Obec Kunovice
Kunovice 153, 756 44 p. Loučka
ou@obec-kunovice.cz

Usnesení
z 36. zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 13. června 2018
ZO schvaluje:
36/1 program zasedání včetně jeho rozšíření
36/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
36/3 koupi pozemků p.č. 169, 212/2, 213/1, 214/1, 224, 279, 316, 393/4 a 395/2 v k.ú. Podolí u
Valašského Meziříčí za kupní cenu 270.000,- Kč
36/4 koupi pozemku p.č. 250-orná půda a části pozemku p.č. 122-orná půda označená
geometrickým plánem č. 582-21/2018 jako p.č. 122/2 o výměře 4 m2 za kupní cenu 4.635,Kč
36/5 koupi pozemků p.č. 185/4, 185/5-oba orná půda, 186/5, 186/6-oba trvalý travní porost,
187/3-orná půda a 188/7-trvalý travní porost v k.ú. Podhradní Lhota za kupní cenu 29.350,Kč
36/6 prodej části pozemku p.č. 120/1-ostatní plocha označená geometrickým plánem č. 58221/2018 jako p.č. 120/14 o výměře 127 m2 panu *** za kupní cenu 7.505,- Kč
36/7 nabytí nemovitých věcí bezúplatným převodem pozemků označených geometrickým
plánem č. 564-1096/2017 jako parcela č. 1939/36 o výměře 17 m2, parcela č. 1939/30 o
výměře 76 m2, parcela č. 1939/31 o výměře 25 m2, parcela č. 1939/32 o výměře 13 m2,
parcela č. 1939/12 o výměře 13 m2, díl „h“ o výměře 4 m2, díl „r“ o výměře 2 m2, díl „k“ o
výměře 2 m2, díl „p“ o výměře 0,13 m2 a díl „o“ o výměře 0,21 m2, vše zapsáno na LV č.
487 pro k. ú. a obec Kunovice, od Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ70891320
36/8 bezúplatné předání a převzetí změny části stavby silnice II/439 v obci a k.ú. Kunovice
Zlínskému kraji, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín v souvislosti se stavbou „Chodník podél
komunikace II/439 – II. etapa“
36/9 pokácení 1 ks lípy srdčité u kříže Na Páně (p.č. 1067/1 v k.ú. Kunovice) z důvodu napadení
stromu dřevomorem kořenovým
36/10 prodej vozidla AVIA A31, RZ VS 85-41 panu *** za cenu 9.000,- Kč
36/11 dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Kunovice, okres Vsetín,
ze dne 11.4.2001
36/12 dar ve výši 1.000,-Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
36/13 dodavatele k projektu „Cyklostezka Kunovice – Kelč I. etapa:
- stavební práce – SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ-48035599, cena 4.514.007,- Kč s DPH
- TDI – Jaroslav Fabián, Na Lužníku 606, 756 63 Krhová, IČ-67313841, cena 90.750,- Kč
vč. DPH
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- autorský dozor – LZ-PROJEKT plus s.r.o., Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ06765734, cena 13.068,- Kč
36/14 vyčlenění finančních prostředků ze spořícího účtu obce na spolufinancování projektu
„Cyklostezka Kunovice – Kelč I. etapa“
36/15 vyřazení majetku obce Kunovice dle přiloženého seznamu v účetní hodnotě 160.566,- Kč
36/16 prodej nepotřebného majetku obce Kunovice dle přiloženého seznamu v účetní hodnotě
83.478,- Kč
36/17 zapojení do společného systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb pod DSO
Mikroregion Valašskomeziříčsko Kelečsko dle předloženého návrhu
36/18 poskytnutí příspěvku do rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na
kofinancování sociálních a souvisejících služeb v částce 100,- Kč/1 obyvatele
36/19 návrh tras splaškové kanalizace a polohu ČOV dle výkresu zpracovaného společností
AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno s podmínkou dodržení kritického spádu
šachet 6009, 6010, 6011, 6013
36/20 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OVS/1506/2018OVSM k projektu „obec Kunovice – splašková kanalizace a ČOV“
36/21 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOBS01_4121406887
v souvislosti s projektem „obec Kunovice – splašková kanalizace a ČOV“
36/22 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOBS01_4121406888
v souvislosti s projektem „obec Kunovice – splašková kanalizace a ČOV“
36/23 dodavatele zpracování projektové dokumentace k projektu „Odstranění objektu čp. 111
v obci Kunovice – Ing. Lenka Zádrapová, Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, cena
19.000,- Kč
36/24 v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2018-2022 počet
členů zastupitelstva – 9 členů
36/25 umístění přípojky NN v rámci projektu „Přeložka přívodu NN ke sportovnímu areálu TJ
Sokol“ na pozemcích p.č. 1929/16, 1945/3 a 1076/3, vše v k.ú. Kunovice
36/26 změnu katastrální hranice obce Kunovice v rámci komplexní pozemkové úpravy dle
předloženého návrhu ze dne 6.6.2018 zpracovaného společností Geocentrum, spol. s r.o.,
Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc s:
- k.ú. Lhota u Kelče
- k.ú. Kelč-Staré Město
- k.ú. Komárno
- k.ú. Podhradní Lhota
- k.ú. Rajnochovice
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- k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí
36/27 uvolněnému zastupiteli obce ***, mimořádnou odměnu ve výši 65.000,- Kč za
administraci dotací v roce 2017 v objemu 6,765 mil. Kč a za provádění inženýrské činnosti
u projektů "Cyklostezka Kunovice - Kelč I. etapa" a "Obytná lokalita Kunovice II. etapa" a
všem ostatním osmi neuvolněným členům zastupitelstva obce mimořádnou odměnu ve výši
2.500,- Kč na člena za aktivní spoluúčast na přípravě investičních a neinvestičních projektů
v letech 2017 a 2018.
36/28 rozpočtové opatření č. 4/2018
36/29 smlouvu č. 7/2018 o právu provést stavbu sjezdu na pozemku p.č. 1334 k pozemku p.č.
1321/4 v k.ú. Kunovice
ZO revokuje:
36/30 usnesení č. 35/11 ze dne 23.4.2018
ZO pověřuje:
36/31 - starostu obce podpisem smluv, body: 36/3-36/7, 36/10, 36/12, 36/13, 36/20-36/23,
36/29
ZO bere na vědomí:
36/32- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
- Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017, který byl schválen
členskou schůzí svazku dne 5.6.2018
- Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí obcí Mikreoregion ValašskomeziříčskoKelečsko za rok 2017, který byl schválen valnou hromadou dne 13.6.2018
- informace starosty obce
- dotazy, připomínky zastupitelů

………………………………………….
místostarosta

…………………………………..
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………
Jméno a podpis: ………………………………
Sejmuto z úřední desky dne: …………………
Jméno a podpis: ………………………………
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