ZÁPIS
o průběhu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 19. listopadu 2015 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19, 00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni: Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančíka Petr Kyzlink.
Hosté: Roman Matula
Omluven: ---

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení rozpočtových opatření
3. Schválení pronájmu pozemku p.č. 32 - zahrada
4. Schválení žádosti o dotaci na komunikace
5. Schválení vratky dotace na TI
6. Jmenování velitele zásahové jednotky
7. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostkaobce konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední
desce obce Kunice od 11.11.2015a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno5
členůzastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání i se změnou bodu 6 a 7, viz výše.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženipan Petr KyzlinkaMiloslav Jašek.
Usnesení č. 1/10
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obcetaké schvalujezapisovateleMilana Žáčka a ověřovatele zápisu pana Petra Kyzlinka
a Miloslava Jaška.
Hlasování č. 1/10: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení rozpočtových opatření
Starostka obce Kunice předložila návrh rozpočtových opatření č. 6/2015 ve výši -100,- Kč a č. 7/2015
ve výši 0 Kč.
Usnesení č. 2/10
Zastupitelstvo obceschvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015ve výši -100,- Kč a č. 7/2015 ve výši 0 Kč.
Hlasování č. 2/10: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3–Schválení pronájmu pozemku p.č. 32
Obec Kunice nabídla k pronájmu pozemek p.č. 32 o výměře 745 m2.
Přihlásil se jeden zájemce, který má zájem o pronájem části pozemku mezi kulturním domem a
Hlaváčkovými o výměře cca. 310 m2.
K pronájmu zbývá část zahradynad kulturním domem o výměře 435 m2.Zájemce se může přihlásit na
Obecním úřadě.

Usnesení č. 3/10
Zastupitelstvo obceschvalujepronájem části pozemku p.č. 32 za cenu 1 Kč na dobu 5 let.
Starostka obce byla pověřena vytvořením pachtovní smlouvy.
Hlasování č. 3/10: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4–Schválení žádosti o dotaci na komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dotační titul na opravu a údržbu místních komunikací pro obce
do 3000 obyvatel.
Zastupitelstvo obce pověří vypracováním žádosti o dotaci firmu EUROPROJECT DOTACE.
Zastupitelé vytvořili Strategický plán rozvoje obce na období 2015 – 2020, který je nutné přiložit
k žádosti o dotaci.
Usnesení č. 4/10
Zastupitelstvo obcesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu komunikací.
Schvaluje odměnu za vypracování žádosti pro firmu EUROPROJECT.
Schvaluje Strategický plán rozvoje obce na období 2015 – 2020.

Hlasování č. 4/10: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5–Schválení vratky dotace na technickou infrastrukturu
Starostka obce předložila rozhodnutí Finančního úřadu o vrácení dotace na vybudování technické
infrastruktury v letech 2003-2004 v částce 320 000 Kč.
Usnesení č. 5/10
Zastupitelstvo obceschvaluje vratku dotace ve výši 320 000 Kč.
Hlasování č. 5/10: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Jmenování velitele zásahové jednotky
Zastupitelstvo obce jmenuje do funkce Velitele zásahové jednotky pana Romana Opluštila.
Bude uskutečněna schůzka zastupitelů s velitelem a členy zásahové jednotky.
Usnesení č. 6/10
Zastupitelstvo obceschvaluje jmenování Romana Opluštilado funkce Velitele zásahové jednotky.
Hlasování č. 6/10: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 7 – Různé, diskuse, závěr
Pan Roman Matula upozornil na nebezpečně ostrou hranu u pamětního kamene v prostoru staré
kapličky.
Zastupitelstvo obce navrhne způsob řešení.
Pan Lukáš Prudil požádal o zapnutí dvou světel veřejného osvětlení u novostavby jejich domu. Jeho
žádosti bude vyhověno.
Na základě podnětu pana Ing. Jiřího Trmače byly částečně aktualizovány údaje na obecních
internetových stránkách. Ostatní údaje budou upraveny v nejbližší době.
Ing. Jiří Trmač navrhl upravit vývěsní plochu na čekárně vybudováním dvířek.
Požadavek na úpravu vývěsní plochy navrhujeme řešit až v průběhu příštího roku při opravě fasády
čekárny.
S panem Španělem bylo dohodnuto dořešení průchozí cesty od silnice k dětskému hřišti. Úprava
cesty bude dokončena v průběhu příštího roku.

Místostarosta obce předložil zprávu o stavu předání kompostérů do zápůjčky.
Byl doplněn posypový materiál do nádob u silnice.
Rada městyse Lysice schválila žádost obce Kunice o povolení vyvážení odpadních vod a septiků od
občanů Kunic do ČOV v Lysicích. Klienti musí mít potvrzení (razítko) od Obecního úřadu v Kunicích.
Poplatek a další náležitosti si musí vždy domluvit s panem Šulcem, zaměstnancem VAS, a.s.
Boskovice na tel. č. 737 204 378.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
22:00 hod.

V Kunicích dne 19. listopadu 2015

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Petr Kyzlink

…………………………………………

Miloslav Jašek ………………………………………...

