ZÁPIS
o průběhu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 30. června 2016 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Pavel Jančík, Petr Kyzlink.
Hosté:
Omluven:
Milan Žáček, Miloslav Jašek

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení GP, smlouvy kupní a směnné
3. Schválení pronájmu pozemku
4. Výběrové řízení – komunikace v obci
5. Různé, diskuze, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostka obce konstatovala, že podle prezenční listiny jsou přítomni 3 členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Petr Kyzlink.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi paní starostkaEva Opluštilová a Pavel Jančík.
Usnesení č. 1/15
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce také schvaluje zapisovatele Petra Kyzlinka a ověřovatele zápisu paní
starostkuEvu Opluštilovou a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/15: Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 Schválení GP, smlouvy kupní a směnné
Na základě geometrického plánu dochází ke směně pozemků 707/6 který směňuje obec za pozemek
č 28/4 s finančním dorovnáním.
Obec kupuje parcelu číslo 731, 732, 722/41, 722/31 viz směnná a kupní smlouva přiložená k zápisu.
Cena je 30 Kč/m2.
Usnesení č. 2/15
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou a kupní smlouvu, která je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování č. 2/15Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Schválení pronájmu pozemku
K vytvoření smlouvy o pronájmu části parcely č.91/2 a 689/1 na dobu 10ti let byla pověřena starostka
obce Eva Opluštilová.
Součástí smlouvy je zákres dotčených parcel.

Usnesení č. 3/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření smlouvy o pronájmu částí parcel č. 91/2 a 689/1 na
dobu 10ti let za částku 500Kč za celou dobu pronájmu.

Hlasování č. 3/15: Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod č. 4 – Výběrové řízení – komunikace v obci
Z výběrového řízení na opravu komunikací v obci byla vybrána realizační firma DEAS, spol. s.r.o.
Přílohou je Zpráva o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek.
Usnesení č. 4/15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje výsledek výběrového řízení na
opravu komunikací v obci.

Hlasování č. 4/15: Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod č. 5 – Různé, diskuze, závěr
Bylo provedeno vyčištění požární nádrže. Údržbou vodní plochy byl pověřen pan Jiří Trmač.
Průběžně probíhá údržba zeleně v obci.
Probíhá oprava dřevěných částí požeráku na kunickém rybníku.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
20:30 hod.

V Kunicích dne 30. června 2016

Zapsal: Petr Kyzlink

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Eva Opluštilová

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

