Materiál č. 23/3/2018
Určeno pro 23. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konaného dne 4. 6. 2018
Název materiálu: Kontrola plnění uložených úkolů
Zpracovala, předkládá: Dagmar Novosadová
V Kuníně dne 21. 5. 2018

Přehled plnění úkolů:
Úkoly z 10. zasedání ZO
14/10/2

ukládá předsedům výborů či komise dodat podklady o zapojení se nečlenů ZO do
činnosti výborů a komise pro stanovení odměny.
Termín: 30. 6., 31. 12. Každoročně - úkol trvalý

Úkoly z 11. zasedání ZO
11/8/4

ukládá:
4.1 při účtování transferů dodržovat ČSÚ 703.
Zodpovídá: účetní obce
Termín: úkol trvalý
4.2 zabezpečit, aby do příslušného účetního období byly zahrnuty všechny náklady
a výnosy, které s ním věcně a časově souvisejí, a to bez ohledu na to, kdy dojde k jejich
úhradě nebo zda k okamžiku sestavení účetní závěrky bude známa přesná výše nákladu
nebo výnosu. Pokud v účetním období bude účtováno o nákladech či výnosech, které
věcně či časově souvisejí s předcházejícími účetními obdobími, pak tyto účetní případy
budou posuzovány vždy jako opravy nákladů nebo výnosů předcházejících období a
bude účtováno postupem stanoveným v § 69 vyhlášky 410/2009 Sb.
Zodpovídá: rada obce
Termín: úkol trvalý

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
14/11

Termín: 28. 2. 2017

Žadatelé nereagují, byli opětovně vyzváni, aby potvrdili vyhotovení KS, úkol trvá,
na pořadu 23. zasedání ZO dne 4. 6. 2018

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
-

Vlastníci byli obesláni, doposud nedoručeny podpisy

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
-

19/18

zasláno projektantům

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

zápisy projednány, kronikář požádán o doplnění zápisu, termín 30. 6. 2018

Úkoly z 20. zasedání ZO
20/10/3

schvaluje úpravu smlouvy o dílo s firmou Projekty Vodam s. r. o. na projekt Kunín –
doplnění kanalizace a to tak, že bude snížen rozsah původně navržených prací na
zpracování projektové dokumentace z 1160 m na 843 m kanalizace.

20/10/4

schvaluje dopracování části projektové dokumentace společností Projekty Vodam s. r.
o. na vybudování kanalizačního řadu splaškové kanalizace před nemovitostmi č. p.
361 – 370 na náklady obce. – vyhotoven Dodatek ke Smlouvě

Úkoly z 21. zasedání ZO
21/5

schvaluje prodej pozemků (rozdělených geometrickým plánem č. 1298-394/2017) p. č.
33/1 a o výměře 149 m2 [zastavěná plocha] a p. č. 33/10 o výměře 36 m 2 [ostatní plocha,
jiná plocha] vše v k. ú. Kunín společnosti EDUhelp o.p.s. zastoupenou ředitelem Mgr.
Stanislavem Kovářem. Cena za 1 m 2 250 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu a převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní
smlouvy 500 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po podpisu kupní smlouvy na
odkoupení nemovitosti č. p. 74.
Zodpovídá: Markéta Kuběnová
Termín 30.6.2018
-

úkol trvá, pan Kovář byl seznámen s tím, že bude smlouva podepsána až po
uzavření kupní smlouvy na odkoupení domu č.p. 74

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
- smlouvy bude uzavírat projekční firma

22/7

1. schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Tělovýchovné
jednotě Kunín ve výši 137.000 Kč.
2. schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Rybářskému spolku
Kunín ve výši 20.000 Kč.
3. zplnomocňuje starostku podpisem smluv.
4. ukládá vyhotovit smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory a do 30 dnů po
podpisu zveřejnit na úřední desce OÚ Kunín.
Zodpovídá: Zdeňka Cabadajová
Termín: 31. 5. 2018
-

bude splněno ve stanoveném termínu

22/8

1. schvaluje uzavření dohody o uznání závazku a postupném plnění závazku,
splátkový kalendář.
2. ukládá realizovat bod č. 1 tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zdeňka Cabadajová
Termín: 31. 5. 2018
-

22/10

bude splněno ve stanoveném termínu

pověřuje starostku obce jednáním s KVB advokátní kanceláří s. r. o. ve věci
vyhotovení smluv o smlouvách budoucích kupních na prodej domů č. p. 462, 464, 465.
– právní kancelář smlouvy připravuje

Návrh na usnesení č. 23/3/2018:
Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZO.

