Zápis

z23' zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 04.06.2018
Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 04.06.20í8 v í7.00

ZahĄeni zasedán í zastu pitelstva
Starostka obce (dále jen předsedĄící) zahĄila 23' zasedání zastupitelstva obce v17.o3 hodin.
Zasedání zastupiłelstvá obce bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem Zo
a informace o jeho konání byla zveřejněna na úřednídesce po předepsanou dobu. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné, protoŽe bylo přĺtomno 11 členůzastupitelstva obce (omluveni p'Zezulčík,p. Vorek,
p. Zdráhal, p. Hrdina _ viz.-Prezenění listina č. 1). Zasedání se rovněŽ zúčastniliobčanéobce dle
Prezenční listiny (Příloha

č'. 2).

í. Určenízapisovatele,

ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu
Návrh usnesení ě. 23/1/1: Zastupitetstvo obce Kunĺn bere na vědomĺ určeníověřovatelů zápisu
MUDr. Marie Přadkové a Mgr. Aĺeny Ruskové, nélvrhovékomise RťlŽeny Šimeĺkovéa Bc. Pavla
Malčĺka,zapisovatelky Evy Ruskové.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti
Usnesenĺ ć,.23l1l1 byIo přijato.

0 ZdrŽelse

1

Předsedající doplnila navrŽený program zasedání o bod 10 - Stanovení poötu clenů zastupitelstva
obce ve volebním období 2018 _ 2022, který vyplývá ze zákona o obcích a musí být stanoven 85 dní
před konáním voleb'
Fředsedající přečetla navrŽený program. Program nebyl dále doplněn. Předsedající nechala hlasovat
o navrŽeném programu.

1) Urceníověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele, schválení programu
2) Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
3) Kontrola úkolů

4) Majetkové záleŽitosti
5) ZávěreÖný účetobce
6) Smlouvy o smlouvách budoucích kupních - prodej domů č.p. 462, 464 a 465
7) Revokace usnesení Ö,. 14t4 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Kunín ze dne 19. 12.2016
8)Zprávao činnosti Radyobce Kunín za období od23.4.2018 do 4.6. 2018
9)Zprávao činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunín za období od 23. 4. do 4.6. 2018
_
10) Stanovení počtu členůzastupitelstva obce ve volebním období 2018 2022
1
1

1) Diskuze

2) Rekapitulace přijatých usnesení

13) Závěr

Návrh usnesení ě. 23/1/2: Zastupitetstvo obce Kunĺn schvaluje Program 23. zasedánĺ Zastupitelstva

obce Kunín.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 ZdrŽel se 0

Usnesení ć,.221112 bylo přijato.

2. Zpráva ověřovate!ů zápisu o ověření zápisu
Předsedající požádala ověřovatele zápisu z23. zasedánÍ Zo o zprávu o ověření zápisu. Uvedla, Že
pan Hrdina, který není přítomen, zápis přečetl a podepsal v zákonem stanoveném termínu. Pan

Sedlácek uvedl, Ž'e také bez výhrad podepsal.

Návrh usnesení ě. 23/2: Zastupitelstvo obce Kunĺn bere na vědomí zpráVu ověřovatelťl zápisu

o ověřenĺ zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O ZdrŽel se 2 (Šimčíková,Sedláček)
Usnesení ć.2312 bylo přijato.
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3. Kontrola úkolůz předešlých zasedání Zo

Že
Předsedajĺcí provedla kontrolu plněnĺ úkolůuloŽených na předcházejícĺch zasedánĺch Zo' Uvedla,
Zo
zasedání
z12'
a
úkoly z l|o. a 11' zasedáni Zo (doporučení áuditu ohledně úÖtování)
(toňp"n'""e nákladů v záleŽitostech kanalizace) jsou plněny průběŽně a okomentovala úkoly
z dalŠíchzasedání.

Úroly z'l4.zasedäniZo

14t4t,ln

14t4t113

případě prodeje části
schvalu.|e zřízení předkupního práva dodoby zahĄení stavby v
jiná
plocha]
a část pozemku
plocha,
m2
260
p. Č:. 22i o výměře cca
por"*ŕu
[ostatní
'p.
Kunín'
k.
ú.
porost]
v
vše
travní
m2
í
33
č;' 219ti o výměře cóa
[trvalý
plocha, jiná
1. schvaluje prodej Öásti pozemku p. č. 221 ovýměře cca 260 m2 [ostatní
'133
travní
m2
cca
výměře
o
[trvalý
plocha] óa.t pozómku parcelní číslo219lí
" u ŕ. ú. Kuníň. Cena za 1 m2 _ 4oo Kě. Kupujícĺuhradí veškerénáklady
poro'iÍ us"
s převodem pozemku a vyhotovení geometrického plánu. Cena za vyhotovenĺ
spojené
kupní smlouvy 500 Kč.
2. ukládá vyhotovení kupní smlouvy'
Termín: 28'2.2017
Zodpovídá: Markéta
KS, úkol trvá'
potvrdili
vyhotovení
Żua^t"lé nereagují, byli opětovně vyzváni, aby
2018'
na pořadu 23. zasedání Zo dne 4' 6'
p.
schvaluje uzavření smluv o právu provedení stavby na pozemcích Ö': 219111'2186,

Kuběnová

--

14t1,|

1632,1633svlastníkyvýšeuvedenýchpozemků,všek.ú.Kunín.

Ńovosadová

Termín: 31' 3' 2017
Zodpbvídá: Dagmar
pro
Vlastníci byli obesláni, doposud nedoručeny podpisy. Chybí podpis od Úřadu
zastupování státu ve věcech majetkových'

-

Úłoly z ĺ9. zasedániZo

1gI7

pozemcích p' č'
1. schvaluje uzavřenĺ Smluv o právu umístit a provést stavbu na
143013,10i

,

99, 9BB, 985, 983/1 , 2023, 2024, 2021,

2. zplnomocňuje starostku podpisem smluv'
Termín:31

1gI18

'12.2017

-

Zodpovídá: Dagmar Novosadová

zasláno projektantům
2016'
ukládá Radě obce rozhodnout o zápisech do kroniky obce za roky^2o15'
6'
2018
30.
kronikář poiádán o doplnění zápisu, termín
- zápisy
|rojednány,

Úroly z20.zasedániZo

2ot1ol3

2ot1ot4

8611 '

-

na projekt Kunĺn
scnváluJe úpravu smlouvy o dílo s firmou Projekty Vodam S'. ľ:- o'
pracĺ na
původně
navrŽených
rozsah
sníŽeń
doplněńí kanalizace a to tak, Že bude
zpracování projektové dokumentace z 1 í 60 m na 843 m kanalizace'
s' r'
áopräcovanĺ části projektové dokumentace společnostĺ Projekty Vodam
p'
č'
před
nemovitostmi
""6uáiuĚ
o. ná uínuoóvání kanalizačníhô řadu splaŠkovékanalizace
_
Smlouvě
ke
vyhotoven Dodatek
36í 37o na náklady obce.

-

Úxoly z21.zasedániZo
p' ć"
."r'uälujéprodej pozemků (rozdělených geometrickým plánem Ö,..1298-39412017)
2,lt5
m2
p.i.33/10 o výměře 36
[ostatní
3311 a äuý'crä'149 m2 řastavcnä plócha] a
zastoupenou
o'p.s.
EDUhelp
společnosti
Kunín
jiná
v
k.
ú.
plocha]
vše
plocha,
uhradí veškeré
reoitelóm Mgr. Stanislavem Kovářem' Cena za 1 m2 25o Kč. Kupujĺcí
pozemku,
cena za
převod-em
plánu a
naĺ<laoý spoiené s vyhotovením geometric'kéh9
podpisu
kupní
po
vyhotovení kupní smlouvy-Soo Ře. xupnĺ smlouva bude uzavřena
smlouvy na odkoupení nemovitosti ě' p' 74'
Termĺn 30'6'2018
zoopouioa, Markéia Kuběnová
- úkol splněn, smlouva podepsána
Úxoly z22.zasedänÍZo
s!9vb^u-!a pozemcĺch p' č'
ĺ. sóńvaluje uzavření Smluv o právu umístit a provést
2215
1354.
1
rcgž, laső, rc44t1, 1520, 1521 ,3256,3257, 1514t1, 151412,1359, 356ĺ1'
2. zplnomocňuje starostku podpisem smluv'
projekčnífirma
zoobóuĺoa, oaimar Novosadová - smlouvy bude uzavírat
.

2
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22171.schvalujeposkytnutíveřejnéfinančnípodporyzrozpoÖtuobceTělovýchovné
jednotě Kunín ve výši 137'000 Kě'

22t8
22I1o

obce Rybářskému spolku
z. .cńu"lli" |oskfnutí uerl]ňe finančnípodpory z rozpočtu
Kunĺn ve výši 20.000 Kč'
3. zplnomocňuje starostku podpisem sml9.v'
ä ňosrvtnutĺ ueřejné finančnípodpory a do 30 dnů po
4. ukládá vyhotovit
úřednídesce oU Kunín'
podpisu zveřejnit na "'lou'Iu
Termín: 31' 5' 2018
zoopovĺJa: Zdeňka Cabadajová
- splněno
plněnĺ závazku,
uzavřenídohody o uznánĺ závazku a postupném
ĺ.
býem
'"ňuáĺu.i"
panĺ
splátkový'kalendářs
'
usnesení'
tohoto
1
t'
bod
realizovat
2'. ukládá
Termín: 31' 5' 2018
zoopóvĺáa: ZdeřkaCabadajová

-

splněno
l_^___l:9í
r' o' Ve Vécl
pouéruiéstarostku obce jednáním 1 KVB advokátní kancelářĺ s'
p' 462' 464'
i'
prodej
domů
na
kupních
vynotovení smluv o smlouvách budoucích

-

465.
smlouvy budou
- na pořadu jednánĺ je záměr uzavření smluv o smlouvách budoucĺch,
schvalovány na 24. zasedáni ZO

a to na skutečnosti' které
Paní Šimeíkováse zeplala na záleŽitosti projednávané..na 17'. zasedánĺ, školy z budovy školy do
mateřské
vyplynuly z inspekcní zpĺávy inspekce u" sLol"' Byl to přesun třídy
Školy'

před budovou
školky a jestli oyla zpráäována piojektová dokumeňtace řešení bezpečnosti
byla zpracována a
znaěení
dopravního
Předsedajícĺ oopoveJě a,, z"' pro,e6ová dokumentace
nebyla realizovánaopatření
ńesouhlasí,
naurhem
policiióďä
s
Šroiá
pr"oäná Škole_.
odsouhlasena
projektové
Vypracování
o
nerozhodlo
Zastupitelstvo
realizovat.
mozne zafim
Tňiv 11ĺs
kina na
bývalého
"""ĺ
osvětove nesááv. vse závisí na.realizaci rekonstrukce
dokumentace na přestavbu
projekt
kina'
rekonstrukce
týká
Co se
sál, aby se aktivity v osvětové besedě moňlípresunout do sálu.
ieiizz$racován a čeká se na dokončenírozpočtů'přijde inspekce a neshledá nápravu' Předsedajĺcí
Pan Kojetinský se zeptal, co nastane
Momentálně provoz u školy je upraven
uvedla, Že to inspekce zkonstatuje do své zprávy, a ĺo ;e vše..
prostor před jídelnou je vyhrazen rodičům'
tak, Žeučiteléparkují na zp-evněné ploše před buäovou.ä
případě opakované
Pan Malcík dodal, ź" ň"šr.ólnĺ radě totäiěalt"lŔa ZŠżmiňovaia. Uvedla,Żev
(obci) k řešení'
inspekce konstatuje'Že poŽadavky předala zŕizovateli školy

ďä;

.'_i;;i,

o provedené kontrole
Návrh usnesení č. 23/3: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomt informaci
Úkotťl utoŽených na předchozĺch zasedáních Zo'
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti

Usnesení ć,.2313 bylo přijato.

0

ZdrŽel se 0

4. Majetkové záleŽitosti

.

Žádost o odkoupení pozemku _
pozemek o výměře 20q
Paní Kuběnová uvedla, Že Žadatelka po doplnění své Žádosti Żádá o pozemku za 2oo Kčlmz'ť
Za
prodat
část
doporučil
Pozemkem vedou inienyrsre sítě. Finańčňiirýoó,
tuto cenu obec kdysi od cihelny tento pozemek odkoupila'
geometrického plánu na
Návrh usnesení č.23/4/1: Zastupitetstvo obce Kunín schvatuje vyhotovenĺ
rozdělenĺ pozemku parcelnĺ čĺsto463, o výměře 200 m2'
Výsledek hlasovánĺ: Pro 11 Proti

Usnesení ć,.23l4l1 bylo přijato'

0

ZdrŽel

se

0

. Žádost o odkoupenĺ pozemku kteý vlastní.sou.sední parcely' Zároveřl
Paní Kuběnova uveJlá, ź" o po'"'ek poŽádal pan
souhlasí
a. pan
si o pacht pozemku poŽádal pan ;. oba Žadatelé se spólu domluvili schválen'
Předsedající
pokud bude zastupitelstvem
případným prodejem pozemku panu
s

doptnila, źe finaneńĺ výbor doporučil pozemek prodat za 80 Kč,lmz'

J
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Návrh usnesení č.23/4/2: Zastupitelstvo obce Kunĺn schvaluje prodej pozemku parcelnĺ čĺslo2112

[trualý travnĺ porost] o výměře 223 m2 za cenu 80 Kč/1m2 v katastrálnĺm (lzemí Kunĺn

Kupujícĺ uhradí veškerénáklady spojené s převodem pozemku (vklad

nemovitostí, cena za vyhotovení kupnĺ smlouvy je 500 Kč).

na

katastr

Výsledek hlasování: Pro 't1 Protĺ 0 ZdrŽel se 0
Usnesenĺ č}.23l4l2 bylo přijato.

. Žádost o odkoupenĺ pozemku Paní Kuběnová vysvětlila, Že Žadatel poŽádal o odkup pozemku p. č' 1479 a zvaŽoval zpevnění

příjezdové komunikace k nemovitostiv součinnosti s obcí, která by poskýla recyklát. Po přehodnocení
situace se sousedy nyní Žadatel zvaŽuje také zpevnění komunikace na pozemku p. č. 1481 .
Zastupitelé po diskuzi doŠlik závěru, Že prodej pozemku panu
by mohl znemoŽnit přístup
jehoŽ nemovitosti také s prodávaným pozemkem souvisí. Navrhli nejprve
na zahradu panu
zajistit vyjádření manŽelů
l k této situaci.

Návrh usnesení č. 23/4/3: Zastupitelstvo obce Kunĺn ukládá zajistit stanovisko manŽelťl

k prodeji pozemku p. č. 1479 panu

Zodpovĺdá: Dagmar

Novosadová

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti
Usnesení ć,.23l4I3 bylo přijato.

0

Termĺn: 3.9.2018

Zdržel se 1 (Kojetinský)

5. Závěrečný úěet obce
Předsedající okomentovala Závérečný účetobce a vyjmenovala všechny jeho příĺohy, který byl

zveřejněn na úředníobce, zastupitelé jej obdrŽeli e-mailem. občanéi zastupitelé se k němu mohli
vyjádřit.

Návrh usnesení č. 23/5/1: Zastupitelstvo obce Kunín:
1.1 souhlasí s celoročnĺmhospodařením obce Kunĺn za rok 2017.
1.2 schvaluje Úeetnĺ závěrku obce Kunín za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.2017

9 Proti
Usnesení ć,.23l5l1 bylo přijato.

Výsledek hlasování: Pro

O

Zdrżel se 2 (Šimčíková,Kojetinský)

Návrh usnesení č. 23/5/2: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomĺ:

2.1 Zprávu auditora o přezkumu hospodařenĺ obce Kunĺn za obdobĺ od 1 . 1 . 2017 do 31. 12. 2017.
2.2 lnformaci auditora o splněnĺ přijatých nápravných opatřenĺ k hospodaření obce za rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro 11 Protĺ 0 ZdrŽel
Usnesení ć,.23l5I2 bylo přijato.

se

0

6. Smlouvy o smlouvách budoucĺch kupních - prodej domů ć,.p.462' 464 a 465
Předsedající připomněla, Že na minulém zasedání byla pověřena zastupitelstvem, aby jednala
s advokátní kanceláří ve věci prodeje nemovitých věcí - povodňových domků' Na doporučení

advokátní kanceláře by před jednáním o smlouvách budoucích kupních mělo být schváleno zveřejnění
záměru prodeje.
Paní Přadková se zeptala, kdy můŽe být prodej uskuteÖněn. Předsedajícíodpověděla, Že prodej můŽe
být podle podmínek dotace realizován nejdříve po 10 letech od kolaudace domů' takŽe v roce2020'
Předsedající dodala, Že se situací budou seznámeni i ostatnĺ nájemci a pokud projeví zájem, müŽe
zastupitelstvo obce na zářijovém jednání rozhodnout i o dalších domcích. Pokud nebudou mít o odkup
domů zájem, zůstanou v nájemním bydlení.

Návrh usnesení č. 23/6: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zveřejněnĺ záměru prodeje nemovitých
věcí:
1. pozemku

parc' č.211017 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvořĺ, jehoŽ
s nÍm pozemku parc. č. 2110/6

součástíje stavba _ budova s č. p. 462, rodinný dťlm, a spolu
o výměře 531 m2, druh pozemku: zahrada;
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2. pozemku parc. č.2110/11 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha
součástĺ je stavba _ budova s c. p. 464, rodinný dťlm, a spolu s ním pozemku
o výměře 522 m2, druh pozemku: zahrada;
3. pozemku parc' č.2110/13 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha
součástĺ je stavba _ budova s č.p. 465, rodinný dům, a spolu s nĺm pozemku
o výměře 455 m2, druh pozemku: zahrada;
vše v k. (l. a obci Kunĺn na Úřednĺ desce obecnĺho Ĺlřadu v Kunĺně na 15 dnil.

B Proti
Usnesení ć,.2316 bylo přijato.

Výsledek hlasování: Pro

0

ZdrŻel

se

a nádvoří, jehoŽ
parc. č. 2110/10
a nádvoří, jehoŽ
parc. č. 2110/12

MalÖík)
3 (Kojetinský, Šimčíková,

Zastupitelstva obce Kunín ze dne 19.12.2016
Předsedajícívysvětlila, Že zastupitelstvo obce v prosinci 2016 schválĺlo prodej pozemků Žadatelům za
4Oo Kč,tm2. Żadatelé navýzvy obecního úřadu, aby se vyjádřili, zda s prodejem souhlasí, nereagovali.
Byli obeslánítřikrát, na Žádnou zvýzev nereagovali.
Paní ŠimÖĺkováse zeptala, kdy by|a odeslána poslední výzva, jak bylo doporučeno radou obce.
Předsedající odpověděla, Že výzva byla odeslána druhý den po jednání rady obce 22.5. Paní
Šimčíkováchtěla vědět, zdabyl dopis odeslán na dodejku' PaníJanýšková uvedla, Že dopisy posílala
obyčejně, ale ani ty se obecnímu úřadu zpět nevrátily, takŽe byly doručeny. Paní Simcíková trvala na
tom, aby byla výzva odeslána ještě na dodejku, aby bylo prokazatelné, Że Żadatelé byli se situací

7. Revokace usnesení ć,.'l4I4 z

14. zasedání

obeznámeni'
Pan Kojetinský uvedl, że Žadatelé mají určitě o uvedené pozemky zájem, protoŽe vlastní sousední
většíparcelu a chtěli na pozemcĺch stavět' od počátku s rozhodnutím nesouhlasil a povaŽuje ho za
zaujaté. Podle něj byli Žadatelé podvedeni. Předsedající konstatovala, Že rozhodnutĺ zastupitelstva
jako kolektivního orgánu je potřeba respektovat' Kdyby Žadatelé opravdu měli zájem na pozemcích
stavět, uŽ by to dávno udě|ali. o prodej si mohla samostatně poŽádat jejich dcera, coŽ neučinila. Dále
uvedla, Že ktéto záleŽitosti se vedla opakovaně rozsáhlá diskuze a zastupitelé svoji vůli jiŽ projevili.
MůŽe někdo ze zastupitelů podat jiný návrh, o kterém se bude hlasovat. Paní Kuběnová připomněla,
Že předmětný pozemek je veden v územním plánu jako veřejná zeleň, takŽe ani odbor územního
plánování Městského úřadu v Novém JiÖĺně by nedal kladné vyjádření například k oplocení tohoto
pozemku. Předsedající dodala, Že s pozemkem jako veřejnou zelení je počítáno v připravované
výstavbě rodinných domů, kdy musí být k rodinné zástavbě splněno určitéprocento veřejné zeleně.
Pan Kojetinský řekl, Že je moŽné udělat změnu územního plánu. Předsedající vyzvala cleny Zo, aby
daĺi protinávrh k navrŽenému usnesení, pokud s ním nesouhlasí.
PanÍ Šimeĺkovázopakovala, Že není prokazatelné, Že Żadatelé nemají o pozemky zájem. Pan
Sedlácek uvedl, Že měli dostatečně příleŽitostíse vyjádřit. Paní Přadková navrhla zaslat výzvu znovu
na dodejku a rozhodnout příŠtě.
Nikdo ze zastupitelů nepodaljiný návrh, předsedající nechala hlasovat o navrŽeném usnesení.

Návrh usnesení č.23/7: Zastupitelstvo obce KunÍn revokuje usnesení ě. 14/4/1/1 a 14/4/1/3 přijatého
na 14. zasedánĺ Zastupitelstva obce Kunĺn dne 19. 12. 2016.

7 Proti 2 (Šimeítová,Kojetinský) ZdrŻel se 2 (MalÖík, Černý)
Usnesení ć'.2317 nebylo přijato.

Výsledek hlasování: Pro

8. Zpräva o ěinnosti Rady obce Kunín za období od

23. 4.2018 do 4. 6.

20í8

Předsedající uvedla, Že informace zrady obce jsou pravidelně zveřejňovány Ve zpravodaji. Zastupitelé
obdrŽeli zprávu z rady obce v materiálech.
Návrh usnesení č. 23/8: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomĺ Zprávu
Kunĺn za obdobĺod 23.4. do 4.6.2018.

11 Proti 0 ZdrŽel se 0
Usnesení č;.2318 bylo přijato.

Výsledek hlasování: Pro
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9.

Zpráva o ěinnosti Finančníhovýboru Zastupitelstva obce Kunín za období od od 23. 4.
20í8 do 4. 6. 2018

Předsedající dodala,

ie o

závérech jednání finančníhovýboru informovala místo nepřítomného

předsedy výboru v průběhu jednání zastupitelstva obce. Finančnívýbor se zabyval závěrečným účtem
obce a majetkovými záméry.

Návrh usnesení č. 23/9: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomĺ Zpráva o činnosti Finančnĺho
výboru Zastupitelstva obce Kunĺn za obdobĺ od 23. 4. do 4. 6. 2018.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti
Usnesení č. 2319 bylo přijato.

0

ZdrŽel

se 1

(ŠimÖíková)

10. Stanovení počtu členůzastupitelstva obce ve volebním období 2018

-2022

Předsedající vysvětlila zákonnou povinnost zastupitelstva obce stanovit počet členůzastupitelstva
obce nadcházejícího volebního období 2018 _ 2022. Dodala, Že podle zákona o střetu zájmů bylo
zmírněno zveřejňování majetkových poměrů neuvolněných členůzastupitelstva a jejich závazkťl. To
znamená, Že majetkové přiznání se stále podává, ale uŽ' není veřejné. Zveřejňuje se pouze u členů
rady obce.

Návrh usnesenÍ č.23/10: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje, v souladu s $ 67 zákona č. 128/2000
Sb., o obcĺch, v platném zněnĺ, 15 členůZastupitelstva obce Kunín pro volebnĺ období 2018 - 2022.
Výsledek hlasování: Pro

11

Proti

Usnesení ć'.23110 bylo přijato.

0

Zdržel se 1 (Šimčíková)

11. Diskuze

Předsedající zahĄila diskuzi informací o moŽnosti uspořádat zď1ezd do Skoronic na Jĺzdu králů, která
se koná v neděli 9. záŕí.Program je od 9 hodin (průvod krojovaných, poutní mŠev kostele, dechovka
u kostela, oběd ve Vlkoši, od 13 h jizdakrálťl, poŽehnáníjezdcům, vyvolávky u 120 domů, cimbálovka
na kanále, ukončení cca v 17 hodin. Vobecním domě je výstava k75. výročíobnovení Jízdy králů.)
Vstupné na Jízdu krá|ů 100 Kč, ostatní aktivity zdarma. Předsedající navrhla zajistit autobus a náklady
rozpočítatmezi účastnikyzájezdu. Ve zpravodaji bude uveřejněna výana, zajištěno nacenění nákladů
na cestu. paní Šimčírovánavrhla, aby náklady na autobus hradila obec z rozpočtu. Předsedající
navrhla poptat cenu a poté se domluvit s radními obce.
Dalšízáležitostí byl výběr vstupného na zámeckou slavnost. Předsedající uvedla, Že je problematické
zajistit dostatek dobrovolníků na výběr vstupného. Vstupné se vybírá vŽdy od zámku a od hřiště. Letos
je navíc 20. ročníkslavnosti. Náklady na slavnost budou min' 250 000 Kč. Paní MlÖochová navrhla,
aby s výběrem vstupného nebo i se stavěním stánků pomohli členovéspolků v obci. Zastupitelé
vyjádřili souhlas s tím, aby se vstupné vybíralo a byly osloveny spolky ohledně výpomoci. Předsedající
dodala, Že v případě nepříznivého počasíbude výběr vstupného zrušen. Připomněla, Že na zámeckou
slavnost přijede i delegace z Leimenu s panem Friedrichem a bude podepsáno osvědčení
o pańnerství. Avizována je i návštěva paní Marie Holcmanové s dětmi.
a připomněla, že by zastupitelstvo mělo
Předsedající navázala na připomínku paní Šimčírové
projektovou
dokumentaci na adaptaci osvětové besedy pro
v rozpočtovémopatření vyčlenit finance na
z provedené kontroly ve škole, kde děti
zprávy
dalšítřídu mateřské škoĺy.Podnět vzešel z inspekční
pro
podmínky
rozvojjako děti v ostatních třídách MŠ
stejné
navštěvujícítřídu MŠv bűdově ZŠnemají
přebudovat a propojit střídou MŠ
je_přízémí
jiných
besedy
osvětové
moŽností
Jedinou
v
budovách.
v prvním patře budovy. ŠtolapoŽaduje, aby obě třídy byly propojeny jedním, vnitřním schodištěm.
Venkovní schodiště by zůstalo zachováno. Pan Kojetinský navrhl obestavět venkovnĺ schodiŠtě,aby

;"'""J:5äľ:?ijľJ.Ł*ä::""ff,i'',l!'.írekonstrukcitělocviÖny ZŠ,která

pokračuje dle harmonogramu.
na Suchdolské.
chodníku
Dále uvedla, Že se čeká na zahď1eni stavebního ŕízenína realizaci
získala ocenění Skokan
kde
obec
odpadu,
Předsedající informovala o úspěchu obce v oblasti třídění
ż.e se uvaŽuje, Že sběr
Avizovala,
kraji.
popelnici
v
Moravskoslezském
roku v anketě o keramickou
plastu v obci bude řešen plastovými pýli pro domácnosti v rodinných domech. Tento způsob se
v jiných obcích osvědčuje a je dalšímoŽností, jak občany motivovat ke třídění.
Panĺ Rusková se ptala na oplocení sběrového dvora, zda bude letos obnoveno. Pan SedláÖek uvedl,
Že pletivo bude vyměněno a zároveň se brána dvora posune více do vnitřku dvora, aby mohlo být více
kontejnerů zpřístupněno a ulevilo se tak sběrnému místu u zdravotního střediska.
6
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Předsedající dále uvedla, Že zjišťovala cenu autobusové čekárny u zdravotnĺho střediska. Nabídka
činila cca 140 ooo Kč za cca 4 m velkou čekárnu. Nechá zjistit cenu ještě u většího rozměru čekárny.
u byivalé pošty' Podle jeho názoru je zajiŽdění
Pan Černý
- poukazoval na novou autobusovou čekárnu
schopni autobusem zajet aŻ k obrubníku.
problematické
řidiči
nejsou
a
k
zastávce
autobusů
Předsedající zjistĺ u zhotovitele, zda zastávka se zálivem vyhovuje.
Pan Kojeiinský upozorňoval na potřebu ořezu stromů u přechodu u kostela ze směru od mostku.
Zmínil ńefunkčnost rozhlasu u KoláÖků. Ptal se na situaci u přechodu u býovek, zda uŽ- se jednalo
s majitelem nemovitosti. Předsedající odpověděla, Że s majitelem domu Ö. 22 a pŕilehlézahrady
;ednála. S posunem plotu souhlasí. Aż. dobuduje parkoviŠtě u domu, přijde na řadu záleŽitost
s posunem plotu. Na zářijovém zasedání by se to mělo dořešit.
Däle pan Kojetinský upozorňoval na špatný stav lípy u bývalého mlýnského náhonu a také na vegetaci
rostoucí v mostních konstrukcích (u kostela). Předsedající uvedla, Že budou vlastníci upozorněni na
stávajícístav.
Pan Malcík upozornil na propadajĺcíse kanál v uličce u jeho rodičů'
upozorňovala na nefungující hlásiÖ rozhlasu u zdravotního střediska. Dále uváděla,
Paní
Že na dětském hřiŠtije spoustu nedopalků i při akcích pro děti zde dospělí kouří. Navíc děti lezou na
střechy, přístřeŠkyaio. oale se ptala na záleŽitost směny pozemku za pozemek s chodníkem před
jejich domem. Pŕedsedajícíuvedla, Že se čeká na kolaudaci bezpečnostních prvků v obci. Chybí
góometrický plán. AŽ bude zkolaudováno, dořešíse směna pozemku s chodníkem za pozemek' ktený
schválen. Předsedajícíodpověděla,Że je na vŠem s jejím synem domluvená.
byl
Paní Mlčochová uvedla, Że pŕi akcích pro děti vyvěŠujízákazy kouření. Týo jsou do druhého dne
strŽeny a je na kaŽdém jedinci, jak se chová a není moŽné kaŽdého převychovávat.
Předsedající uvedla, Že tyto nešvary nelze bohuŽel vymýtit. Uvedla, Že by bylo moŽné sjednat
veřejnoprávní smlouvu s Městskou Policií Nový JiÖín, aby vykonávala dohled na výypovaných akcích.
Veřejnoprávní smlouvu jiŽ poptávala. Řešit situace zÍizenim obecní policie jsou bohużel tak finančně
náročné, Že by to obecní rozpočet nezvádl.
poukázal na stav dvou lip u chodníku u Ekocellu. Předsedajícĺ uvedla, Že pozemek je
Pan
vlastnictvím Ekocellu, kteý by| vyzván. Dostal kontakt na firmu zabyvající se kácením, ale zatĺm
také zmiňoval aktivity dětí, které pŕelézajízábradlí na mostech nebo
situaci neřeŠí.Dále pan
chodĺ po obloukové konstrukci mostu. Předsedající uvedla, Ževezpravodaji budou rodiče upozorněni.
se zeptal, zda budou opravovány úseky chodnĺku, které se propadají a za deŠtějsou
Pan
neschůdné.Předsedajĺcí uvedla, ie závady se řešípostupně. Přednost mají investice, například
chodník na Suchdolské, ktený tam zatím Žádný není. Zastupitelstvo obce můŽe vyčlenit finance na
předláŽdění. Je to vše otázka peněz. Dodělává se tělocvicna ve škole, na řadě je kino a také chybějící
kanalizačnířad. Dalšíinvestice budou nutné do zámku. Předsedajícĺ dodala, Że má od náměstka
hejtmana přislíben 1 mil. KÖ na opravy zámku (nátěry oken, zatěsnění oken, nátěr kuŽelny, oprava
mostků v parku, přĺpadně nátěr spojovacího mostu), vzhledem k tomu, Že se obci nepodařilo uzavŕíÍ
s Muzeem NovojiÖínska nájemní smlouvu, ze které by obci plynul nějaký příjem, ale pouze smlouvu
o výpůjčce.Zámekje památka nadregionálního významu a veškerépřljmy, které obec z jeho provozu
získává, jsou příjmy ze svatebních obřadů, ze kterých je financováno zajištění svateb a zbylé finance
jsou pouŽity na výsadbu květin v parku. ostatní záleŽitosti financuje obec na úkor jiných potřeb'
balsí ootaży nenýly, proto předse dĄici pożádala paní Šimöíkovou o rekapitulaci přijatých usnesení.
Přehled přijatých usnesení na23. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 04.06.20í8
ZastupiteIstvo obce Kunín po pĘednání:

29/1/1

bere na vědomí určenĺověřovatelŮ zápisu MUDr. Marie Přadkové a Mgr. Aleny
Ruskové, návrhové komise RťlŽeny Šimeĺkovea Bc. Pavla Malčíka,zapisovatelky Evy
Ruskové.

23/1/2

schvaluje Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Kunín'

23/2

bere na vědomí zprávu ověřovatelil zápisu o ověření zápisu.

23/3

bere na vědomĺ informaci o provedené kontrole (lkolů uloŽených na předchozích
zasedánĺch Zo.
schvatuje vyhotovenĺ geometrického plánu na rozdělenĺ pozemku parcelnĺ čĺslo463, o

23/4/1
23/4/2

výměře 200 m2.

schvaluje prodej pozemku parcelnĺ čísto2112 [trvalý travnĺ porost] o výměře 223 m2
KupujÍcĺ
i,
za cenu 80 Kč/1m2 v katastrátnĺm územĺKunĺn
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o

bce Ku n ín d ne 04.06. 20 1 B

uhradí veškeré náktady spojené s převodem pozemku (vklad na katastr nemovitostí,
Cena za vyhotovení kupnĺ smlouvy je 500 Kč).
23/4/3

manželťl
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
uktádá zajistit stanovisko

k prodeji

pozemku p. č. 1479 panu
Termĺn: 3.9'2018

23/5/1

1.1 souhtasí s celoročnímhospodařením obce Kunĺn za rok 2017.
1.2 schvatuje Úeetnĺ závěrku obce Kunín za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2017.

23/5/2

2.1 Zprávu auditora o přezkumu hospodaření obce Kunín za období od 1. 1.2017 do
31. 12. 2017.
2.2 lnformaci auditora o splněnĺ přijatých nápravných opatřenĺ k hospodařenÍ obce za
rok 2016.

23/6

schvaluje zveřejněnĺ záměru prodeje nemovitých věcí:
1. pozemku parc. č' 2110n o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, jehoŽ součástí je stavba _ budova s č. p. 462, rodinný dťlm' a spolu s nÍm
parc. č. 2110/6 o výměře 531 m2, druh pozemku: zahrada;
pozemku
'2.
pozem'ku parc' č' 2110/11 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástÍje stavba - budova s č. p. 464, rodinný dŮm, a spolu s nĺm
parc. č. 211O/10 o výměře 522 m2, druh pozemku: zahrada;
pozemku
'3.
pozemku parc. č.2110/13 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástĺ je stavba - budova s č. p. 465, rodinný dťlm, a spolu s nĺm
parc. č. 2110/12 o.výměře 455 m2, druh pozemku: zahrada;
pozemku
'vše
v k. Ú'. a obci Kunĺn na ÚřednÍdesce obecního úřadu v Kuníně na 15 dnťl.

23/8

bere na vědomĺ Zprávu o činnosti Rady obce Kunĺn za obdobĺ od 23.4. do 4.6.2018.

23/9
23/10

bere na vědomí Zpráva o činnosti Finančníhovýboru Zastupitelstva obce Kunĺn za
období od 23. 4. do 4. 6.2018.
schvatuje, v souladu s $ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcĺch, v platném znění, 15
čtenŮ Zastupitetstva obce Kunín pro volebnĺ obdobĺ 2018 - 2022-

Předsedající poděkovala za účasta ukončila zasedáníve 19:30

Přílohy zápisu:

1) Prezenění listina - zastupitelé
2) Prezenčnílistina - občané
3) Zveřejněná informace o konání 23. zasedáni
4) Materiály

Zo

Zápis byl vyhotoven dne: 1 1.6.2018
Zapisovatel: Eva Rusková

ověřovateIé:
MUDr. Marie Přadková

dne

Mgr. Alena Rusková

dne

Starostka: Dagmar Novosadová

dne
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