Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 28.3.2019
Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 28.3.2019 v 16.30
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka obce (dále jen předsedající) zahájila 4. zasedání zastupitelstva obce v 16.30 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 10 členů zastupitelstva obce, 1 člen dorazil v průběhu
jednání, 3 zastupitelé byli omluveni (František Kojetinský, Vladimír Sedláček, Markéta Chlopčíková –
viz Prezenční listina č. 1) a Jaroslav Zezulčík zaslal rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce.
Před zasedáním ZO se sešla rada obce a vydala osvědčení náhradníkovi na kandidátce nezávislých
kandidátů Pro občany, panu Miroslavu Vlčkovi, které mu bude doručeno, a na příštím zasedání složí
slib člena zastupitelstva obce. 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. 4/1/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu
Mgr. Davida Kruppa a Markéty Kuběnové, návrhové komise Mgr. Šárky Vaňkové a Bc. Jakuba Vaňka
a zapisovatelky Mgr. Evy Ruskové.
Výsledek hlasování o ověřovatelích: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 2 (Kuběnová, Krupp)
Výsledek hlasování o návrhové komisi: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 2 (Vaněk, Vaňková)
Výsledek hlasování o zapisovatelce: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/1/1/2019 bylo přijato.
Předsedající přečetla navržený program a dle jednacího řádu stáhla z projednávání body jednání
4/4/2/1/2019 darovací smlouva a 4/4/2/2/2019 kupní smlouva Homola. Materiály zaslala právní
kanceláři k dopracování. 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
3) Kontrola úkolů
4) Majetkové záležitosti, doporučení finančního výboru
5) Rozpočtové opatření č. 8/2018, 1/2019 a 2/2019, doporučení finančního výboru
6) Finanční dary a příspěvky spolkům, doporučení finančního výboru
7) Sociální fond, doporučení finančního výboru
8) Obecně závazná vyhláška obce Kunín č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Kunín
9) Obecně závazná vyhláška obce Kunín č. 2/2019, o nočním klidu
10) Jednací řád Zastupitelstva obce Kunín
11) Odměny předsedů komisí, kteří jsou členy zastupitelstva a členů výborů a komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva
12) Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s.
13) Jmenování určeného zastupitele pro územně plánovací činnosti
14) Kotlíkové půjčky
15) Aktualizace akcí plánovaných v Programu obnovy venkova obce Kunín
16) Zpráva kontrolního výboru Regionu Poodří
17) Zpráva o činnosti rady obce
18) Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru, komise životního prostředí
19) Navýšení a volba členů kontrolního výboru
20) Souhlas se zapojením Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace do projektu
21) Diskuze
22) Rekapitulace přijatých usnesení
23) Závěr
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Návrh usnesení č. 4/1/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Program 4. zasedání
Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/1/2/2019 bylo přijato.
2. Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
Ověřovatelky zápisu (Markéta Kuběnová, Jiřina Mlčochová) z 3. zasedání ZO zápis přečetly a bez
výhrad podepsaly.
Návrh usnesení č. 4/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o
ověření zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/2/2019 bylo přijato.
3. Kontrola úkolů
Předsedající okomentovala průběh plnění nesplněných úkolů z předešlých zasedání ZO.
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. - 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 m 2 [ostatní plocha, jiná plocha] a část pozemku p. č. 219/1 o
výměře cca 133 m2 [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.
oba bytem
J
. 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.
- Žadatelé nekomunikovali, smlouva proto nebyla připravena. Usnesení bylo
připraveno k revokaci, nebylo o něm hlasováno.
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.
- Vlastníci byli obesláni, opětovně, úkol trvá.
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.
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.
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.
- Smlouvy uzavírá projekční firma, která bude vyřizovat i stavební povolení, úkol
trvá.
19/9
ukládá vyhotovení nové žádosti o poskytnutí dotace na zhotovení projektové
dokumentace Cyklostezka Kunín – Hladké Životice po vyhlášení dotačního titulu.
Úkol trvá.
19/18

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

Zápisy byly schváleny. Zbylé dva roky sepisuje knihovnice Daniela Brišová,
shromažďuje podklady a kronika za roky 2017 a 2018 se bude muset dopsat.

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. - Smlouvy uzavírá projekční firma, která
bude vyřizovat i stavební povolení, úkol trvá.
ÚKOLY Z 24. ZASEDÁNÍ ZO
24/4/14
schvaluje směnu části pozemku p.č. 391/2 o výměře 216 m 2 za pozemek p.č. 3309/55
o výměře 41 m2 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.
- Úkol byl 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 m2 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. - Úkol byl splněn.
ÚKOLY Z 2. ZASEDÁNÍ ZO DNE 10.12.2018
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 m 2, druh pozemku zahrada s
,
trvale
.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy. - Úkol byl splněn.
schvaluje prodej pozemku p.č. 2237, orná půda, k.ú. Kunín o výměře 348 m 2 panu Bc.
, trvale bytem
, cena za 1 m 2 pozemku 30 Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku. Cena za vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
- Úkol byl splněn.
2/4/2/2018

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. - Úkol je plněn průběžně.
ÚKOLY Z 3. ZASEDÁNÍ ZO DNE 18. 1. 2019
/3/2019
schvaluje termíny zasedání ZO v roce 2019 a ukládá je zveřejnit na webu obce a ve
zpravodaji. - Úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 4/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené
kontrole úkolů uložených na předchozích zasedáních ZO.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/3/2019 bylo přijato.
Na zasedání přišel Miroslav Vlček (16:40 hod.), náhradník sdružení nezávislých kandidátů Pro
občany, který nastupuje na uvolněný mandát člena ZO po rezignaci pana Zezulčíka.
Podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člen
zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení
(resp. po svém nastoupení do uvolněného mandátu) zúčastní. Předsedající přistoupila k předání
osvědčení člena zastupitelstva obce. Mandát na náhradníka přešel půlnocí po rezignaci člena ZO,
která byla doručena dne 25.3.2019. Předsedající vyzvala všechny přítomné, aby povstali. Miroslav
Vlček přečetl slib člena zastupitelstva obce a stvrdil jej podpisem.
Na zasedání přišel člen zastupitelstva Pavel Černý (16:45 hod).
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Návrh usnesení č. 4/1/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí písemnou rezignaci na
mandát člena zastupitelstva obce Kunín PhDr. Jaroslava Zezulčíka, doručené dne 25. 3. 2019
starostce obce a nastoupení náhradníka Miroslava Vlčka dnem 26. 3. 2019 a složení slibu člena
zastupitelstva obce bez výhrad dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Miroslavem Vlčkem.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Černý)
Usnesení č. 4/1/3/2019 bylo přijato.
4. Majetkové záležitosti, doporučení finančního výboru
 Přijetí nápravných opatření k prodeji pozemku p. č. 220
Předsedající zrekapitulovala podstatu materiálu, který byl již projednáván na předchozích zasedáních
ZO. Bylo zjištěno, že některé smlouvy o prodejích pozemků z 90. let jsou neplatné, protože ke
schválení prodeje zastupitelstvem došlo až dodatečně po podpisu smluv. Podle vyjádření právníků je
potřeba tento prodej znovu přeschválit zastupitelstvem, aby již byl pozemek skutečně vlastnictvím
.
Předsedající uvedla, že pan
byl přizván na jednání rady obce a seznámen s navrhovaným
řešením. Následně zaslal své vyjádření, že s návrhem souhlasí za podmínky, že obec uhradí výdaje
s tím spojené, tj. 1000 Kč za vklad do KN. Návrhy kupní smlouvy a souhlasného prohlášení
zastupitelé obdrželi a byly uveřejněny na webu v sekci jednání ZO. V návrhu smlouvy je popsáno, že
kupní cena nebude zaplacena, protože byla uhrazena při původním prodeji.
Pan Malčík uvedl, že případ konzultoval s ředitelkou Katastrálního úřadu v Novém Jičíně. Ta uvedla,
že
by se měli cítit jako nevlastníci a toto sdělit anebo, pokud se stále cítí jako vlastníci a na
KN jsou takto zapsáni, nemůže ZO vydat právní akt kupní smlouvu. Jediný, kdo o tom může
rozhodnout je soud. Navrhovaný postup považovala za chybný.
Předsedající uvedla, že na tento případ je stanovisko MV a ČÚZK a metodické pokyny, jak dále
postupovat a soud by byl daleko nákladnější než toto řešení.
Návrh usnesení č. 4/4/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p. č. 220
o výměře 996 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, v k. ú. a obci Kunín, manželům
, oba bytem
, za kupní cenu 42.648 Kč včetně dalších podmínek prodeje uvedených
v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení, a ukládá starostce obce uzavřít kupní
smlouvu v tomto znění, popř. i ve znění odlišném, které se nebude v základních parametrech lišit od
tohoto návrhu.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 4. 2019
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 3 (Vlček, Malčík, Černý)
Usnesení č. 4/4/1/2019 bylo přijato.
Materiály 4/4/2/1 a 4/4/2/2 byly staženy z programu.
 Odkoupení pozemku p. č. 1359
Předsedající vysvětlila, že pozemek p. č. 1359 obec potřebuje na dostavbu kanalizace. Bylo zjištěno,
že vlastník je již několik let po smrti, proto předsedající vyvolala na soudu dědické řízení, ze kterého
vzešli 4 vlastníci pozemku. Tři z nich souhlasili s navrhovanou cenou 50 Kč/m 2, následně však
požadovali cenu vyšší tak, aby každý z vlastníků získal 5 000 Kč. Předsedající doplnila, že finanční
výbor doporučil nabídnout cenu za 1 m 2 v rozmezí 50 – 70 Kč.
Pan Malčík navrhl, aby byl pozemek prodán za 20.000 Kč tak, aby každý z vlastníků dostal podíl
5.000 Kč.
Návrh usnesení č. 4/4/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1359,
zahrada, k. ú. Kunín o výměře 306 m2 od Fr
Křížkové, Těšetice
; M
Randusové,
, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí; E
Španihela,
5, Zubří a J
Španihelové, U
Rožnov pod Radhoštěm, cena pozemku 20.000 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem pozemku a zajistí vyhotovení kupní smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 4. 2019
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/4/3/2019 bylo přijato.
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 Bezúplatný převod pozemku p. č. 1495/1
Na pozemku byl vystavěn nový objekt vyústění ČOV a pozemek byl užíván na základě nájemní
smlouvy. Obec může získat pozemek do svého vlastnictví bezúplatným převodem.
Návrh usnesení č. 4/4/4/2019: Zastupitelstvo obce Kunín souhlasí s bezúplatným převodem
pozemku p. č. 1495/1, orná půda, k. ú. Kunín o výměře 925 m2 do vlastnictví obce od Státního
pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha a pověřuje Bohuslavu Vavříkovou
podáním žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Bohuslava Vavříková
Termín: 12. 4. 2019
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/4/4/2019 bylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 8/2018, 1/2019 a 2/2019, doporučení finančního výboru
 Rozpočtová opatření č. 8/2018, č. 1/2019
Předsedající uvedla, že od prosincového zasedání ZO provedla rada obce dvě rozpočtová opatření na
základě pověření ZO. V rozpočtovém opatření 8/2018 se jednalo o navýšení výdajů na technický
dozor u rekonstrukce tělocvičny ZŠ (50 tis. Kč) a DPH u nového kotle na obecním úřadě (100 tis. Kč).
DPH nebylo zahrnuto do rozpočtového opatření 7/2018.
Návrh usnesení č. 4/5/1/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 8/2018.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Vlček)
Usnesení č. 4/5/1/1/2019 bylo přijato.
V rozpočtovém opatření 1/2019 došlo k navýšení příjmů o zůstatek na účtu (506 tis. Kč), ve výdajích
došlo k navýšení o 95 tis. Kč na nákup nového kotle v kadeřnictví na zdravotním středisku. Dále jsou
v tomto opatření zahrnuty také výdaje na rekonstrukci kotelny na OÚ, které byly vyfakturovány až
v roce 2019.
Návrh usnesení č. 4/5/1/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Vlček)
Usnesení č. 4/5/1/2/2019 bylo přijato.
 Rozpočtové opatření č. 2/2019
Předsedající předala slovo účetní obce Zdeňce Cabadajové, která okomentovala rozpočtové opatření
č. 2/2019. Ve výdajové části se navyšují výdaje na opravu komunikací (900 tis.), na nákup vitrín pro
obecní muzeum (100 tis.), na opravy zámku (700 tis.), na opravu havárie v bytě na č. p. 75 (100 tis.),
na odvoz bioodpadu (50 tis.), na mzdy zaměstnanců dle nařízení vlády a také na nové zaměstnance
na údržbu obce od 1.5.2019 (900 tis.).
Předsedající navázala svým protinávrhem ve výdajové části rozpočtu na realizaci akcí, které finanční
výbor nedoporučil zařadit do rozpočtu. Dle předsedající se jedná o záležitosti, které je potřeba mít
připravené k případné realizaci za využití dotačních titulů, pokud budou vypsány.
Předsedající dle pověření ZO v minulém období měla zajistit projektanta na vyhotovení projektové
dokumentace na revitalizaci rybníku. Projektant dodal nabídku na zpracování projektové dokumentace
na revitalizaci rybníku (210 tis. Kč), přičemž ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotace na
rekonstrukce i stavby nových rybníků.
Pan Černý uvedl, že ve finančním výboru tyto a další výdaje nedoporučili ve vztahu k očekávaným
velkým výdajům na rekonstrukci kina a následně obecního úřadu, které obec čekají. Pan Vlček uvedl,
že je potřeba mít připravenou dokumentaci v zásobě. Navíc nejde o nějak vysokou částku. Slečna
Vaňková podotkla, že je potřeba uvažovat v kontextu dalších výdajů, které má předsedající navrženy.
Předsedající dále navrhla schválit výdaje na údržbu zámeckého parku. Trávník v parku je ve špatném
stavu, zejména v okolí parteru. Sekání trávy provádějí zaměstnanci obce nebo pan Kubálek, ale
neprovádí se hnojení, postřik proti plevelům, zalévání. Návštěvníci, kteří na zámek přicházejí,
procházejí parkem a hodnotí toto jako celek. Předsedající oslovila firmu, která provádí údržbu
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fotbalového hřiště a tato firma navrhla ošetření trávníku v parteru a okolo zámku v rozsahu cca 150
tis. Dále předsedající oslovila projektanta, který by zpracovával dokumentaci na revitalizaci rybníku,
aby zpracoval studii vodního režimu v zámeckém parku (v zadní části). Vodní plocha v parku vysychá,
ale kdyby se podařilo obnovit vodní režim v parku, bylo by možná nějakým způsobem možné propojit
rybníček v parku s rybníkem rybářů. Představa předsedající je, že by firma nastartovala (hnojením,
odplevelením atd.) péči o trávník v parteru a následně by zaměstnanci obce, které obec plánuje
přijmout, prováděli pravidelnou údržbu (včetně sekání hřiště a údržby hřbitova). Slečna Vaňková
podotkla, že je ale nutné trávník v letních měsících zalévat, protože v opačném případě nastartování
péče nemá smysl. V létě je trávník v parteru spálený. Předsedající uvedla, že v loňském roce bylo
opraveno čerpadlo ve studni v parku, otázka je, kolik vody v ní bude. Závlahu je potřeba pouštět
ručně.
Další návrh předsedající spočíval v navýšení výdajů na nákup sekačky na sekání hřiště, případně
zámeckého parteru. Stávající sekačka již dosluhuje, TJ si chce sekačku koupit, má podanou žádost
o finance na ni, ale předsedající navrhla raději koupit z obecních financí, aby byla majetkem obce,
mohla být pojištěna a obsluhována zaměstnancem obce.
Zastupitelé dále diskutovali o předložených návrzích. Slečna Vaňková konstatovala, že schválení
všech navržených záměrů by znamenalo 980 tis. z rozpočtu obce. S postupným realizováním záměrů
souhlasila, ale najednou jde o značnou částku. Navrhla s nákupem sekačky pro hřiště rok počkat.
Ostatní zastupitelé uvedli, že sekání stávajícím strojem trvá 5 hodin, navíc za vlhka sekat nelze.
S novým strojem by bylo plochu možné posekat za hodinu, což by přineslo úsporu na mzdě
zaměstnance. Pan
podotkl, že stávající způsob sekání bude trávník dále znehodnocovat. Pan
Malčík se dotázal, zda bude obec toto schopna se stávajícími plánovanými investicemi schopna
ufinancovat.
Předsedající vysvětlila, že v rezervě rozpočtu je nyní cca 17 mil. Kč. Ve stávajícím rozpočtu jsou již
vyčleněny finance na opravu místních komunikací (900 tis.), na rekonstrukci kina (4,5 mil.).
Předpokládané náklady jsou 25 mil. Pokud bude schválena dotace, kterou je možné získat až ve výši
70 %, což by bylo necelých 18 mil. Takže 7 mil. by obec musela vydat ze svého rozpočtu, přičemž již
teď je vyčleněno 4,5 mil. Dále se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci bytového domu
č. p. 20, na kterou jsou finance již také vyčleněny. V nejbližší době má být vyhlášen nový dotační titul,
kde by dotace mohla být až 100%. Bez dotace by nemělo význam se do rekonstrukce pouštět.
Ubytování pro nájemníky je již zajištěno. Dále se zpracovává projektová dokumentace na kanalizaci,
která bude pravděpodobně dokončena do konce roku, takže toto se letos řešit nebude. Projektová
dokumentace na rekonstrukci úřadu zatím nebyla zadána, finance nejsou vyčleněny, ale dle názoru
předsedající, je obec schopna toto vše (včetně jejích návrhů) ufinancovat. Navíc u rekonstrukce úřadu
bude muset obec počítat s úvěrem, protože dotace na toto nejsou a nebudou. Další větší investice
předsedající již nepředpokládá.
Další dotazy nebyly vzneseny, předsedající nechala hlasovat o rozpočtového opatření, které
zahrnovalo navrhované investice (projekt rybníka, studie vodního režimu parku, údržba trávníku
parku, nákup sekačky).
Návrh usnesení č. 4/5/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 2. rozpočtové opatření 2019.
Příjmy po 2. rozpočtovém opatření činí 32.446,40 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Výdaje po 2.
rozpočtovém opatření činí 50.040,00 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč. Celkové příjmy i výdaje
včetně financování 51.990,00 tis. Kč (verze protinávrhu).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 (Krupp, Vlček)
Usnesení č. 4/5/2/2019 bylo přijato.
6. Finanční dary a příspěvky spolkům, doporučení finančního výboru
Předsedající přistoupila k projednávání žádostí spolků, které si požádali o finance. Všechny žádosti
a výše příspěvků projednal finanční výbor. Mysliveckému spolku navrhl 35.000 Kč, farnosti 10.000 Kč,
Sdružení rodičů 30.000 Kč, včelařům 10.000 Kč, zahrádkářům 10.000 Kč, rybářům 20.000 Kč.
Předsedající uvedla, že pokud budou spolky potřebovat další finance, mohou si požádat znovu.
Návrh usnesení č. 4/6/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek Šenov – Kunín, na rok 2019 ve výši 35.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Jalůvka)
Usnesení č. 4/6/1/2019 bylo přijato.
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Návrh usnesení č. 4/6/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce pro Římskokatolickou farnost Kunín na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/6/2/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 4/6/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce pro Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s., na rok 2019 ve výši 30.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 (Kuběnová, Mlčochová)
Usnesení č. 4/6/3/2019 bylo přijato.
U projednávání příspěvku pro TJ předala předsedající slovo místostarostce, Bohuslavě Vavříkové. TJ
si požádalo o 137 tis., finanční výbor doporučil příspěvek schválit. Paní Vavříková uvedla, že
v předloženém ročním vyúčtování spolku jsou nesrovnalosti, například v nedostatečně vybíraných
členských příspěvcích, účtování občerstvení atd. Záležitost byla konzultována s pokladníkem spolku
a doporučeny úpravy. Paní Vavříková dále uvedla, že situaci srovnávala s okolními obcemi. Uvedla,
že přispívají například částkou 50 tis. a to mají více členů, v jedné obci dokonce 300 členů. Spolky
v těchto obcích navíc žádají o dotace z FAČRu a krajského úřadu. Náš spolek dosud nečerpal žádné
dotace, až letos pokladník (
vyřídil dotaci cca 110 tis. Našemu spolku obec
hradí sekání hřiště, vodné, stočné, úklidy, praní dresů. Uvedla, že je nejprve potřeba zlepšit
hospodaření a pak řešit výši příspěvku. S požadovanou částkou nesouhlasila.
Předsedající podotkla, že by se mělo uvažovat o volbě nového předsedy, aktivního člověka, který by
se do činnosti spolku zapojoval. Paní Vavříková dodala, že spolek má na účtu dostatek prostředků.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v loňském roce činil cca 130 tis., takže loni obec z příspěvku (ve výši 137
tis.) v podstatě zaplatila roční provoz spolku. Předsedající otevřela diskuzi.
Slečna Vaňková uvedla, že s ohledem na to, co vše ve vztahu k TJ obec platí z rozpočtu obce, se jí
příspěvek v takové výši zdá vysoký. Srovnání má se spolkem v jiné obci, který dostává příspěvek
okolo 140 tis. s tím, že ale hrají vyšší soutěž, takže náklady mají vyšší, hradí si zaměstnance na
sekání hřiště a další náklady. Aktivně se snaží finance získávat jinak. S uvedenou částkou také
nesouhlasila a navrhla schválit příspěvek ve výši 70.000 Kč, s tím, že si spolek může požádat znovu.
Pan Vaněk se k návrhu připojil s tím, že je potřeba zlepšit účetnictví. Paní Mlčochová uvedla, že je
potřeba najít člověka, který se bude aktivně o chod spolku zajímat. Ať se například finance
z příspěvku investují do trenérů, kteří se dětem věnují ve svém volném čase nebo se nakoupí moderní
prvky pro trénink atd. Pan Vlček navrhl přispět částečně, aby mohla být dokončena letošní soutěž
a v září by si spolek mohl požádat znovu.
Předsedající nechala hlasovat o návrhu slečny Vaňkové.
Návrh usnesení č. 4/6/4/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce pro Tělovýchovnou jednotu Kunín, spolek, na rok 2019 ve výši 70.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1 (Černý) Zdržel se 1 (Mlčochová)
Usnesení č. 4/6/4/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 4/6/5/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bartošovice na Moravě, na
rok 2019 ve výši 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Malčík)
Usnesení č. 4/6/5/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 4/6/6/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kunín na rok 2019 ve
výši 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/6/6/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 4/6/7/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce Rybářskému spolku Kunín na rok 2019 ve výši 20.000 Kč.
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Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Krupp)
Usnesení č. 4/6/7/2019 bylo přijato.
Předsedající vyhlásila přestávku v 18:30. Jednání pokračovalo v 18:43 bez Šárky Vaňkové.
7. Sociální fond, doporučení finančního výboru
Paní Vavříková uvedla, že návrh sociálního fondu pro zaměstnance byl projednán na finančním
výboru a doplněn o některé připomínky. Pan Malčík navrhoval, aby u příspěvku na penzijní pojištění
byl příspěvek zaměstnavatele odstupňován vzhledem k výši příspěvku hrazeného zaměstnancem.
Aby byli zaměstnanci motivováni si spořit více. Paní Vavříková vysvětlila, že není možné zaměstnance
nutit, aby si spořil více, zvlášť když jeho mzda nedosahuje ani 15 tis. a tento návrh do sociálního fondu
nezapracovala. Pan Malčík dále navrhoval, aby v sociálním fondu byli nějakým způsobem ohodnoceni
i bývalí zaměstnanci obce, kteří odešli ze zaměstnání u obce do důchodu. Paní Vavříková uvedla, že
se na toto zeptá a případně zapracuje.
Návrh usnesení č. 4/7/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zřízení sociálního fondu a vnitřní
směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu č. 1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/7/1/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 4/7/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Rozpočet sociálního fondu obce
Kunín na rok 2019 ve výši 110.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/7/2/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 4/7/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín zplnomocňuje Radu obce Kunín
k provádění rozpočtových opatření.
Zodpovídá: Bohuslava Vavříková

Termín: 15. 4. 2019

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/7/3/2019 bylo přijato.
8. Obecně závazná vyhláška Obce Kunín č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kunín
Předsedající předala slovo Evě Ruskové, která návrh vyhlášky zpracovávala. Eva Rusková vysvětlila,
že tuto vyhlášku je potřeba znovu schválit z důvodu změny zákona, který nově dává možnost
u biodpadu si dle klimatických podmínek stanovit, kdy bude odpad svážen a od 1.4.2020 ukládá
obcím povinnost třídit i tuky a oleje z domácností.
Návrh usnesení č. 4/8/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Kunín č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/8/2019 bylo přijato.
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu
Předsedající vyjmenovala akce, u kterých je navrhována doba nočního klidu kratší (Pálení čarodějnic,
Dětský den a večerní diskotéka, multižánrový festival, diskotéka TJ o prázdninách, kinematograf,
hodová zábava).
V 18:56 se na jednání vrátila Šárka Vaňková.
Návrh usnesení č. 4/9/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019, o nočním klidu.
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Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/9/2019 bylo přijato.
10. Jednací řád Zastupitelstva obce Kunín
Předsedající vysvětlila, že původní jednací řád a jeho dodatek pan Malčík spojil do jednoho textu a byl
dále dopracován. Předsedající uvedla jednotlivé změny, zejména ve lhůtách a časovém omezení
rozpravy.
Návrh usnesení č. 4/10/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce
Kunín s účinností od 1.4.2019.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Vlček)
Usnesení č. 4/10/2019 bylo přijato.
11. Odměny předsedů komisí, kteří jsou členy zastupitelstva a členů výborů a komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva
Předsedající vysvětlila, že na ustavujícím zasedání ZO byly schváleny odměny předsedům výborů
a členům výborů a komise, ale nebyly schváleny odměny pro předsedu komise a členům výborů
a komise, kteří nejsou členy ZO. Odměny byly navrženy ve stejné výši jako ty již schválené.
Návrh usnesení č. 4/11/2019: Zastupitelstvo obce Kunín rozhodlo o poskytnutí měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši: předseda komise 1.800 Kč, člen výboru nebo
komise rady, který není členem zastupitelstva – 500 Kč za každé zasedání, kterého se člen účastní.
Odměna bude poskytována od 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 (Jalůvka, Vlček)
Usnesení č. 4/11/2019 bylo přijato.
12. Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s.
Předsedající informovala o činnosti společnosti ASOMPO, plánované valné hromadě a záměru, který
je společností připravován. Má být založena nová společnost za účelem zpracovávání odpadu,
protože skládkování odpadu se bude výrazně zdražovat a výhledově bude omezeno. Nová společnost
by měla postavit třídičku odpadu, na které se bude dotřiďovat odpad z černých popelnic pomocí
počítače tak, aby směsného odpadu bylo opravdu minimum.
Návrh usnesení č. 4/12/2019: Zastupitelstvo obce Kunín deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Dagmar Novosadovou, n
, bytem
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek dne 31. 5. 2019, a to k výkonu všech práv
akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho
jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Bohuslavě Vavříkové,
, bytem
ZO Kunín ukládá zaslat výpis z usnesení o delegování zástupce obce společnosti ASOMPO, a.s.
Zodpovídá: Barbora Jalůvková
Termín plnění: 30. 4. 2019
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/12/2019 bylo přijato.
13. Jmenování určeného zastupitele pro územně plánovací činnosti
Návrh usnesení č. 4/13/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Dagmar Novosadovou, jako určenou zastupitelku pro územně plánovací činnosti.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/13/2019 bylo přijato.
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14. Kotlíkové půjčky
O kotlíkových půjčkách informovala Eva Rusková. Jde o nový program pro občany, kteří nejsou
schopni předfinancovat výměnu kotle na tuhá paliva ze svých financí a chtějí si požádat o dotaci do
programu kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje. Od 1.9.2022 bude zakázáno používání kotlů
na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Třetí vlna kotlíkových dotací bude vyhlášena v květnu. Občané,
kteří si podají žádost o tuto dotaci na výměnu kotle mohou zároveň u obce požádat o kotlíkovou
půjčku na financování výměny kotle. Dotaci, kterou jim schválí krajský úřad, pak budou povinni použít
jako první splátku půjčky od obce. V prvotní fázi bude potřeba zjistit, kolik občanů by půjčky od obce
využilo, protože obec o tyto finance bude žádat ministerstvo životního prostředí. Peníze, které takto
obec občanům půjčí, zůstanou obci k využití na realizaci environmentálních opatření. Obec musí
o tyto finance požádat do 29. listopadu.
Zastupitelé diskutovali o tom, jak je to v případě, že občané kotlem na tuhá paliva pouze přitápí
a jejich hlavním zdrojem je plynové vytápění či, pokud mají kotel vyhovující, ale nemají možnost
prokázat, že kotel emise splňuje.
Návrh usnesení č. 4/14/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zapojení obce do Programu
bezúročných půjček na výměnu kotlů, tzv. „kotlíkových půjček“.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/14/2019 bylo přijato.
15. Aktualizace akcí plánovaných v Programu obnovy venkova obce Kunín
Předsedající vysvětlila, že při žádání o dotace na své záměry musí mít obec tento program schválený.
Původní program byl schválen v roce 2015 a nyní je aktualizován o seznam případných projektů, které
je v budoucnu potřeba realizovat.
Návrh usnesení č. 4/15/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje aktualizaci Programu obnovy
obce Kunín 2015 – 2020.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/15/2019 bylo přijato.
16. Zpráva kontrolního výboru Regionu Poodří
Návrh usnesení č. 4/16/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru
Regionu Poodří.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/16/2019 bylo přijato.
17. Zpráva o činnosti rady obce
Předsedající uvedla, že zápisy z jednání rady obce zastupitelé průběžně dostávají. Zápis
z březnového zasedání RO ještě neobdrželi, proto o projednaných záležitostech informovala ústně.
Návrh usnesení č. 4/17/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady
obce za období od 10.12.2018 do 28.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/17/2019 bylo přijato.
18. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru, komise životního prostředí
Předsedkyně kontrolního výboru, Markéta Kuběnová, informovala o schůzce kontrolního výboru
a provedené kontrole. Předseda finančního výboru, Čestmír Hrdina, informoval o proběhlých
schůzkách finančního výboru a projednávaných záležitostech. Doporučení FV byla součástí
projednávaných bodů ZO.
Návrh usnesení č. 4/18/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti
Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunín za období od 1.11.2018 do 28.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/18/1/2019 bylo přijato.
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Předseda komise ŽP, Radek Jalůvka, informoval o záležitostech projednávaných komisí ŽP (kácení
dřevin, doporučení projektových záměrů ke schválení – rybník, vodní režim v parku, atd.). Velkým
problémem je jmelí, které se zvláště v Moravskoslezském kraji hodně šíří. Předsedající dodala, že
nyní Svaz měst a obcí pracuje na tom, aby byl zákon na ochranu přírody a krajiny změněn tak, aby
bylo možné nějakým způsobem apelovat na vlastníky dřevin zasažených jmelím. Eva Rusková
dodala, že existuje dotační titul v OPŽP na likvidaci jmelí, jehož podmínky je ale problematické v praxi
dodržet.
Návrh usnesení č. 4/18/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise
životního prostředí za období od 17.12.2018 do 28.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/18/2/2019 bylo přijato.
19. Navýšení a volba členů kontrolního výboru
Předsedající předala slovo panu Malčíkovi, který materiál zpracoval. Uvedl, že návrh spočívá
v rozšíření počtu členů kontrolního výboru o dva a zároveň o zvolení do těchto funkcí paní Šimčíkové
a pana Pokludy.
Pan Krupp se zeptal, kolik členů měl KV v minulém období. Předsedající uvedla, že byl nejdříve
5tičlenný, ale dva členové rezignovali a výbor pracoval jako tříčlenný. Paní Kuběnová, předsedkyně
KV uvedla, že nyní se sešli v počtu čtyř členů, jedna členka se omluvila. Shledala počet členů jako
dostatečný, protože záležitostí ke kontrole zase tolik není.
Pan Vlček souhlasil s navýšením počtu členů, což by podle něj zvyšovalo pravděpodobnost, že
vzhledem k pracovní vytíženosti se alespoň 5 členů sejde.
Návrh usnesení č. 4/19/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje navýšení členů kontrolního
výboru z původních 5 na 7 členů.
Výsledek hlasování: Pro 3 (Černý, Malčík, Vlček) Proti 4 (Vaňková, Vaněk, Mlčochová, Kuběnová)
Zdržel se 5
Usnesení č. 4/19/1/2019 nebylo přijato.
20. Souhlas se zapojením Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace do projektu
Předsedající informovala o projektu, který připravuje ZŠ a potřebuje, aby obec souhlasila se
zapojením do tohoto projektu.
Návrh usnesení č. 4/20/2019: Zastupitelstvo obce Kunín souhlasí s partnerstvím a zapojením
Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace do projektu Digitální
vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu, který bude realizovat humanitární organizace ADRA, o.p.s.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/20/2019 bylo přijato.
21. Diskuze
Předsedající otevřela diskuzi a informovala o průběhu prací na zámku, kde dělníci dokončují nátěry
oken a opravy spojovacího mostu. Ještě zbývá opravit lišty a nátěry na kuželně, vyměnit dřevěné
mostky v parku a obnovit povrch chodníků v parteru před zámkem. Dále hovořila o závadě na novém
chodníku na Suchdolské, kde najetím těžké techniky došlo k poškození chodníku. Škodu způsobili
občané. Předsedající jedná s firmou o případné opravě.
Pan Malčík chtěl zřídit přístup do právní poradny, kterou kdysi obcím poskytoval Svaz měst a obcí.
Předsedající uvedla, že nyní je toto zpoplatněno. Obec této poradny nevyužívá. Dále žádal komisi ŽP
o poskytnutí seznamu ploch vhodných k náhradním výsadbám pro potřeby včelařského spolku.
Připomněl provedení zateplení stěn budovy MŠ na výletišti. Předsedající uvedla, že toto v zimním
období nebylo možné provést.
Předsedající upozornila na to, že dochází k tomu, že se děti pohybují po střechách budov (zdravotní
středisko, kiosek na výletišti, školka, atd.). Nabádala, aby tyto případy byly vyfoceny jako důkaz pro
rodiče.
Pan
upozorňoval na propadlou komunikaci k moštárně. Předsedající uvedla, že komunikace
se budou letos opravovat. Dále zmiňoval chybějící vodorovné dopravní značení u přechodu u zrcadla.
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Předsedající uvedla, že to je záležitostí ŘSD. Dále se ptal na možnost zatrubnění a zasypání příkopy
před domem č.p. 272. Předsedající uvedla, že stavební úřad toto nedoporučil.
Pan
upozorňoval na stav dřevin u povodňových stromků. Ptal se na to, zda budou
dosazovány dřeviny v uličce u p. Boota. Eva Rusková odpověděla, že se zde stromy budou
dosazovat, a ještě bude prováděno i kácení zbývajících dřevin.
Paní
se ptala na vitríny pro obecní muzeum. Předsedající uvedla, že by měly být do
30 dnů dodány.
Předsedající požádala návrhovou komisi o přečtení přijatých usnesení.
Přehled přijatých usnesení na 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 28.3.2019
Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
4/1/1/2019

bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Davida Kruppa a Markéty Kuběnové,
návrhové komise Mgr. Šárky Vaňkové a Bc. Jakuba Vaňka a zapisovatelky Mgr. Evy
Ruskové.

4/1/2/2019

schvaluje Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.

4/1/3/2019

bere na vědomí písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Kunín PhDr.
Jaroslava Zezulčíka, doručené dne 25. 3. 2019 starostce obce a nastoupení
náhradníka Miroslava Vlčka dnem 26. 3. 2019 a složení slibu člena zastupitelstva
obce bez výhrad dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Miroslavem Vlčkem.

4/2/2019

bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu z 3. zasedání
zastupitelstva obce.

4/3/2019

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

4/4/1/2019

schvaluje prodej pozemku p. č. 220 o výměře 996 m2, druh pozemku: trvalý travní
porost, v k. ú. a obci Kunín, manželům
, oba bytem
za kupní cenu 42.648 Kč včetně dalších podmínek prodeje uvedených v návrhu
kupní smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení, a ukládá starostce obce uzavřít
kupní smlouvu v tomto znění, popř. i ve znění odlišném, které se nebude v základních
parametrech lišit od tohoto návrhu.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 4. 2019

4/4/3/2019

schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1359, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 306 m2 od
Fr
Křížkové, Těšetice
; M
Randusové,
, Krásno nad
Bečvou, Valašské Meziříčí; E
Španihela,
, Zubří a J
Španihelové,
, Rožnov pod Radhoštěm, cena pozemku 20.000 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku a zajistí vyhotovení
kupní smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 4. 2019

4/4/4/2019

souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1495/1, orná půda, k. ú. Kunín
o výměře 925 m2 do vlastnictví obce od Státního pozemkového úřadu, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha a pověřuje Bohuslavu Vavříkovou podáním
žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Bohuslava Vavříková
Termín: 12. 4. 2019

4/5/1/1/2019

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018.

4/5/1/2/2019

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.

4/5/2/2019

schvaluje 2. rozpočtové opatření 2019. Příjmy po 2. rozpočtovém opatření činí
32.446,40 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Výdaje po 2. rozpočtovém opatření
činí 50.040,00 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč. Celkové příjmy i výdaje včetně
financování 51.990,00 tis. Kč.
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4/6/1/2019

schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek
Šenov – Kunín, na rok 2019 ve výši 35.000 Kč.

4/6/2/2019

schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro Římskokatolickou
farnost Kunín na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

4/6/3/2019

schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro Sdružení rodičů při
ZŠ Kunín, z.s., na rok 2019 ve výši 30.000 Kč.

4/6/4/2019

schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro Tělovýchovnou
jednotu Kunín, spolek, na rok 2019 ve výši 70.000 Kč.

4/6/5/2019

schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro Český svaz
včelařů, z.s., základní organizace Bartošovice na Moravě, na rok 2019 ve výši 10.000
Kč.

4/6/6/2019

schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Kunín na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

4/6/7/2019

schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Rybářskému spolku
Kunín na rok 2019 ve výši 20.000 Kč.

4/7/1/2019

schvaluje zřízení sociálního fondu a vnitřní směrnici o tvorbě a použití sociálního
fondu č. 1/2019.

4/7/2/2019

schvaluje Rozpočet sociálního fondu obce Kunín na rok 2019 ve výši 110.000 Kč.

4/7/3/2019

zplnomocňuje Radu obce Kunín k provádění rozpočtových opatření.
Zodpovídá: Bohuslava Vavříková
Termín: 15. 4. 2019

4/8/2019

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.

4/9/2019

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o nočním klidu.

4/10/2019

schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Kunín s účinností od 1.4.2019.

4/11/2019

rozhodlo o poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ve
výši: předseda komise 1.800 Kč, člen výboru nebo komise rady, který není členem
zastupitelstva – 500 Kč za každé zasedání, kterého se člen účastní. Odměna bude
poskytována od 1. 4. 2019.

4/12/2019

deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce
obce pro výkon všech práv akcionáře paní Dagmar Novosadovou, nar.
,
bytem
.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek dne 31. 5. 2019, a to
k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné
hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby
místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Bohuslavě
Vavříkové, nar.
, bytem
ZO Kunín ukládá zaslat výpis z usnesení o delegování zástupce obce společnosti
ASOMPO, a.s.
Zodpovídá: Barbora Jalůvková
Termín plnění: 30. 4. 2019

4/13/2019

schvaluje ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Dagmar
Novosadovou, jako určenou zastupitelku pro územně plánovací činnosti.

4/14/2019

schvaluje zapojení obce do Programu bezúročných půjček na výměnu kotlů, tzv.
„kotlíkových půjček“.

4/15/2019

schvaluje aktualizaci Programu obnovy obce Kunín 2015 – 2020.

4/16/2019

bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru Regionu Poodří.
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4/17/2019

bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce za období od 10.12.2018 do 28.3.2019.

4/18/1/2019

bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva
obce Kunín za období od 1.11.2018 do 28.3.2019.

4/18/2/2019

bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise životního prostředí za období od
17.12.2018 do 28.3.2019.

4/20/2019

souhlasí s partnerstvím a zapojením Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace do projektu Digitální vzdělávací zdroj pro výuku
zeměpisu, který bude realizovat humanitární organizace ADRA, o.p.s.

Předsedající ukončila zasedání v 20:40.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina – zastupitelé
2) Prezenční listina – občané
3) Zveřejněná informace o konání 4. zasedání ZO
4) Materiály
Zápis byl vyhotoven dne: 1.4.2019
Zapisovatel: Eva Rusková

Ověřovatelé:
David Krupp

dne 4.4.2019

Markéta Kuběnová

dne 5.4.2019

Starostka: Dagmar Novosadová

dne 5.4.2019
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