Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 14.09.2020
Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 14.09.2020 v 17.00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka obce (dále jen předsedající) zahájila 11. zasedání zastupitelstva obce v 17.08 hodin.
Konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích
a Jednacím řádem ZO a informace o jeho konání byla zveřejněna na úřední desce po předepsanou
dobu. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné, protože bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce,
2 zastupitelky byly omluveny (Markéta Chlopčíková, Jiřina Mlčochová), 2 zastupitelé (Pavel Černý,
Jakub Vaněk) dorazili po zahájení zasedání – viz Prezenční listina č. 1. Zasedání se rovněž zúčastnili
občané obce dle Prezenční listiny (Příloha č. 2).
1. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu
Návrh usnesení č. 11/1/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu
Čestmíra Hrdiny a Radka Jalůvky, návrhové komise Pavla Malčíka a Miroslava Vlčka a zapisovatelky
Evy Ruskové.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/1/1/2020 bylo přijato.
Předsedající přečetla navržený program, který byl zveřejněn na úřední desce. Program nebyl doplněn.
Na zasedání přišli zastupitelé Pavel Černý a Jakub Vaněk v čase 17:10.
1) Určení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu
2) Zpráva ověřovatelů zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce o ověření zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Majetkové záležitosti
5) Rozpočtové opatření č. 3/2020 a návratná finanční výpomoc Základní škole a Mateřské škole
Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
6) Obecně závazná vyhláška obce Kunín č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/1998, o ochraně
životního prostředí
7) Smlouva o spolupráci obcí na projektu „STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko“
a Smlouva o spolupráci obcí na projektu „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“
8) Kotlíkové půjčky
9) Zápis z kontrolního výboru a Závěrečný účet DSO Region Poodří za rok 2019, Závěrečný účet DSO
Mikroregion Odersko, Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
10) Volba člena Finančního výboru, volba členů Školské rady
11) Informace z Rady obce Kunín za období od 15. 6. do 14. 9. 2020
12) Informace o činnosti Výborů zastupitelstva obce Kunín za období od 15. 6. do 14. 9. 2020
13) Diskuze
14) Závěr
Návrh usnesení č. 11/1/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Program 11. zasedání
Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 2 (Černý, Vaněk)
Usnesení č. 11/1/2/2020 bylo přijato.
2. Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
Ověřovatelé zápisu (Čestmír Hrdina a Markéta Kuběnová) z 10. zasedání ZO zápis přečetli a bez
výhrad podepsali.
Návrh usnesení č. 11/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu
o ověření zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/2/2020 bylo přijato.
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3. Kontrola úkolů
Předsedající okomentovala úkoly uložené na 10. zasedání ZO, ostatní úkoly jsou plněny průběžně
nebo jsou trvalé.
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 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 8. ZASEDÁNÍ ZO DNE 10.12.2018
8/6/2/2019
pověřuje Radu obce Kunín, aby prováděla rozpočtová opatření mezi dvěma
zasedáními zastupitelstva obce, a to v rozsahu stanoveném v 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.
ÚKOLY Z 9. ZASEDÁNÍ ZO DNE 27.4.2020
9/4/4/2020
schvaluje prodej pozemku p.č. 1872/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kunín
o výměře 16 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku je 100 Kč. Kupující uhradí všechny
náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Splněno.
ÚKOLY Z 10. ZASEDÁNÍ ZO DNE 15.6.2020
10/5/1/2020
schvaluje prodej pozemku p.č. 221/2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Kunín o výměře
cca 255 m2. Cena pozemku je stanovena ve výši 124.695 Kč. Kupující uhradí všechny náklady
spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč. Sjednává
se předkupní právo pro Obec Kunín na dobu 10 let.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 7. 2020
Materiál je připraven
k projednání na 11. zasedání ZO.
10/5/2/2020
schvaluje darování stavby bez č. p./č. ev. stojící na pozemku p. č. 1161, k.ú. Kunín,
zapsané na listu vlastnictví č. 10001; způsob využití stavby: garáž a prodej pozemku p.č. 1161,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2. Cena za 1 m2 pozemku 100 Kč. Náklady spojené s
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vyhotovením darovací a kupní smlouvy budou uhrazeny rovným dílem. Zastupitelstvo pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 7. 2020
Splněno.
10/5/4/2020
ukládá vyvolat jednání s CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice ohledně
odkoupení pozemků p.č. 431, 435 a 430/2 k.ú. Kunín do vlastnictví obce a jednat o ceně v maximální
výši 80 Kč/m2.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: příští zasedání ZO
Ředitel CIDEM byl
kontaktován, cena 80 Kč/1 m2 je pro firmu nepřijatelná. Požaduje min. 300 Kč/1 m2. Projektanti byli
informováni, aby s touto variantou nepočítali a kvůli dvěma domům v této části zřejmě kanalizace
budována nabude, pokud ZO nezmění názor.
10/5/5/2020
schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/7 o výměře 80 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 462, rodinný dům
a spolu s ním pozemku p. č. 2110/6 o výměře 531 m 2, druh pozemku zahrada za cenu 1.192.310 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní právo pro
obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 9. 2020
Smlouva je podepsána, po zaplacení
bude podána na KN.
10/5/6/2020
schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/9 o výměře 80 m 2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 463, rodinný dům
a spolu s ním pozemku p. č. 2110/8 o výměře 506 m2, druh pozemku zahrada za cenu 1.185.040 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní právo pro
obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 9. 2020
Materiál je připraven k projednání
na 11. zasedání ZO.
10/5/7/2020
schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/11 o výměře 80 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 464, rodinný dům
a spolu s ním pozemku p. č. 2110/10 o výměře 522 m2, druh pozemku zahrada s za cenu 1.189.690
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se
předkupní
právo pro obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo zplnomocňuje
starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 12. 2020
Smlouva je
podepsána, po zaplacení bude podána na KN.
10/5/8/2020
schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/13 o výměře 80 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 465, rodinný dům
a spolu s ním pozemku p. č. 2110/12 o výměře 455 m 2, druh pozemku zahrada za kupní cenu
1.170.190 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní
právo pro obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo zplnomocňuje
starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 9. 2020
Materiál je připraven
k projednání na 11. zasedání ZO.
10/5/9/2020
schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/17 o výměře 80 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 467, rodinný dům
a spolu s ním pozemku p. č. 2110/16 o výměře 560 m2, druh pozemku zahrada za cenu 1.200.760 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se
předkupní právo pro
obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 9. 2020
Materiál je připraven
k projednání na 11. zasedání ZO.
10/5/10/2020 schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/19 o výměře 80 m 2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 468, rodinný dům
a spolu s ním pozemku p. č. 2110/18 o výměře 591 m 2, druh pozemku zahrada za cenu 1.209.790 Kč.
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Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní právo pro
obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 9. 2020
Smlouva byla
podepsána, po zaplacení podána na KN.
10/9/2020
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí na projektu „Efektivní správa
obcí v Mikroregionu Odersko“ dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostku podpisem Dodatku.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 30. 9. 2020
Dodatek byl podepsán.
Předsedající dále informovala zastupitele o tom, že kapacita základní školy je naplněna a není možné
kapacitu žáků zvyšovat. Výuka probíhá ve všech prostorách. Z minulosti je zpracována projektová
dokumentace na nadstavbu jídelny o oddělení školky nebo školní družiny. Navrhla oživit tento projekt
a požádat o dotaci na realizaci, dokud to jde. Toto řešení se jeví jako výhodnější, než nově projektovat
rozšíření třídy mateřské školy na výletišti o osvětovou besedu a případně část hospody. Také pro
školu je tento návrh přijatelnější. Požádala zastupitele, aby nad tímto návrhem uvažovali.
Návrh usnesení č. 11/3/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené
kontrole úkolů uložených na předchozích zasedáních ZO.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/3/2020 bylo přijato.
4. Majetkové záležitosti
• Kupní smlouva – žádost o úpravu Kupní smlouvy
Předsedající uvedla, že žadatelka požádala o úpravu kupní smlouvy z důvodu zajištění financování.
Pan Malčík dodal, že by tato žádost měla být potvrzena všemi potenciálními vlastníky nemovitostí tak,
aby bylo zřejmé, že s touto úpravou jsou srozuměni a souhlasí. Původní předkupní smlouva byla
uzavřena na žadatelku a její syny. Předsedající navrhla tuto záležitost odsunout na příští zasedání
a zajistit souhlasy. V dílčím hlasování zastupitelé s tímto souhlasili.
Návrh usnesení č. 11/4/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje uzavření Kupní smlouvy na
prodej pozemku p. č. 2110/9 o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova s č.p. 463, rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/8 o výměře
506 m2, druh pozemku zahrada za cenu 1.185.040 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní právo pro obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 12. 2020
O usnesení nebylo hlasováno.
• Kupní smlouva – žádost o úpravu kupní smlouvy
Předsedající uvedla, že manželé F. požádali, aby kupní smlouva byla uzavřena na oba manžele tak,
aby nemovitosti nabyli do společného jmění manželů. Předsedající navrhla revokovat usnesení přijaté
na 10. zasedání ZO.
Návrh usnesení č. 11/4/2/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín revokuje usnesení č. 10/5/9/2020
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/4/2/1/2020 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 11/4/2/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje uzavření Kupní smlouvy na
prodej pozemku p. č. 2110/17 o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova s č.p. 467, rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/16 o výměře
560 m2, druh pozemku zahrada za cenu 1.200.760 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní právo pro obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
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Zodpovídá: Dagmar Novosadová

Termín: 31. 12. 2020

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/4/2/2/2020 bylo přijato.
• Kupní smlouva – žádost o posouzení ceny
Předsedající uvedla, že žadatelé požádali o posouzení kupní ceny na základě toho, že dům na vlastní
náklady zrekonstruovali a chtěli, aby vynaložené náklady byly zohledněny v kupní ceně. Předsedající
uvedla, že žádostí se zabýval finanční výbor, který nedoporučil zastupitelstvu kompenzaci nákladů ve
výši cca 136.000 Kč schválit. Domek jim byl přidělen proto, že byli ochotni jej opravit, nebyli v bytové
nouzi.
Paní Kuběnová navrhla náklady zohlednit, protože při opravách zasahovali i do hlavní konstrukce
domu. Zastupitelstvo v minulém volebním období přislíbilo se vynaloženými náklady zabývat
a přednesla protinávrh k navrženému usnesení.
Návrh usnesení č. 11/4/3/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje kompenzaci nákladů
vynaložených na opravu domu č. p. 465 v roce 2015 ve výši 100.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Vlček, Kuběnová)
Usnesení č. 11/4/3/1/2020 nebylo přijato.
Návrh usnesení č. 11/4/3/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín neschvaluje kompenzaci nákladů
vynaložených na opravu domu č.p. 465 v roce 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (Kuběnová) Zdržel se 6 (Krupp, Kojetinský, Malčík, Jalůvka,
Vavříková, Vlček)
Usnesení č. 11/4/3/2/2020 nebylo přijato.
• Žádost o odkoupení pozemku
Předsedající uvedla, že žadatelka požádala o odkoupení části pozemku p.č. 2033/3. Pozemek chce
v budoucnu využít jako přístupovou komunikaci k budoucímu rodinnému domu. S prodejem
nesouhlasili oba sousedé – pan N. a manželé V., protože pozemek slouží jako příkop a odvádí
dešťovou vodu při velkých srážkách. Finanční výbor prodej nedoporučil. Pan Kojetinský poznamenal,
že o pozemku se již v minulosti jednalo a prodej nebyl schválen ze stejného důvodu, tedy, že plní
funkci příkopu. Pan Vlček dodal, že část pozemku, o kterou paní B. žádá, navíc nesplňuje šířkou
parametry pro příjezdové komunikace. Pan Š., zástupce žadatelky, vysvětlil důvody, proč část
pozemku chtějí odkoupit. Pozemkem by chtěli vést sítě k budoucímu domu. Na zasedání byli přítomni
i oba sousedé, kteří s prodejem nesouhlasí a vyjádřili se oba proti prodeji z důvodu zachování funkce
příkopu, který je důležitou ochranou při velkých deštích.
Pan Graclík, pracovník stavebního úřadu, uvedl, že šířka pozemku 2,5 m pro příjezdovou komunikaci
je nedostatečná, navíc stavební úřad nedoporučuje zatrubňovat jakékoliv příkopy.
Markéta Kuběnová oznámila střet zájmů.
Návrh usnesení č. 11/4/4/2020: Zastupitelstvo obce Kunín neschvaluje prodej části pozemku
p.č. 2033/3 o přibližné výměře cca 219 m2.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Kuběnová)
Usnesení č. 11/4/4/2020 bylo přijato.
• Prodej pozemku p.č. 221/2 – odvolání proti usnesení 10/5/1/2020
Předsedající vysvětlila, že pan B. podal odvolání proti přijatému usnesení z 10. ZO z důvodu
stanovení ceny pozemku na základě znaleckého posudku, kdy podle něj od roku 2012 prodává obec
pozemky dle platného ceníku pozemků, který je mnohonásobně nižší než jim stanovená cena.
Odvolává se také proti tomu, že usnesení neobsahuje prodej části pozemku p.č. 219/1. Má
pochybnosti o rovném zacházení a správném postupu ze strany obce Kunín. Zároveň zaslal Žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, kterou požadoval předložit na zasedání ZO.
Předsedající přečetla vyjádření advokátní kanceláře k této záležitosti, které je součástí materiálů. Pan
B. obdržel odpověď na požadované dotazy i odpověď na to, proč nebyl do prodeje zahrnut pozemek
p.č. 219/1, který ZO neschválilo k prodeji, protože pozemek je veřejnou zelení.
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Předsedající dále uvedla, že finanční výbor doporučil usnesení z 10. ZO revokovat a schválit prodej
pozemku panu M., který má o pozemek zájem. K Ceníku pozemků předsedající uvedla, že byl
schválen v roce 2012 jako pracovní manuál, používaný při prodeji pozemků s tím, že zastupitelstvo
má právo rozhodnout o ceně pozemku na základě jakéhokoliv návrhu.
Pan Malčík navrhl prodej revokovat a prodat pozemek panu M. Pan Kojetinský uvedl, že by obec měla
mít zájem o nové občany, kteří si v obci chtějí postavit dům. Paní Kuběnová dodala, že pozemek,
který již B. vlastní, je pro stavbu domu dostatečně velký. Paní Vaňková připomněla, že pozemek byl
oceněn znaleckým posudkem a prodej za nižší cenu není možný.
Pan B. zopakoval, že požaduje stejné podmínky, které jsou nabízeny všem ostatním kupujícím od
roku 2012, proto žádal o informace ohledně prodeje pozemků. Dále upozornil, že pokud bude
pozemek prodán jinému zájemci, nebude mít zajištěn přístup ke svému pozemku, protože komunikace
nad jeho pozemkem, která vede k lokalitě nové zástavby, je soukromého vlastníka.
Návrh usnesení č. 11/4/5/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín revokuje usnesení č. 10/5/1/2020
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 2 (Kojetinský, Vlček)
Usnesení č. 11/4/5/1/2020 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 11/4/5/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p.č. 221/2,
ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Kunín o výměře 255 m2. Cena pozemku je stanovena ve výši 124.695
Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní
smlouvy je stanovena na 500 Kč. Sjednává se předkupní právo pro Obec Kunín na dobu 10 let.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 10. 2020
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 1 (Kojetinský) Zdržel se 1 (Vlček)
Usnesení č. 11/4/5/2/2020 bylo přijato.
• Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3290/2
Pan J. požádal o odkoupení pozemku, který má oplocen jako součást zahrady. Finanční výbor prodej
doporučil za cenu 100 Kč/m2.
Pan Radek Jalůvka oznámil střet zájmu.
Návrh usnesení č. 11/4/6/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p.č. 3290/2,
ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Kunín o výměře 11 m2. Cena za 1 m2 pozemku 100 Kč. Kupující
uhradí náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500
Kč.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 10. 2020
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/4/6/2020 bylo přijato.
• Žádost o odkoupení pozemku
Žadatelé opakovaně žádají o odkoupení pozemku. Nyní požádali o menší část pozemku tak, aby byl
zachován přístup k ostatním pozemkům v šířce 3 m. V materiálech k jednání bylo znázorněno i řešení
komunikací dle pozemkových úprav. Pro přístup k pozemkům bude sloužit jiná komunikace. Finanční
výbor prodej nedoporučil, dokud nebude vyřešen přístup k pozemkům v procesu komplexním
pozemkových úprav. Předsedající uvedla, že plán společných zařízení (komunikací) by měl být
zastupitelstvem schvalován do půl roku.
Pan Hrdina navrhl schválit prodej pozemku po schválení společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav.
Návrh usnesení č. 11/4/7/2020: Zastupitelstvo obce Kunín odkládá vyřešení žádosti manželů
Valchářových po schválení Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/4/7/2020 bylo přijato.
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• Nabídka na odprodej pozemku – EKOCELL CZ s.r.o
Ředitel společnosti nabídl obci k odprodeji část pozemku před oploceným areálem společnosti.
V územním plánu je pozemek veden jako veřejná zeleň.
Návrh usnesení č. 11/4/8/2020: Zastupitelstvo obce Kunín neschvaluje odkoupení části pozemku
p.č. 447, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Kunín, do vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/4/8/2020 bylo přijato.
• Sdělení kupní ceny – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předsedající uvedla, že již v minulosti obec požádala o pozemek pod částí budovy kovárny, která je
ve vlastnictví obce. Byl vyhotoven znalecký posudek porovnávací metodou a cena byla stanovena na
14 000 Kč.
Návrh usnesení č. 11/4/9/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje odkoupení pozemku p.č. 25/2,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kunín, o výměře 41 m2 za cenu 14.000 Kč do vlastnictví obce od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2
a zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Bohuslava Vavříková
Termín: 31. 12. 2020
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/4/9/2020 bylo přijato.
• Zrušení Pracovního manuálu
Předsedající navrhla zrušit pracovní manuál k prodeji pozemků, který byl vypracován finančním
výborem a schválen v roce 2012. Je neaktuální. Poslední období navrhuje cenu pozemku finanční
výbor nebo je stanovena znaleckým posudkem.
Návrh usnesení č. 11/4/10/2020: Zastupitelstvo obce Kunín ruší Pracovní manuál – Ceník prodeje
pozemků, schválený na 12. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 12. 12. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/4/10/2020 bylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020 a návratná finanční výpomoc Základní škole a Mateřské
škole Kunín, okres Nový Jičín, p. o.
Účetní obce okomentovala úpravy rozpočtu, kde došlo ve výdajích k navýšení o 1,6 mil. Kč. Tyto
finanční prostředky budou půjčeny základní škole na realizaci projektu, na který obdrží dotaci a poté
půjčené finance vrátí zpět do rozpočtu.
Předsedající dodala, že byla vybrána projektantka na dokumentaci rekonstrukce úřadu a byli osloveni
projektanti na rozšíření chodníku u kostela a úpravu přechodů. Nikdo z oslovených nabídku
nepředložil kvůli vytíženosti. Nabízí se oslovit Ing. Smělého, jehož nabídka v minulosti nebyla
schválena kvůli vysoké ceně. Vyhodnocení žádosti o dotaci na rekonstrukci kina by mělo být
provedeno do konce října.
Návrh usnesení č. 11/5/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 3. rozpočtové opatření 2020:
•
Daňové příjmy: 24 775 000 Kč
•
Nedaňové příjmy: 4 650 000 Kč
•
Kapitálové příjmy: 7 250 000 Kč
•
Přijaté transfery: 3 615 250 Kč
•
Běžné výdaje: 27 417 840 Kč
•
Kapitálové výdaje: 40 582 410 Kč
•
Financování: 27 710 000 Kč
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 11/5/1/2020 bylo přijato.
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Návrh usnesení č. 11/5/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 1.600.000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kunín, příspěvkovou
organizaci, okres Nový Jičín, IČ: 70987513.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Zodpovídá: Zdeňka Cabadajová
Termín: 30.9.2020
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/5/2/2020 bylo přijato.
6. Obecně závazná vyhláška obce Kunín č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/1998,
o ochraně životního prostředí
Kvůli změně právních předpisů je potřeba zrušit vyhlášku o životním prostředí, která je zastaralá.
Návrh usnesení č. 11/6/2020: Zastupitelstvo obce Kunín vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Kunín č. 3/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Kunín č. 1/1998, o ochraně
životního prostředí.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/6/2020 bylo přijato.
7. Smlouva o spolupráci obcí na projektu „STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu
Odersko“ a Smlouva o spolupráci obcí na projektu „Kompostuj s Mikroregionem
Odersko“
Mikroregion Odersko řeší dotaci na snížení množství jednorázových plastových obalů, které se hojně
využívají na kulturních akcích (nápojové kelímky). Obec by z dotace pořídila kelímky a příslušenství
k nim (přepravní boxy a dvě myčky), které by pak používala na svých akcích, ale také zálohově
poskytovala stánkařům. Rozdíl ve vrácených kelímcích by stánkaři uhradili. Myčky nádobí obec navíc
využije i na jiných akcích.
Návrh usnesení č. 11/7/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na
projektu „STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko“ a zplnomocňuje starostku k podpisu
smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.12.2020
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 11/7/1/2020 bylo přijato.
Dalším dotační možností je pořízení kompostérů a štěpkovačů pro občany, přičemž obec již jednou
kompostéry pro občany zajišťovala. Nyní o kompostér se štěpkovačem projevilo zájem cca 200
občanů.
Návrh usnesení č. 11/7/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na
projektu „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“ a zplnomocňuje starostku k podpisu smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.12.2020
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 11/7/2/2020 bylo přijato.
8. Kotlíkové půjčky
Předsedající uvedla, že obec občanům zprostředkovala možnost vyměnit si kotel na tuhá paliva za
ekologičtější tak, že občanům poskytne půjčku na předfinancování výměny kotle, pokud občané
získají dotaci na výměnu od Moravskoslezského kraje. K tomuto účelu schválilo ZO Program pro
poskytování návratných finančních výpomocí. Prvním zájemcem, který již od krajského úřadu obdržel
smlouvu o poskytnutí dotace, je pan C., který si následně podal žádost o půjčku na 150.000 Kč.
S žadatelem bude uzavřena smlouva a poskytnuta oproti směnce půjčka. Po zafinancování výměny
kotle obdrží pan C. dotaci z krajského úřadu, kterou následně použije jako splátku obecní půjčky.
Zbytek bude splácet v pravidelných splátkách. Tyto finance, které obci občané po realizaci výměn
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kotlů vrátí, může obec využít na financování projektu energetických úspor, například na zateplení
budovy obecního úřadu.
Návrh usnesení č. 11/8/2020: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, evidované pod č. 1/170/2020.
ZO zplnomocňuje starostku podpisem Smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 1. 2021
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/8/2020 bylo přijato.
9. Zápis z kontrolního výboru a Závěrečný účet DSO Region Poodří za rok 2019,
Závěrečný účet DSO Mikroregion Odersko, Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok
2019
Předsedající nechala o navržených usneseních hlasovat najednou. Materiály k závěrečným účtům
zastupitelé obdrželi.
Miroslav Vlček se vzdálil 18:45 – 18:47 – u tohoto bodu jednání nehlasoval.
Návrh usnesení č. 11/9/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Závěrečný účet za rok
2019 Regionu Poodří vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a Zápisu z jednání kontrolního
výboru ze dne 23. 6. 2020.
Návrh usnesení č. 11/9/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Závěrečný účet za rok
2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Návrh usnesení č. 11/9/3/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Závěrečný účet za rok
2019 Mikroregionu Odersko vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/9/1/2020, 11/9/2/2020, 11/9/3/2020 byla přijata.
10. Volba člena Finančního výboru, volba členů Školské rady
Předsedající uvedla, že na uvolněné místo po V. Sedláčkovi je potřeba zvolit nového člena finančního
výboru. Navržen byl pan David Krupp. Dále je potřeba delegovat člena Školské rady, protože končí
funkční období. Pan Malčík má zájem pokračovat, paní Přadková již ne. Navržen byl pan Tomáš
Zbranek.
Návrh usnesení č. 11/10/1/2020: Zastupitelstvo obce Kunín volí Mgr. Davida Kruppa za člena
Finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Krupp)
Usnesení č. 11/10/1/2020 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 11/10/2/2020: Zastupitelstvo obce Kunín deleguje Bc. Pavla Malčíka a Tomáše
Zbranka do Školské rady.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/10/2/2020 bylo přijato.
11. Informace z Rady obce Kunín za období od 15. 6. do 14. 9. 2020
Zápisy z jednání rady obce zastupitelé obdrželi spolu s materiály k jednání, občané jsou informováni
prostřednictvím zpravodaje a webových stránek.
Návrh usnesení č. 11/11/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady
obce Kunín za období od 15. 6. do 14. 9. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Černý)
Usnesení č. 11/11/2020 bylo přijato.
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12. Informace o činnosti Výborů zastupitelstva obce Kunín za období od 15. 6. do 14. 9.
2020
Předsedkyně kontrolního výboru, Markéta Kuběnová, uvedla, že kontrola proběhla, zápis z kontroly
byl zveřejněn spolu s dalšími materiály k jednání ZO. Předseda finančního výboru uvedl, že závěry
z jednání výboru byly prezentovány průběžně při projednávání jednotlivých materiálů.
Návrh usnesení č. 11/12/2020: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti
Kontrolního, Finančního výboru obce Kunín za období od 15. 6. do 14. 9. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11/12/2020 bylo přijato.
13. Diskuze
Předsedající informovala o jednání k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, které se konalo na
krajském úřadě a týkalo se mimo jiné také obchvatu obce. Původní vedení obchvatu bylo zrušeno
a byla zapracována aktualizovaná východní varianta obchvatu. Nyní běží lhůta pro podávání námitek
vůči těmto změnám, následně bude schvalovat zastupitelstvo kraje.
Pan Malčík informoval o jednání Školské rady. Škola by byla ochotna zajišťovat sekání trávy na
prostranství před školou, ale nedisponuje vhodnou technikou. Škola není schopna zabezpečit rozvoz
obědů do oddělení MŠ na výletišti a zůstane tedy u dosavadní praxe, že rozvoz zajišťují zaměstnanci
obce. Předsedající dodala, že bylo zahájeno stavební řízení na propojovací komunikaci před školou,
která by mohla být realizována do konce roku.
Pan Vlček přečetl dopis z Hasičského záchranného sboru, ve kterém ředitel vyjádřil plnou podporu
aktivitám petičního výboru a obcí Kunín, Šenov a Nového Jičína ve věci přípravy obchvatu obce.
Předsedající uvedla, že od Policie ČR obdržela dopis v podobném duchu, vyjádření hasičského sboru
zatím ne. Pan Kojetinský doplnil, že po obdržení všech vyjádření od obeslaných subjektů, se zástupci
petičního výboru chystají na jednání na ministerstvo dopravy.
Pan Kojetinský se ptal na poškozený kanálový poklop u silnice I/57 naproti zmrzliny, který již rok není
opraven. Paní Vavříková vysvětlila, že kanál je ve vlastnictví firmy Auto Horečka a bude opraven. Dále
pan Kojetinský upozornil na poškozený křížek a zanedbané hrobové místo na hřbitově a žádal
o údržbu či opravu. Předsedající uvedla, že budou zjištěni nájemci. Dále se ptal na opravu fasády
budovy kovárny. Paní Vavříková uvedla, že opravu špatného stavu fasády tohoto objektu u hlavní
komunikace zajišťuje obec prostřednictvím pracovníka, který vykonává obecně prospěšné práce. Pan
Kojetinský navrhoval, aby oprava byla provedena komplexně, objekt podřezán a odvodněn. Paní
Vavříková uvedla, že vzhledem k plánovaným investicím se s takovou opravou nyní nepočítá.
Předsedající dodala, že je potřeba vyčlenit na to v rozpočtu finance. Budova slouží jako zázemí
obecního mobiliáře, který se využívá při obecních akcích v zámeckém parku. Jiný objekt v blízkosti
zámku obec nemá. Pan Kojetinský navázal dotazem na budovu v areálu statku VFU u zámku
(stodola), tzv. kaple, o kterou obec měla kdysi zájem. Předsedající uvedla, že zatím zastupitelstvo
neschválilo, aby se vedla jednání s VFU, přičemž univerzita by byla nejspíš ochotna jednat
o odprodeji, a ne o bezúplatném převodu. Navíc objekt je ve špatném stavu, má poškozenou statiku.
Předsedající požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení.
Přehled přijatých usnesení na 11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 14.09.2020
Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
11/1/1/2020

bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Čestmíra Hrdiny a Radka Jalůvky,
návrhové komise Pavla Malčíka a Miroslava Vlčka a zapisovatelky Evy
Ruskové.

11/1/2/2020

schvaluje Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.

11/2/2020

bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu z 10. zasedání
ZO.

11/3/2020

bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů uložených na
předchozích zasedáních ZO.

11/4/1/2020

revokuje usnesení č. 10/5/9/2020 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.

11/4/2/2020

schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/17 o výměře
80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba –
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budova s č.p. 467, rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/16 o
výměře 560 m2, druh pozemku zahrada za cenu 1.200.760 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní právo
pro obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 12. 2020
11/4/4/2020

neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2033/3 o přibližné výměře cca 219 m2.

11/4/5/1/2020

revokuje usnesení č. 10/5/1/2020 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.

11/4/5/2/2020

schvaluje prodej pozemku p.č. 221/2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Kunín o
výměře 255 m2. Cena pozemku je stanovena ve výši 124.695 Kč. Kupující
uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení
kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč. Sjednává se předkupní právo pro
Obec Kunín na dobu 10 let.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 10. 2020

11/4/6/2020

schvaluje prodej pozemku p.č. 3290/2, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú.
Kunín o výměře 11 m2. Cena za 1 m2 pozemku 100 Kč. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy je
stanovena na 500 Kč.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 10. 2020

11/4/7/2020

odkládá vyřešení žádosti manželů V. po schválení Plánu společných zařízení
komplexních pozemkových úprav.

11/4/8/2020

neschvaluje odkoupení části pozemku p.č. 447, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k.ú. Kunín, do vlastnictví obce.

11/4/9/2020

schvaluje odkoupení pozemku p.č. 25/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Kunín, o výměře 41 m2 za cenu 14.000 Kč do vlastnictví obce od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, Praha 2 a zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Bohuslava Vavříková
Termín: 31. 12. 2020

11/4/10/2020

ruší Pracovní manuál – Ceník prodeje pozemků, schválený na 12. zasedání
Zastupitelstva obce Kunín dne 12. 12. 2012.

11/5/1/2020

schvaluje 3. rozpočtové opatření 2020:
•
Daňové příjmy: 24 775 000 Kč
•
Nedaňové příjmy: 4 650 000 Kč
•
Kapitálové příjmy: 7 250 000 Kč
•
Přijaté transfery: 3 615 250 Kč
•
Běžné výdaje: 27 417 840 Kč
•
Kapitálové výdaje: 40 582 410 Kč
•
Financování: 27 710 000 Kč

11/5/2/2020

schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.600.000
Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kunín, příspěvkovou organizaci,
okres Nový Jičín, IČ: 70987513.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Zodpovídá: Zdeňka Cabadajová
Termín: 30.9.2020

11/6/2020

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 3/2020, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška obce Kunín č. 1/1998, o ochraně životního
prostředí.

11/7/1/2020

schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na projektu „STOP jednorázovým
plastům v Mikroregionu Odersko“ a zplnomocňuje starostku k podpisu
smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.12.2020

11/7/2/2020

schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na projektu „Kompostuj s Mikroregionem
Odersko“ a zplnomocňuje starostku k podpisu smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.12.2020
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11/8/2020

schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150.000 Kč a
uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci
kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, evidované pod č.
1/170/2020.
ZO zplnomocňuje starostku podpisem Smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 1. 2021

11/9/1/2020

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2019 Regionu Poodří vč. Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a Zápisu z jednání kontrolního výboru
ze dne 23. 6. 2020.

11/9/2/2020

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí
SOMPO 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

11/9/3/2020

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Odersko vč. Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření.

11/10/1/2020

volí Mgr. Davida Kruppa za člena Finančního výboru.

11/10/2/2020

deleguje Bc. Pavla Malčíka a Tomáše Zbranka do Školské rady.

11/11/2020

bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Kunín za období od 15. 6. do
14. 9. 2020.

11/12/2020

bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního, Finančního výboru obce Kunín
za období od 15. 6. do 14. 9. 2020.

Předsedající ukončila zasedání v 19:30.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina – zastupitelé
2) Prezenční listina – občané
3) Zveřejněná informace o konání 11. zasedání ZO
4) Materiály
Zápis byl vyhotoven dne: 16.09.2020
Zapisovatel: Eva Rusková
Ověřovatelé:
Čestmír Hrdina

dne 24.9.2020

Radek Jalůvka

dne 23.9.2020

Starostka: Dagmar Novosadová

dne
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