ZÁPIS
o průběhu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 21. dubna 2016 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančík.
Hosté:
Ing. Jiří Trmač
Omluven:
Petr Kyzlink

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Rozpočtový výhled
3. Schválení inventarizační zprávy
4. Pozemkové úpravy
5. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostkaobce konstatovala, že podle prezenční listiny jsou přítomni4 členovézastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženipan Miloslav JašekaPavel Jančík.
Usnesení č. 1/13
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obcetaké schvalujezapisovateleMilana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Miloslava Jaška a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/13: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Rozpočztový výhled
Starostka obce Kunice předložila návrh rozpočtovéhovýhledu na roky 2016 - 2020.
Zastupitelé pověřují starostku doplněním rozpočtového výhledu o příjmy z půjčky na provoz obchodu.
Usnesení č. 2/13
Zastupitelstvo obceschvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020.
Hlasování č. 2/13Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3–Schválení inventarizace za rok 2015
Byly předloženy výsledky inventarizace za rok 2015 ke schválení.
Výsledky inventarizace byly porovnány se skutečností. Ze zápisu o výsledku řádné inventarizace
nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Usnesení č. 3/13
Zastupitelstvo obceschvalujevýsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle
stavu k 31.12.2015.
Hlasování č. 3/13: Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 4 –Pozemkové úpravy
Byly zahájeny pozemkové úpravy v naší obci.
Katastrální úřad provádí přípravné zaměřování pro opravu digitalizace.
Některé pozemkové úpravy (zejména cesty) budou mít přesah i do sousedních katastrů.

Bod č. 5 – Různé, diskuse, závěr
Zastupitelstvo bere na vědomí:
• Byla schválena dotace z MMR v maximální výši 1.000.000 Kč na opravu místní komunikace.
•

Dále byla schválena dotace ve výši 44 500,- Kčz rozpočtu Jihomoravského kraje na
dovybavení jednotky požární ochrany zásahovou výstrojí.

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

V Kunicích dne 21. dubna 2016

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jašek
Pavel Jančík

…………………………………………

………………………………………...

