Materiál č. 5/3/2019
Určeno pro 5. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konaného dne 27. 6. 2019
Název materiálu: Kontrola plnění uložených úkolů
Zpracovala, předkládá: Dagmar Novosadová

V Kuníně dne 13. 6. 2019

Přehled plnění úkolů:
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 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 m2 [trvalý travní porost] vše v k. ú.
Kunín. Cena za 1 m2 - 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 nekomunikovali, smlouva proto nebyla připravena. Usnesení bylo připraveno k revokaci,
nebylo o něm hlasováno. Při podpisu kupní smlouvy žadatel přislíbil, že se po vložení do KN ozve.
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
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.
Termín: 31.12.2017
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
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.

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
Úkol trvá.
ÚKOLY Z 2. ZASEDÁNÍ ZO DNE 10.12.2018
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 4. ZASEDÁNÍ ZO DNE 28. 3. 2019
4/4/1/2019 schvaluje prodej pozemku p. č. 220 o výměře 996 m 2, druh pozemku: trvalý travní porost, v
k. ú. a obci Kunín, 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
Úkol splněn.
4/4/3/2019 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1359, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 306 m 2 od Františky
Křížkové; Marty Randusové; Emila Španihela a Jany Španihelové, 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
Smlouva vyhotovena,
podepsána jednou prodávající, s ostatními jednáno o podepsání.
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.
4/7/3/2019 zplnomocňuje Radu obce Kunín k provádění rozpočtových opatření.
Zodpovídá: Bohuslava Vavříková
Termín: 15. 4. 2019
Úkol splněn.
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, bytem Kunín.
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 Kunín.
ZO Kunín ukládá zaslat výpis z usnesení o delegování zástupce obce společnosti ASOMPO, a.s.
Zodpovídá: Barbora Jalůvková
Termín plnění: 30. 4. 2019
Úkol splněn.

Návrh na usnesení č. 5/3/2019:
Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZO.

