Materiál číslo: 6/2/2019
Materiál určený pro 6. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 16. 9. 2019
Název materiálu: Zpráva o ověření zápisu 5. zasedání ZO dne 27. 6. 2019
Zpracovala, předkládá: Dagmar Novosadová

V Kuníně dne 3. 9. 2019
Ověřovatelé:
Jiřina Mlčochová
Ing. Pavel Černý
Oba ověřovatelé zápis přečetli a podepsali ve stanovené lhůtě.
Návrh na usnesení č. 6/2/1/2019:
Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu.

6/2/2/2019
Při vyhotovování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1864 bylo zjištěno, že
v Usneseních, o kterých bylo hlasováno na 5. zasedání ZO je z materiálů chybně zkopírované parcelní
číslo.
• Prodej části pozemku p.č. 1864
Žadatel požádal o odkoupení části pozemku, který slouží jako příjezdová komunikace k jeho
nemovitostem. Všechny okolní pozemky jsou v jeho vlastnictví. Žádostí se zabýval finanční výbor,
který odprodej pozemku doporučil ZO ke schválení, cena 100 Kč za 1 m2.
Předsedající navrhla odprodat část pozemku za cenu 200 Kč/m2. Zastupitelstvo nejprve hlasovalo
o této částce.
Návrh usnesení č. 5/4/4/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín 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 200 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
Termín: 6. zasedání ZO
Výsledek hlasování: Pro 3 (Malčík, Černý, Novosadová) Proti 3 (Jalůvka, Mlčochová, Kuběnová) Zdržel
se 7
Usnesení č. 5/4/4/1/2019 nebylo přijato.
Návrh usnesení č. 5/4/4/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín 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
Termín: 6. zasedání ZO

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 2 (Novosadová, Černý)
Usnesení č. 5/4/4/2/2019 bylo přijato.

Materiál je samostatným bodem jednání 6. zasedání ZO, v návrhu usnesení je uvedeno správné
číslo parcely.

