ZÁPIS
o průběhu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 25. února 2016 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 12. 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:
Antonín Zimčík
Omluven:
---

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2016
3. Změna č. IV Územního plánu obce Kunice
4. Schválení vyhlášky o odpadech
5. Odměny
6. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostkaobce konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední
desce obce Kunice od 17.2.2016a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno5
členůzastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženipan Miloslav JašekaPavel Jančík.
Usnesení č. 1/12
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obcetaké schvalujezapisovateleMilana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Miloslava Jaška a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/12: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení rozpočtového opatření č. 9/2016
Starostka obce Kunice předložila návrh rozpočtovéhoopatření č. 9/2016 ve výši 17.400,- Kč.
Usnesení č. 2/12
Zastupitelstvo obceschvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016ve výši 17.400,- Kč.
Hlasování č. 2/12: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 3–Změna č. IV Územního plánu obce Kunice
Starostka obce předložila návrh změny územního plánu č. IV.
Usnesení č. 3/11
Zastupitelstvo obceschvalujezměnu územního plánu č. IV.
Hlasování č. 3/12: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 - Vyhlášky o odpadech
Starostka obce předložila návrh následujících obecně závazných vyhlášek:
• Vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kunice
• Vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 4/12
Zastupitelstvo obce schvalujenásledujícíobecně závaznévyhlášky:
• Vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kunice
• Vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování č. 4/12:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 - Odměny
Starostka obce předložila návrh na zvýšení odměny za činnost knihovnice a kronikářky.

Usnesení č. 5/12
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.2.2016 odměnu za činnostknihovnice a kronikářky dle
Přílohy č. 1.
Hlasování č. 5/12: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé, diskuse, závěr
•
•
•
•
•

Se souhlasem zastupitelů byla podána žádost o dotaci na opravu budovy obchodu.
Byla podána žádost o dotaci v oblasti požární ochrany na dovybavení zásahové jednotky
obce.
K 1.1.2016 byla znovu obnovena činnost požární stanice Kunštát, která byla povýšena na
profesionální stanici typu P1. Od 1. dubna 2016 bude početně navýšena na stav 4 hasičů na
směně a do konce roku bude naplněno plné 5-ti členné družstvo na směnu.
Svoz velkoobjemového odpadu je stanoven na víkend 18. – 21.3.2016.
Svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik se uskuteční dne 9.3.2016 od 9:00
do 9:30 hod.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21:30 hod.

V Kunicích dne 25. února 2016

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jašek
Pavel Jančík

…………………………………………

………………………………………...

