Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 16.9.2019
Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 16.9.2019 v 17.00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka obce (dále jen předsedající) zahájila 6. zasedání zastupitelstva obce v 17.03 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, 3 zastupitelé byli omluveni
(František Kojetinský, Vladimír Sedláček, Pavel Malčík – 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. 6/1/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu
Miroslava Vlčka a Ing. Pavla Černého, návrhové komise Markéty Kuběnové a Mgr. Davida Kruppa
a zapisovatelky Mgr. Evy Ruskové.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/1/1/2019 bylo přijato.
Předsedající přečetla navržený program, který byl doplněn o bod jednání týkající se územní studie.
Program nebyl dále doplněn. Předsedající nechala hlasovat o navrženém programu.
1) Určení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu
2) Zpráva ověřovatelů zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce o ověření zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Majetkové záležitosti
5) Rozpočtové opatření č. 5/2019
6) Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří
7) Zpráva o činnosti Rady obce Kunín za období od 28. 6. do 16. 9. 2019
8) Zpráva o činnosti Výborů zastupitelstva obce Kunín za období od 28. 6. do 16. 9. 2019
9) Územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku Kunín – Šenov – Nový Jičín – doplněno
10) Diskuze
11) Závěr
Návrh usnesení č. 6/1/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Program 6. zasedání
Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/1/2/2019 bylo přijato.
2. Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
Ověřovatelé zápisu (Jiřina Mlčochová a Pavel Černý) z 5. zasedání ZO zápis přečetli a bez výhrad
podepsali.
Předsedající upozornila, že při objednávání geometrického plánu na pozemek, který minulé ZO
schválilo odprodat, se zjistilo, že v usnesení je zkopírováno z materiálů chybné parcelní číslo
pozemku. Jedná se o pozemek p. č. 1864, v usnesení je 1846. Vzhledem k tomu, že na programu
dnešního jednání je schválení přesné výměry daného pozemku, navrhla, aby chyba byla považována
za chybu v psaní a novým usnesením, které upřesní výměru pozemku, bude chyba napravena. Na
chybu upozornil i kontrolní výbor v rámci své kontrolní činnosti.
Návrh usnesení č. 6/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu
o ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/2/2019 bylo přijato.
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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 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.
- Žadatelé obnovili svou žádost. Bude o ní jednáno na příštím zasedání ZO.
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.
- Úkol splněn.
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.
- úkol trvá (kanalizace).
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. - 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 5. ZASEDÁNÍ ZO DNE 27. 6. 2019
5/4/1/2019
schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1965/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.
Kunín o výměře 7 m2 od J. Chalúpky, ,cena za 1 m2 pozemku 65 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemku a zajistí vyhotovení kupní smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 7. 2019
Úkol splněn.
5/4/2/2019
schvaluje darování pozemku p.č. 1354/2 o výměře 84 m 2, zastavěná plocha, na
kterém stojí stavba bez č.p. Rybářskému spolku Kunín. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s
převodem pozemku. Obec si vyhrazuje předkupní právo k nemovitosti. Při ukončení činnosti
Rybářského spolku Kunín se Rybářský spolek Kunín zavazuje prodat nemovitost obci zpět za cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku poníženou o hodnotu pozemku v místě a čase obvyklou.
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Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 8. 2019
Úkol splněn.
5/4/4/2019
schvaluje prodej části pozemku p.č. 1846, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
63 m2 (výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) z důvodu nepotřebnosti, cena za
1 m2 pozemku ve výši 100 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku
(vyhotovení geometrického plánu, vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena za vyhotovení kupní
smlouvy 500 Kč).
Zastupitelstvo obce ukládá objednat vyhotovení geometrického plánu a následně prodej pozemku
projednat na 6. zasedání ZO s upřesněním výměry.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Na pořadu jednání 6. ZO.
5/9/2019
schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2019
2. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2019
3. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2019
4. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2019
5. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2019
6. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2019
7. Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 7/2019
Zastupitelstvo obce ukládá vyhotovit Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2019 –
7/2019 a po podpisu zaslat finance.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Zdeňka Cabadajová
Termín:31.7.2019
Úkol splněn.
5/11/2019
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci obcí Mikroregionu Odersko na projektu
Přívětivé úřady obcí Mikroregionu Odersko.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 8. 2019
Smlouva bude
podepsána na VH v září.
Návrh usnesení č. 6/3/2019: 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. 6/3/2019 bylo přijato.
4. Majetkové záležitosti
• Prodej pozemku p.č. 1864/2
Po schválení prodeje pozemku zastupitelstvem obce na 5. zasedání, byl pozemek zaměřen, aby mohl
být oddělen. Výměra činí 63 m2.
Návrh usnesení č. 6/4/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p.č. 1864/2,
zastavěná plocha a nádvoří, ostatní komunikace o výměře 63 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1
m2 pozemku ve výši 100 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku
(vyhotovení geometrického plánu, vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena za vyhotovení kupní
smlouvy 500 Kč).
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 16. 10. 2019
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/4/1/2019 bylo přijato.
• Prodej pozemku p.č. 946/1
Manželé P. znovu požádali o odkoupení pozemku, který sousedí s jejich zahradou. Sousedé
o pozemek neprojevili zájem. Z pozemku byl geometrickým plánem oddělen záliv s autobusovou
zastávkou. O prodeji jednalo ZO na minulém zasedání. Prodej nebyl schválen. Zastupitelé se
nedohodli na ceně. Finanční výbor doporučil zpracování znaleckého posudku. Z posudku vyplývá, že
cena za 1 m2 je 181,44 Kč.
Pan Vlček navrhoval, aby pozemek byl prodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Předsedající připomněla, že žadatelé navrhli cenu 210 Kč/m2. Paní Vaňková podotkla, že by se obec
měla chovat jako řádný hospodář a přijmout nejvyšší nabídku. Paní Chlopčíková uvedla, že by se
mělo zohlednit, že se jedná o občany obce. Pan Krupp uvedl, že se v případě žadatelů pořád jedná
o stavební pozemek, protože přístup by se dal řešit přes jejich stávající zahradu. Pro nikoho dalšího
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povahu stavebního pozemku nemá, protože k němu není přístup. Předsedající nechala hlasovat
nejprve o ceně navrhované žadateli. Předsedající ještě navrhla, že cenu znaleckého posudku uhradí
obec.
Návrh usnesení č. 6/4/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p.č. 946/1,
zahrada o výměře 760 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku ve výši 210 Kč. Kupující
uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku (vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena
za vyhotovení kupní smlouvy 500 Kč). Obec Kunín uhradí cenu znaleckého posudku.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 16. 10. 2019
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 (Vlček, Vavříková)
Usnesení č. 6/4/2/2019 bylo přijato.
• Prodej části pozemku p.č. 1937
Manželé Rýcovi požádali o odkup pozemku za jejich zahradou, který byl dříve v nájmu. Finanční výbor
nedoporučil prodej pozemku, protože by do budoucna okolní pozemky mohly sloužit k zástavbě
a v případě prodeje předmětného pozemku by nebyl umožněn přístup k těmto pozemkům. Již několik
let ale pozemek jako komunikace neslouží, ani územní plán s tím nepočítá. Předsedající navrhla cenu
100 Kč/m2 analogicky jako u prodeje části pozemku z 5. zasedání ZO.
Návrh usnesení č. 6/4/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej části pozemku p.č. 1937,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2
pozemku ve výši 100 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku (vyhotovení
geometrického plánu, vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena za vyhotovení kupní smlouvy 500
Kč).
Zastupitelstvo obce ukládá objednat vyhotovení geometrického plánu a následně prodej pozemku
projednat na 7. zasedání ZO s upřesněním výměry.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 7. zasedání ZO
Výsledek hlasování: Pro 3 (Vlček, Novosadová, Chlopčíková) Proti 3 (Jalůvka, Kuběnová, Hrdina)
Zdržel se 6
Usnesení č. 6/4/3/2019 nebylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Předsedající vysvětlila úpravy na straně příjmů a výdajů, které jsou zohledněny v návrhu
rozpočtového opatření. Výdaje se navyšují o vícenáklady za opravy na zámku a v zámeckém parku
100.000 Kč (nové dřevěné mostky a větší rozsah opravy chodníků před zámkem), o výdaje za opravu
místních komunikací dle výběrového řízení 500.000 Kč a o náklady na svoz nebezpečných a
tříděných odpadů 80.000 Kč. Dále o 170.000 Kč za dohody o provedení práce brigádníků na údržbu
obce a za zkoušky odborné způsobilosti zaměstnance.
Návrh usnesení č. 6/5/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 5. rozpočtové opatření 2019.
Příjmy po 5. rozpočtovém opatření činí 34.835,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč, výdaje po
5. rozpočtovém opatření činí 52.409,257 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč.
Celkem příjmy i výdaje včetně financování 54.379,257 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Chlopčíková)
Usnesení č. 6/5/2019 bylo přijato.
6. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří
Návrh usnesení č. 6/6/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního
výboru Regionu Poodří ze dne 17.6.2019.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/6/2019 bylo přijato.
7. Zpráva o činnosti Rady obce Kunín za období od 28. 6. do 16. 9. 2019
Předsedající uvedla, že zastupitelé dostávají zápisy z jednání rady a občané jsou informováni ve
zpravodaji.
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Návrh usnesení č. 6/7/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce
za období od 28. 6. do 16. 9. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/7/2019 bylo přijato.
8. Zpráva o činnosti Výborů zastupitelstva obce Kunín za období od 28. 6. do 16. 9. 2019
Předsedkyně kontrolního výboru M. Kuběnová informovala o provedené kontrole usnesení RO a ZO
a kontrole smluv o finanční podpoře. Kontrolní výbor doporučil stanovovat termíny úkolů zejména
v letním období v delším horizontu.
Finanční výbor se zabýval žádostmi o odkup pozemků a rozpočtovým opatřením.
Návrh usnesení č. 6/8/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti
Kontrolního a Finančního výboru obce Kunín za období od 28. 6. do 16. 9. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/8/2019 bylo přijato.
9. Územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku Kunín – Šenov – Nový Jičín
Předsedající vysvětlila, že tématu územní studie se chtěla věnovat v diskuzi a následně po jednání se
zástupci zhotovitele studie a Moravskoslezského kraje, které je stanoveno na 20.9., svolat
zastupitelstvo. Na tomto jednání se zástupci obcí a petičního výboru bude představena celková studie
včetně varianty C, která by měla spočívat v bezpečnostních úpravách na stávající komunikaci I/57.
Podle dalších informací se upřednostňovaná varianta A1 již dále rozpracovává a poté bude potřeba
aktualizovat Zásady územního rozvoje a následně územní plány dotčených obcí (Kunín, Šenov, Nový
Jičín). Časově se jedná o období cca 6 let.
Předsedající předala slovo panu Černému. Ten uvedl, že projednání studie zastupitelstvem již nyní
navrhl proto, aby zástupci obce šli na jednání ohledně studie s MSK a zhotovitelem s jasnou
informací, že obec podporuje jakékoliv přínosné řešení dopravní situace. Předsedající dodala, že po
avizovaném jednání chce uspořádat veřejné projednání studie s občany.
Paní N. uvedla, že Kunín je ve věci přípravy obchvatu díky uskutečněné petici nejdále a petiční výbor
nadále intenzivně komunikuje s krajským úřadem a dalšími institucemi. Moravskoslezský kraj má
zájem dopravní situaci řešit s ohledem na budoucí vývoj průmyslu v Novém Jičíně a také snaze o to,
aby se i dojezdová doba do krajského města co nejvíce zkracovala. Proto je dobré na studii reagovat
co nejdříve.
Návrh usnesení č. 6/9/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o zpracování
územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech
2018“ a podporuje řešení vedoucí k dosažení obchvatu v tomto daném úseku.
Zastupitelstvo ukládá zajistit veřejné projednání se zpracovatelem územní studie a Moravskoslezským
krajem v nejbližším možném termínu.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/9/2019 bylo přijato.
10. Diskuze
Předsedající informovala o internetovém hlasování, které běží až do konce září a týká se ankety
o nejzajímavější obnovenou památku za uplynulých 30 let v rámci ocenění Opera Historica. Za
Moravskoslezský kraj byl nominován právě Zámek Kunín. Musela vypracovat přihlášku včetně
doložení projektové dokumentace a současného využití zámku. To pomohl zpracovat pan Zezulčík.
Žádala všechny, aby denně hlasovali. Vyhlášení a ocenění se bude konat 3. října v Praze ve
Španělském sále.
Pan Vlček se ptal na možnost rozšíření chodníku od kostela směrem k hřbitovu. Předsedající se
dotazovala na ŘSD. Odpověděli, že se budou vyjadřovat až ke konkrétní projektové dokumentaci.
Navrhla počkat na jednání v rámci obchvatu, kde by měly být představeny i bezpečnostní úpravy na
komunikaci I/57. Pokud se k těmto úpravám přistoupí, bylo by možné k nim přidat i rozšíření chodníku
od kostela, který by byl využíván při smutečních průvodech k hřbitovu tak, aby pozůstalí nemuseli jít
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za autem po silnici. Paní Vavříková dodala, že v současné době je toto možné řešit asistencí Policie
ČR nebo nějaké služby, která by na bezpečnost provozu dohlížela.
Pan Vlček připomínal odklizení suti u zídky na kurtech. Paní Vavříková uvedla, že zaměstnanci o tom
vědí, ale kapacitně nestíhají. Předsedající dodala, že obec ráda zaměstná aktivního důchodce na
dohodu o provedení práce.
Předsedající uvedla, že řešila problém nedostatku vody u kurtů. V úvahu přichází vyčištění studny a
také instalování nádoby, do které by se voda průběžně čerpala a užívala ke kropení kurtů.
Předsedající požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení.
Přehled přijatých usnesení na 6. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 16.9.2019
Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
6/1/1/2019

bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Miroslava Vlčka a Ing. Pavla Černého,
návrhové komise Markéty Kuběnové a Mgr. Davida Kruppa a zapisovatelky Mgr. Evy
Ruskové.

6/1/2/2019

schvaluje Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.

6/2/2019

bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu z 5. zasedání
zastupitelstva obce.

6/3/2019

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

6/4/1/2019

schvaluje prodej pozemku p. č. 1864/2, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní
komunikace o výměře 63 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku ve výši
100 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku (vyhotovení
geometrického plánu, vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena za vyhotovení
kupní smlouvy 500 Kč).
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 16. 10. 2019

6/4/2/2019

schvaluje prodej pozemku p. č. 946/1, zahrada o výměře 760 m2 z důvodu
nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku ve výši 210 Kč. Kupující uhradí všechny
náklady spojené s převodem pozemku (vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena
za vyhotovení kupní smlouvy 500 Kč). Obec Kunín uhradí cenu znaleckého posudku.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 16. 10. 2019

6/5/2019

schvaluje 5. rozpočtové opatření 2019. Příjmy po 5. rozpočtovém opatření činí
34.835,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč, výdaje po 5. rozpočtovém opatření
činí 52.409,257 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč.
Celkem příjmy i výdaje včetně financování 54.379,257 tis. Kč.

6/6/2019

bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 17.6.2019.

6/7/2019

bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce za období od 28. 6. do 16. 9. 2019.

6/8/2019

bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního výboru obce Kunín za
období od 28. 6. do 16. 9. 2019.

6/9/2019

bere na vědomí informaci o zpracování územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku
Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018“ a podporuje řešení
vedoucí k dosažení obchvatu v tomto daném úseku.
Zastupitelstvo ukládá zajistit veřejné projednání se zpracovatelem územní studie a
Moravskoslezským krajem v nejbližším možném termínu.

Předsedající ukončila zasedání v 18:40.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina – zastupitelé
2) Prezenční listina – občané
3) Zveřejněná informace o konání 6. zasedání ZO
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4) Materiály
Zápis byl vyhotoven dne: 18.9.2019
Zapisovatel: Eva Rusková
Ověřovatelé:
Miroslav Vlček

dne 25.9.2019

Ing. Pavel Černý

dne 27.9.2019

Starostka: Dagmar Novosadová

dne 26.9.2019
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