SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného
dne 27.6.2022

NÁVRH PROGRAMU
XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne
27.06. 2022 v 16:00 hodin
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého
ze schválených bodů programu)
3. Kontrola usnesení z XXVI. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem
4. Rozpočtové opatření č. 5/2022
5. Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací
6. Dodatek č. 1 k Směrnici k používání sociálního fondu
7. Zpráva o uplatňování územního plánu a pokyny pro zpracování změny č.3
8. Informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem
9. Různé

Usnesení ZO:
ZO schvaluje program XXVII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/1:
ZO určuje ověřovatele zápisu ve složení Milan Kubín a Lumír Poledník.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/3:
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení přijatých na XXVI. zasedání zastupitelstva
obce dne 06.06. 2022.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/4a:
ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 5/2022.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/4b
1. ZO schvaluje na základě předloženého rozpisu zvýšených nákladů na energie
navýšení Závazného ukazatele – neinvestiční příspěvek pro Základní školu
a mateřskou školu Karla Svolinského o 400.000 Kč. Toto navýšení je účelově vázáno
na úhradu nákladů na energie (voda, el. energie a plyn). Celková částka v rozpočtu
školy, účelově vázaná na energie se navyšuje z původních 1.743.850 Kč na 2.143.850
Kč.
2. ZO dále schvaluje, že Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského bude
předkládat čtvrtletně přehled průběžných nákladů na energie. Při překročení

předpokládaných nákladů tyto budou dorovnány zřizovatelem v plné výši, aby
nemusela na tyto náklady škola hledat zdroje jinde v rámci svého rozpočtu. V případě
nedočerpání budou ale prostředky v rozpočtu určené na energie (voda, el. energie a
plyn) vráceny na účet zřizovatele. Cílem tohoto opatření je zajistit dostatek prostředků
na provoz zřízené příspěvkové organizace.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/4c:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2022 v rozsahu předloženého návrhu.
Příloha: Rozpočtové opatření číslo 5/2022
Usnesení ZO č. XXVII/2022/5:
ZO schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2022 - 2031.
Příloha: Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací + metodika
Usnesení ZO č. XXVII/2022/6a
ZO schvaluje s účinností od 1.7.2022 Dodatek č. 1 ke Směrnici k používání sociálního fondu
obce Kunčice pod Ondřejníkem. Na základě tohoto Dodatku bude zaměstnancům a
uvolněným členům zastupitelstva obce poskytován příspěvek ve výši 40 Kč na 1 oběd ve
formě stravenkového paušálu.
Příloha: Dodatek č. 1 ke Směrnici k používání sociálního fondu obce Kunčice pod
Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/6b
ZO schvaluje, že k příspěvku ze sociálního fondu bude obec ze svého rozpočtu poskytovat na
1 oběd částku ve výši 40 Kč zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce.
Celková výše stravenkového paušálu na jeden oběd tak bude činit 80 Kč.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/7 -1
ZO schvaluje, že bude vyhověno připomínce č. 13, p. A.B. ze dne 06.06.2022.
Usnesení ZO č. XXVII/2022/7 -2
a) v souladu s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona, I. Zprávu o uplatňování Územního
plánu Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 – 2021 upravenou po projednání ve
znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení včetně vyhodnocení připomínek;
b) podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona za použití ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona, pokyny pro
zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem v rozsahu
zadání změny obsažené v kapitole E) I. Zprávy o uplatňování územního plánu
Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 – 2021;
c) dle ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona, že Změna č. 3 ÚP Kunčice pod Ondřejníkem
bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona;

d) dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení Změny č. 3 Územního plánu Kunčice
pod Ondřejníkem může v případě řešení plochy Z37, návrhu změny na pozemku
č. 2167/8 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem a dále v části území obce ležící v CHKO
Beskydy obsahovat prvky regulačního plánu.
Příloha: I. Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 –
2021
Návrh usnesení ZO č. XXVII/2022/8:
ZO bere na vědomí informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Návrh usnesení ZO č. XXVII/2022/9a:
ZO bere na vědomí informaci starostky obce, že ve veřejné zakázce pod názvem „Nové
centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – první etapa“ byly podány čtyři nabídky.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla podána ve výši 17.773.994,82 Kč bez DPH
(21.506.533,73 Kč vč. DPH).
Návrh usnesení ZO č. XXVII/2022/9b:
ZO i za těchto podmínek souhlasí s realizací projektu „Nové centrum v Kunčicích pod
Ondřejníkem – první etapa“.
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