ZÁPIS
o průběhu 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 23. března 2017 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančík, Petr Kyzlink
Hosté:
Ing. Jiří Trmač
Omluven:
---

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení kupní smlouvy na část pozemku p.č. 721/1
3. Přijetí zprávy kontrolního a finančního výboru za 2. pololetí 2016
4. Vyřazení majetku
5. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostka obce konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Pavel Jančík a Petr Kyzlink.
Usnesení č. 1/21
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce také schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Pavla Jančíka a Petra Kyzlinka.
Hlasování č. 1/21: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení kupní smlouvy na část pozemku p. č. 721/1
Starostka obce Kunice předložila návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 721/1 Radku
Marvanovi.
Usnesení č. 2/21
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 721/1 Radku
Marvanovi.
Hlasování č. 2/21: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Přijetí zprávy kontrolního a finančního výboru za 2. pololetí 2016
Zastupitelstvu byly předloženy ke schválení zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2016.
Usnesení č. 3/21
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2016.
Hlasování č. 3/21: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Vyřazení majetku
Starostka obce předložila návrh na vyřazení nefunkčního drobného majetku z evidence. Seznam
vyřazeného majetku je přílohou tohoto zápisu.
Vyřazený majetek bude zlikvidován při sběru nebezpečného odpadu obcí.
Usnesení č. 4/21
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného majetku z evidence.
Hlasování č. 4/21: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 – Různé, diskuse, závěr
Zastupilstvo bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací s firmou TOPNET Services s.r.o. Smlouva byla uzavřena z důvodu
zabezpečení internetového připojení do budovy obchodu.
Dne 8. dubna 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Od 1. dubna 2017 bude zahájen svoz bioodpadu z hnědých kontejnerů.
Místostarosta obce seznámil zastupitele se špatným technickým stavem dětského hřiště. Dětské hřiště
bude nutné opravit. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy Alestra, která by dětské hřiště
opravila, dovybavila a provedla technickou kontrolu i s revizní zprávou.

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

V Kunicích dne 23. března 2017
Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Pavel Jančík

…………………………………………

Petr Kyzlink

………………………………………...

