
U S N E S E N Í 
          Z JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE KOUNICE 

                                  č. 10 ze dne 13.07.2016 
 
 

 

zastupitelstvo městyse   s ch v a l u j e 

 
Zapisovatele:  Lenku Jedelskou       
Ověřovatele zápisu: Martina Kyselu, Ing. Petra Fadrhonce    
Návrhovou komisi:  Ing. Lucii Tlamichovou, Františka Doktora   
             
     

I. Rozpočtové opatření č. 3/2016 
 
II. Přijetí dotace ve výši 500 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje 

 
III. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2016 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
fondu rozvoje obcí a měst 

 
IV. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018839/02 (elektřina ve 
Slatinách) 

 
V. Prodej nemovitosti č.p. 88 a stavebního pozemku st. č. 100 v k.ú. Kounice za 

kupní cenu 300 000 Kč p. A. Zradičkovi 
 

VI. Prodej pozemku p.č. 339/60 v k.ú. Kounice za kupní cenu 170 Kč/ 1m2          
p. R. Pošíkovi 

 
VII. Kupní smlouvu na prodej trafostanice TS NB_0812 Kounice  

 
VIII. Veřejnoprávní smlouvu pro oddíl nohejbalu včetně výše finančního příspěvku 

ve výši 10 000 Kč 
 

IX. Veřejnoprávní smlouvu s jezdeckým smlouvu JK Sisi včetně výši výše 
finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč 

 
X. Přidělení bytu č. 11 v Domě se sociálními byty manželům Rozkydalovým 

 
XI. Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2015 starostce dle § 79 odst. 5 

zákona o obcích 
 

XII. Zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku 
elektrického konvektomatu včetně příslušenství dle § 127 zákona č. 
134/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 
XIII. Prodloužení rekonstrukce spojující ulici Klučovskou a Poříčanskou stávající 

irmou HALKO, s.r.o. provádějící rekonstrukci ulice Klučovská 
 

XIV. Darovací smlouvu na 5 000 Kč pro Dětský Domov Dolní Počernice a na 5 000 
Kč pro Domov pod lípou Lipník 



 
XV. Komunitní plán sociálních služeb – městys Kounice 

 
XVI. Udělení plné moci pro organizaci ROPID za účelem provedení roční notifikace 

v Úředních věstníku EU 
 

XVII. Vedení trasy inženýrských sítí pro novou zástavbu RD v lokalitě U Úvozu 
s tím, že žadatel se zavazuje uhradit obci příspěvek ve výši 25 000 Kč za 
napojení na stávající sítě pro každý jednotlivý pozemek.  Po vydání 
kolaudačního souhlasu převést zbudovanou vodovodní a kanalizační 
infrastrukturu do vlastnictví obce. 

 
XVIII. Zprávu starostky, organizační záležitosti 

 
 

zastupitelstvo městyse  p o v ě ř u j e starostku 
 

- k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu 
rozvoje obcí a měst 

- k podpisu smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018839/02 

- k podpisu kupních smluv na prodej pozemků p.č. 339/60, st. č. 100 a 
nemovitosti č.p. 88 v k.ú. Kounice 

- k podpisu smlouvy č. IV-12-6000437/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení 
věcného břemene a smlouvy provést stavbu 

- k podpisu veřejnoprávních smluv s oddílem nohejbalu a JK Sisi jezdecký klub 
- k podpisu darovacích smluv – Dětský domov Dolní Počernice, Domov pod lípou 

Lipník 
- k podpisu smlouvy na prodej trafostanice TS NB_0812 Kounice 

 
zastupitelstvo městyse  u k l á d á starostce 

 

- zajistit vypsání výběrového řízení na rekonstrukci komunikace Ke škole 

- zajistit objednávku na rekonstrukci propojky ulic Klučovská a Poříčanská včetně 
občanské vybavenosti 

 
zastupitelstvo městyse  b e r e na vědomí 
 

- jmenování paní Zuzany Čepelové ředitelkou Mateřské školy Kounice                  
od 1.8.2016 a jmenování Mgr. Venduly Dovole ředitelkou Základní školy Kounice 
od 1.9.2016 

 
 
 
Ověřovatelé: ………………………………………………….. 
 
 
 
 
       ……………………………………………. 
                starostka 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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