Materiál č. 8/3/2019
Určeno pro 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 16. 12. 2019
Název materiálu: Kontrola plnění uložených úkolů
Zpracovala, předkládá: Dagmar Novosadová

V Kuníně dne 2. 12. 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. 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 podali novou
žádost, prodej pozemku je na pořadu jednání.
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 (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.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Úkol trvá (kanalizace).

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.
Návrh na usnesení č. 8/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené
kontrole úkolů uložených na předchozích zasedáních ZO.

