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USNESENÍ 

Z 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUNČICE NAD LABEM 

KONANÉHO DNE  12.9.2016 OD 18.00 HODIN  

==================================================================  
Přítomni: M. Kracíková, H. Kučerová, Ing. A. Stejný, V. Strnad,  Bc. K. Kužel, D. 

Zuzánková,  Mgr L. Strnadová, M. Vejnar, Ing. A. Kracík 

 

Omluveni:  

 

1. SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU – NAPOJENÍ  NA VODOVOD 

viz. příloha č. 1  

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje záměr povolit stavbu vodovodní 

přípojky na p.p.č. 387/1  a uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku v 

souvislosti s napojením vodovodní přípojky na vodovodní řád. 

(pro 9 , proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO 

 

2. PRODEJ POZEMKŮ P.Č. 223, 279, 284/1, 284/7 

viz. příloha č. 2  

Závěr: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 223, 279, 284/1, 284/7 za podmínek 

stanovených usnesením č. 2/15  Zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.7.2016 s tím, že 

záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce a uzavření kupní smlouvy s Josefem  Duranem,  

bytem 543 02 Vrchlabí, Kbely 463 a Zdeňkou Kytnarovou, bytem 543 71 Hostinné, 

Sídliště 738 

 (pro 5, proti 3, zdržel 1). SCHVÁLENO 

 

3. NÁKUP POZEMKŮ 208/20-28 

viz. příloha č. 3 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje nákup pozemků p.č. 208/20-28 u 

garáží a uzavření kupní smlouvy na nákup těchto pozemků. Kupní cena  pozemků je 

stanovena ve stejné výši, jako prodejní cena, za kterou byly pozemky obcí prodány dle 

kupní smlouvy z dne 29. 1. 2001.    

(pro 7, proti 0, zdržel 2). SCHVÁLENO 

 

4. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU P.Č. 340/8 
viz. příloha č. 4 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 340/8 

v k.ú. Kunčice nad Labem za cenu 300,- Kč za m
2
 s tím, že kupující: 

- ponese veškeré náklady spojené se zapsáním změny do katastru 

- bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci 

- zaváže se do 2 let zahájit výstavbu rodinného domu 

- pod sankcí se zaváže do 7 let zkolaudovat stavbu rodinného domu 

- obec bude do vydání kolaudačního rozhodnutí mít na pozemek předkupní právo  

(pro 1 , proti 8, zdržel  0) NESCHVÁLENO 

 

5. ZMĚNA NÁJEMNÍ SMLOUVY NA ČÁST POZEMKU P.Č. 624/25 

viz. příloha č. 5 

Závěr: 
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Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje snížení plochy pronajaté části 

pozemku 624/25 na 18 m
2
 a  snížení nájmu na 900 Kč ročně  za pronájem této části 

pozemku. 

(pro 9, proti 0 , zdržel 0) SCHVÁLENO 

 

6. VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU 

viz. příloha č. 6 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 

Kunčice nad Labem č. 1/2016, o nočním klidu na území obce Kunčice nad Labem   

(pro 9, proti 0, zdržel 0) SCHVÁLENO 

 

7. DŮM PO LTM 

viz. příloha č. 7 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem bere na vědomí informaci o prodeji domu č.p. 

117, možnosti jeho zakoupení a dalšího využití pro potřeby obce. 

(pro 9 , proti 0, zdržel  0) SCHVÁLENO 

 

8. POSUNUTÍ ZAČÁTKU OBCE 

viz. příloha č. 8 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje podání žádosti o posunutí dopravních 

značek začátku obce k mostu přes Labe a nad železniční přejezd dle přílohy. 

(pro 9, proti 0, zdržel  0) SCHVÁLENO 

 

9. PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2017 

viz. příloha č. 9 

Závěr: 

Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2017. 

(pro 9, proti 0, zdržel 0) SCHVÁLENO 

 

10. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

DO VLASTNICTVÍ OBCE - KOMUNIKACE 
viz. příloha č. 10 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový 

fond o bezúplatný převod pozemku  podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 

Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o pozemky:  

p.p.č. 696/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

p.p.č. 339/6, druh pozemku: trvalý travní porost 

p.p.č. 340/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

p.p.č. 386/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

p.p.č. 518/31, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

p.p.č. 518/22, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

část p.p.č. 518/22, druh pozemku: zahrada 

p.p.č. 518/23, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pro 9 , proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO 
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11. DISTRIBUOVANÉ ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD – SCHVÁLENÍ DOTACÍ 

viz. příloha č. 10 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje na základě programu Distribuované 

čištění odpadních vod  poskytnutí peněžní pomoci M.Maňáskovi,  čp. 130  v Kunčicích 

nad Labem ve výši 9.135,- Kč 
(pro 9 , proti 0, zdržel  0). SCHVÁLENO 

 

12. PODÁNÍ  ŽÁDOSTI OBCE DO POV 2017 A PŘIJETÍ DOTACE 

viz. příloha č. 12 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje podání žádosti obce do POV 2017 a 

přijetí dotace na akci „Rekonstrukce pláště střechy budovy MŠ“  

(pro 9, proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO 

 

13. SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI 

viz. příloha č. 13 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy o nájmu movité věci. 

(pro 9 , proti 0, zdržel  0) SCHVÁLENO 

 

14. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2016 

viz. příloha č. 15 

Závěr: 

Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 

(pro 9 , proti 0, zdržel  0) SCHVÁLENO 

 

15. DISKUZE 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p.  ______________________ 

   

p.  ______________________ 

 

V Kunčicích nad Labem  12.9.2016 

 

v.r.                 v.r. 

 

starosta obce           místostarostka obce    

  


