Pan Malčík poukazoval na to, že předložený návrh jednacího řádu se rozchází s jednacím řádem,
který byl doplněn o dodatek a schválen. Návrh navíc obsahuje chyby v psaní.
Předsedající navrhla dopracovat jednací řád a předložit jej ke schválení na příštím ZO. Všichni
zastupitelé souhlasili.
Pan Malčík podotkl, že by omezení diskuze do jednacího řádu nedával. Usměrnění diskuze závisí na
předsedajícím, aby případně komentáře, které nejsou k věci, ukončil. Předsedající uvedla, že do takto
volné diskuze zasahovat nehodlá, nemá oporu v zákonu ani řádu, je to diskriminující. Občan má právo
se vyjádřit, a pokud si myslí, že to s tématem souvisí, není možné jej omezit.
Předsedající vyhlásila v 19.03 přestávku. Jednání pokračovalo v 19:13.
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11. Výbory zastupitelstva
Předsedající navrhla zřídit výbor životního prostředí, který by podléhal zastupitelstvu obce. Byla by
zajištěna větší informovanost všech členů ZO a také občanů. Za členy výboru navrhla Radka Jalůvku,
Vladimíra Sedláčka, Vladimíra Tučka, Alenu Ruskovou a Bronislava Novosada. V minulém období
pracovala komise ŽP, která podléhala radě obce. O činnosti nebyli informováni všichni zastupitelé a
také členové rady jen sporadicky.
Pan Malčík potvrdil, že o činnosti komise ŽP byli informováni jen někteří členové rady. Chybou bylo,
že rada obce od komise ŽP informace cíleně nevyžadovala. Nemyslí si, že by se zřízením výboru
něco změnilo, naopak ve vztahu k občanům se vše bude protahovat. Výbor je poradním orgánem ZO,
které se zpravidla schází jednou za 3 měsíce. Zřízení komise ŽP, která podléhá RO mu přijde
pružnější, protože RO se schází 1x za 14 dní. Jde jen o to, vyžadovat od komise pravidelné zprávy
a ty poskytovat ostatním zastupitelům.
Předsedající se zeptala Evy Ruskové, pracovnice OÚ, která má agendu ŽP v náplni. Ta uvedla, že ve
vztahu k občanům jde o proces povolování kácení dřevin, což je přenesená působnost OÚ, kterou ZO
ani RO řešit nemůže. Takže spolupráce s komisí či výborem ŽP spočívá pouze v tom, jakou stanovit
náhradní výsadbu za kácení. Činnost komise či výboru ŽP by se musela týkat například řešení nějaké
koncepce zeleně třeba v zámeckém parku, kde by zastupitelstvo obce, jakožto zástupce vlastníka
zcela jistě nějaká usnesení muselo přijmout.
Pan Malčík uvedl, že ve vztahu k pěstebním zásahům jako třeba ořez jmelí, které souvisí s uvolněním
větších financí v rozpočtu obce, by zcela jistě byla pružnější rada obce v rámci rozpočtových opatření
než zastupitelstvo.
Předsedající připomněla, že tento návrh je předložen pouze proto, aby byli informováni všichni
zastupitelé ne pouze RO. Pokud zastupitelé upřednostní, aby byla zřízena komise ŽP, bude
ustanovena na příštím jednání RO. Předsedající nechala hlasovat o navrženém usnesení s tím, že
buď bude přijato a bude zřízen výbor ŽP nebo ne. O panu Sedláčkovi, jako členovi se nehlasovalo,
protože nebyl přítomen. Od ostatních navržených členů měla předsedající písemný souhlas nebo byli
na jednání přítomni a s členstvím souhlasili.
Návrh usnesení č. 2/11/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zřízení pětičlenného výboru
životního prostředí. Předseda výboru: Radek Jalůvka, členové výboru: Vladimír Tuček, Mgr. Alena
Rusková a Bronislav Novosad.
Výsledek hlasování: Pro 4 (Novosadová, Vavříková, Kuběnová, Krupp) Proti 3 (Chlopčíková, Malčík,
Kojetinský) Zdržel se 5
Usnesení č. 2/11/2018 nebylo přijato.
Předsedající předala slovo panu Kojetinskému, aby přednesl svůj návrh na doplnění člena finančního
výboru, který předsedající zaslal SMS zprávou den předem. Pan Kojetinský uvedl, že navrhuje jako
člena finančního výboru pana Aleše Pokludu, který je dnes, bohužel, na služební cestě. Předsedající
dodala, že s ním mluvila. Pan Pokluda s členstvím souhlasí. Zvolením pana Pokludy by členů
finančního výboru bylo 8 a ze zákona je potřeba lichý počet. Předsedající navrhla řešit toto až na
březnovém ZO včetně revokace usnesení dle jednacího řádu. V případě nepřítomnosti kandidátů
zajistit jejich písemný souhlas.
Pan Kojetinský dále navrhl zvolit za členy kontrolního výboru paní Šimčíkovou a pana Karla Navrátila.
Předsedající uvedla, že i tento návrh včetně všech náležitostí bude předložen na příští ZO. Požádala
předsedy výborů ZO, aby na příště zpracovali návrh činnosti výborů a plánovaných schůzek pro
ostatní členy. Připomněla, že bude probíhat inventarizace majetku obce. Účetní připraví návrhy
inventarizačních komisí a rada obce schválí plán kontrol.
12. Zpráva kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
Předsedající informovala o činnosti Mikroregionu Poodří, který obci zajišťuje pověřence pro ochranu
osobních údajů a realizuje společné projekty. Z činnosti mikroregionu by pro obec měl být pořízen
např. pasport zeleně a dopravního značení. Na jaře bude v obci instalován digitální informační panel.
Návrh usnesení č. 2/12/2018: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti
kontrolního výboru Mikroregionu Odersko.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/12/2018 bylo přijato.
Ze zasedání odešla paní Markéta Kuběnová v čase 19:40.
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13. Rada obce Kunín - zpráva o činnosti za období od 2. 11. do 10. 12. 2018
Předsedající informovala, že poptávala firmu na dodání výstavních vitrín pro exponáty obecního
muzea, přičemž firma, kterou doporučil pan Zezulčík, předložila nabídku na tři prosklené vitríny v ceně
360 tis. Kč. Předsedající poptá jinou firmu, protože cena je vysoká.
Návrh usnesení č. 2/13/2018: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce
od 2. 11. do 10. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/13/2018 bylo přijato.
14. Termíny zasedání ZO v roce 2019
Předsedající navrhla čtyři termíny pro konání zasedání ZO v roce 2019. Někteří ze zastupitelů si až na
jednání uvědomili, že se jedná o čtvrtky nikoliv o pondělky, jak bylo doposud zvykem. Některým se
jednání ve čtvrtek nehodí. Jiným se nehodí pondělky. Zastupitelé se dohodli pouze na termínu
březnového zasedání (7. března) a o dalších termínech se bude jednat příště.
Návrh usnesení č. 2/14/2018: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje termíny zasedání ZO v roce 2019.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/14/2018 bylo přijato.
15. Diskuze
Pan Kojetinský uvedl, že v zámeckém parku u kuželny je ohniště. Předsedající uvedla, že o něm neví.
Pan Kojetinský ji měl informovat ihned, když to zjistil.
Pan Kojetinský navrhoval rozšířit chodník od kostela směrem ke hřbitovu kolem statku. Již dvakrát se
stalo, že při pohřebním průvodu, který jde za pohřebním vozem po cestě, byli ohroženi chodci
projíždějícími auty. Předsedající uvedla, že pozemek je zřejmě ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic,
do příště situaci prověří jak vlastnictví pozemku, tak případného vedení kanalizace pod ním.
Předsedající informovala o posunu v situaci připravované objížďky stavby komunikace I/48 u Libhoště.
Ing. Částka z krajského úřadu, kterého ten den navštívila, ji ujistil, že objížďka nákladních aut nad 12
tun nebude vedena přes obce Kunín, Šenov, Nový Jičín, ale bude svedena již u Bělotína. Obec bude
o tomto informována písemně. Informace od Policie ČR byla dokonce taková, že by se objížďka měla
týkat i kamionů nad 7,5 tuny. Ohledně analýzy potřebnosti obchvatu předsedající zjistila, že koncept
analýzy by měl být krajskému úřadu k dispozici zhruba v únoru. Poté budou obce Kunín, Šenov, Nový
Jičín mít možnost se s analýzou seznámit a zaujmout stanovisko. Paní
navrhla, aby pro
posouzení této studie byla zřízena nějaká pracovní skupina s účastí nějakého odborníka, který bude
schopen analýzu vysvětlit tak, aby bylo možné zaujmout nějaké stanovisko. Nabídla se, že by se
účastnila, uvedla, že architekt
by o to také měl zájem. Předsedající uvedla, že bude svoláno
jednání se zpracovatelem studie, aby závěry studie vysvětlil. K dané problematice bude případně
svoláno i mimořádné zasedání ZO, protože taková věc se nedá uzavřít po jednom jednání. Pracovní
skupinu může sestavit i rada obce. Určitě by bylo dobré, aby se zúčastnil pan Londin z dopravní
policie.
Pan
požádal o opravu komunikace k moštárně, jejíž část je propadlá díky tomu, že tam
parkuje dodávka a řešit s dotyčným vlastníkem auta parkování jinde. Předsedající uvedla, že v příštím
roce se s opravami komunikací počítá.
Pan Malčík požádal o dosypání úseku u bytovek u cihelny. Už jednou to bylo dosypáno, ale nyní
znovu je tam propad.
Pan Černý poukazoval na špatný stav dopravní značky u vjezdu ke škole. Předsedající uvedla, že to
bude prověřeno a opraveno.
Pan Krupp připomněl, že po opravách komunikace I/57 chybí dopravní značení přechodu a další.
Předsedající upozorní ŘSD.
Předsedající požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení.
Přehled přijatých usnesení na 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 10.12.2018
Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
2/1/1/2018

bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Radka Jalůvky a Mgr. Šárky Vaňkové,
návrhové komise Mgr. Markéty Chlopčíkové a Bc. Pavla Malčíka a zapisovatelky Mgr.
Evy Ruskové.

2/1/2/2018

schvaluje Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.
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2/2/1/2018

bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu.

2/3/2018

bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZO.

2/4/1/2018

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p. č. 2110/9
o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
– budova s č.p. 463, rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/8 o výměře 506
m2, druh pozemku zahrada s
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová

Termín: 30.12.2018

2/4/2/2018

schvaluje prodej pozemku p.č. 2237, orná půda, k.ú. Kunín o výměře 348 m 2 panu .
, trvale bytem
, cena za 1 m2 pozemku 30 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Cena za vyhotovení kupní
smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30.12.2018

2/5/1/2018

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018.

2/5/2/2018

schvaluje 7. rozpočtové opatření: Příjmy po 7. rozpočtovém opatření činí 53.992,497
tis. Kč, financování 6.857,43 tis. Kč, celkové příjmy včetně financování 60.849,927 tis.
Kč. Výdaje po 7. rozpočtovém opatření činí 58.659,357tis. Kč, financování 2.190,57
tis. Kč, celkové výdaje včetně financování 60.849,927 tis. Kč.

2/6/1/2018

schvaluje rozpočet obce na rok 2019. Příjmy: 32.063,00 tis. Kč, Výdaje: 30.113,00 tis.
Kč. Financování: 1.950,00 tis. Kč.

2/6/2/2018

pověřuje Radu obce, aby prováděla rozpočtová opatření mezi dvěma zasedáními
zastupitelstva obce, a to v rozsahu stanoveném v této důvodové zprávě. Toto opatření
se stanovuje z důvodu, že zasedání zastupitelstva obce se koná zpravidla jednou za
tři měsíce a v některých případech je potřeba upravit rozpočet a proplatit výdaje, které
nejsou aktuálně zapojeny do rozpočtu obce.

2/7/2018

bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 Základní a mateřské školy
Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace.

2/8/2018

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 2/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

2/9/2018

schvaluje cenu stočného za 1 m3 pro rok 2019 ve výši 31 Kč včetně DPH.

Předsedající pozvala přítomné na Vánoční setkání ve škole, které se koná 18.12. od 16 hodin a na
Zpívání koled, které se koná ve středu 12.12. v 18 hodin před OÚ. Předsedající poděkovala za účast a
ukončila zasedání ve 20:20.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina – zastupitelé
2) Prezenční listina – občané
3) Zveřejněná informace o konání 2. zasedání ZO
4) Materiály
Zápis byl vyhotoven dne: 12.12.2018
Zapisovatel: Eva Rusková
Ověřovatelé:
Radek Jalůvka

dne 19.12.2018

Mgr. Šárka Vaňková

dne 18.12.2018

Starostka: Dagmar Novosadová

dne 18.12.2018
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