Zápis
ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunín
konaného dne 09. 09. 2019, na Obecním úřadě, od 16:30 hodin
Přítomni:
Omluven:
Host:

Čestmír Hrdina, Vladimíra Karolová, Jiřina Mlčochová, Bc. Pavel Malčík,
Ing. Pavel Černý
Bc. Jakub Vaněk, Vladimír Sedláček,
Dagmar Novosadová, Bohuslava Vavříková, Zdeňka Cabadajová, Markéta
Kuběnová (od 16:55 hod.)

Program:
1. Zahájení
2. NÁVRH - 5. rozpočtové opatření
3. Majetkové záležitosti
4. Závěr

1. Zahájení
Schůzi zahájil předseda finančního výboru a seznámil přítomné s pořadem jednání.
2. NÁVRH - 5. rozpočtové opatření 2019
Členové FV obdrželi Návrh 5. rozpočtového opatření včetně komentáře. Účetní obce
podrobněji seznámeni členy FV s tímto návrhem. Po 5. rozpočtovém opatření se příjmy
a výdaje navyšují o 1.956.257,- Kč.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce Kunín schválení 5. rozpočtového patření
2019, a to příjmy a výdaje včetně financování celkem 54.379,257 tis. Kč.
3. Majetkové záležitosti
Projednávali jsme žádosti o prodeje pozemků:
- pozemek p.č. 1864/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace). Již na minulém zasedání
zastupitelstva byl schválen prodej pozemku, a to 100,- Kč z m2. Bylo potřeba vyhotovit
geometrický plán, kde byla upřesněna výměra 63 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce od 29.4. – 15.5.2019.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce Kunín prodej pozemku p.č. 1864/2
o výměře cca 63m2 za cenu 100 ,- Kč za m2.
- část pozemku p.č. 946 (zahrada). O pozemku bylo jednáno na minulém zasedání
zastupitelstva, kdy k žádosti nebylo přijato žádné usnesení. Je vyhotoven geometrický plán
k danému pozemku, kdy v rámci bezpečnostních opatření byla posunuta autobusová zastávka
u mlékárny. Výměra pozemku p. č. 946/1 dle geometrického plánu
je 760 m2. FV vedl dlouhou diskuzi, zda pozemek prodat, nebo si jej ponechat do budoucna
k případné směně. Diskuze byla vedena i o ceně, za kterou pozemek prodat, ale shoda nebyla
nalezena. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 2.4. – 18.4.2019.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce Kunín prodej pozemku p.č. 946/1 (zahrada)
o výměře 760 m2, cena bude určena na ZO.
pozemek
p.č.
1937
(ostatní
plocha,
ostatní
komunikace).
Žádají
2
o odkoupení části pozemku o výměře cca 50 m , který mají dlouhodobě v pronájmu,
je oplocen a užíván jako zahrada u rodinného domu č.p. 420. V minulém územním plánu se
1.

počítalo s prodloužením pozemku jako příjezdová komunikace k sousedním pozemkům. Po
diskuzi finanční výbor doporučil ponechat pozemek v nájmu. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce od 14.8. – 30.8.2019.
Finanční výbor nedoporučuje Zastupitelstvu obce Kunín prodej části pozemku p.č. 1937
(ostatní plocha) o výměře 50 m2 a doporučuje jej ponechat v nájmu.
4. Závěr
Schůze byla ukončena v 17:45 hodin.

Zapsal: Čestmír Hrdina, předseda finančního výboru
V Kuníně dne 10. 09. 2019

2.

