OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
IČO 00296856

USNESENÍ
z II. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 15. 11. 2018
(anonymizováno)
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I.

Z v o l i l o:
návrhovou komisi ve složení: Markéta Menšíková, Petr Vrlík
ověřovatele zápisu: Marie Pokludová, Vít Majerek

1)
2)
II.

B e r e n a v ě d o m í:
kontrolu usnesení z I. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018
informace o jednáních rady obce
zprávu o činnosti finančního výboru

3)
4)
5)
III.

Schvaluje:
program II. zasedání zastupitelstva obce
6)
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s Přílohou č. 1
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 12. 2018 takto:


člen rady obce:

6 136,- Kč



předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady obce:

3 068,- Kč



člen výboru zastupitelstva nebo komise rady obce

2 557,- Kč



člen zastupitelstva obce:

1 534,- Kč

8) Rozpočtové opatření č. 16/2018 v rozsahu předloženého návrhu
9) navýšení finančních prostředků z vlastních zdrojů na stavbu „Navýšení kapacity ZŠ Karla
Svolinského - přístavba školy“ (podpořené v rámci podprogramu MFČR, 298213 Podpora
rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst, evidenční číslo poskytovatele
dotace 298D213000136) o 770.186,- Kč z důvodu revize dokumentace provedení stavby
a položkových rozpočtů změnových listů stavby a pověřuje Radu obce schválením
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018 (č.j. 1108/2018)
10) starostku obce, paní Michaelu Šebelovou jako určeného člena zastupitelstva obce
(„určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace
obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební období 2018–2022.
V případě nepřítomnosti pak místostarostu obce, pana Davida Fojtíka.
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11)
B) prodej části pozemku parc. č. 1893/7 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú.
Kunčice pod Ondřejníkem paní ED, trvale bytem Frýdek – Místek za cenu 50 Kč/m2.
Výměra bude upřesněna po vyhotovení nového geometrického plánu. Zastupitelstvo
obce pověřuje radu obce přípravou a schválením Kupní smlouvy.

IV.

Z m o c ň u j e:
7)
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
do výše 400 000 Kč včetně v těchto případech:
1.
2.

V.

rozpočtová opatření mezi paragrafy
navýšení rozpočtu

Pověřuje
12)

kontrolní výbor kontrolou 3 veřejných zakázek (v termínu do 28. 2. 2019)
a)
Kunčice pod Ondřejníkem Vodovod Bytré-Pícha
b)
Vybavení učeben ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem
c)
Vybavení pro ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem

V Kunčicích pod Ondřejníkem 15. 11. 2018

starostka obce:
místostarosta:
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