ZÁPIS
o průběhu 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 24. listopadu 2016 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Pavel Jančík, Petr Kyzlink
Hosté:
Radek Marvan, Antonín Zimčík, JiříTrmač
Omluven:
Milan Žáček
Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení rozpočtového opatření č.4/2016 a rozpočtového opatření č.5/2016
3. Schválení prodejepozemku – části parcely č. 721/1
4. Rozpočet Svazku R43 a Svazku K-L
5. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostkaobce konstatovala, že podle prezenční listiny jsou přítomni4 členovézastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání i se změnou bodu č. 2 - viz výše.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Petr Kyzlink.
Ověřovatelé zápisu byli navrženipan Miloslav JašekaPavel Jančík.
Usnesení č. 1/18
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obcetaké schvalujezapisovatelePetra Kyzlinka a ověřovatele zápisu pana
Miloslava Jaška a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/18: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení rozpočtového opatření č.4/2016 a rozpočtového opatření č.5/2016
Starostka obce Kunice předložila návrhrozpočtového opatřeníč.4/2016 v částce 78 500 Kč a
rozpočtového opatření č.5/2016 v částce 94 000 Kč.
Usnesení č. 2/18
Zastupitelstvo obceschvaluje rozpočtové opatření č.4/2016 v částce 78 500 Kč a rozpočtové opatření
č.5/2016 v částce 94 000 Kč.
.
Hlasování č. 2/18: Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 3–Prodej pozemku – části parcely 721/1
Starostka obce předložila návrh na prodej pozemku – části parcely č. 721/1.
Usnesení č. 3/18
2
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku – části parcely č. 721/1za cenu 30 Kč/m .
Velikost bude upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování č. 3/18: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 –Rozpočet Svazku R43 a Svazku K-L
Starostka obce předložila návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43na
rok 2017.
Usnesení č. 4/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní
komunikace R43na rok 2017.

Hlasování č. 4/18: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 – Různé, diskuse, závěr
Zastupitelstvu obce bylo předloženo upozornění o pokračujícím riziku nákazy žloutenkou.
Pan Antonín Zimčík upozornil na nesrovnalost s vytyčením a manipulací s vytyčenou hranicí jeho
pozemku a pozemku obecního. Požaduje revizi této hranice za účasti zastupitelstva obce.
Pan Jiří Trmač navrhuje umístění informační orientační tabule obce poskytující lepší orientaci
návštěvníkům obce formou sponzorského daru firmy LAKRO.
Zastupitelstvo zvažuje zvýšení honoráře pro brigádníky pracující na obecních zakázkách, respektující
náročnost konkrétní práce.
Obec disponuje štěpkovačem a přívěsným vozíkem, které jsou k dispozici k pronájmu. Informace o
pronájmu budou vyvěšeny.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21:00 hod.

V Kunicích dne 24. listopadu 2016

Zapsal: Petr Kyzlink

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jašek
Pavel Jančík

…………………………………………

………………………………………...

