ZÁPIS
o průběhu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 20.11. 2014 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v
18, 00 hod. a všechny přítomné přivítala.
Účastni: Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Ing. Milan Žáček, Pavel Jančík a Petr Kyzlink.
Starostka seznámila přítomné s programem zasedání, které bylo doplněno o dva body:
- Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
- Rozpočtové opatření č. 6
Původní bod č. 4. a 5. byly přesunuty na bod č. 6. a 7.

Program zasedání po doplnění:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele.
2. Slib člena nového zastupitelstva
3. Jmenování členů výborů
4. Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
5. Rozpočtové opatření č. 6
6. Technická porada
7. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostka konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední
desce obce Kunice od 11.11.2014 a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání i s doplněním dvou bodů, viz výše.
Zapisovatelkou zápisu byla navržena p. Eva Opluštilová.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi Petr Kyzlink a Miloslav Jašek.

Hlasování č. 1/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2
Přítomni zastupitelé schválili navrhovaný program s přidáním dvou bodů programu:
- Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
- Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelé také schválili zapisovatelku p. Evu Opluštilovou a ověřovatele zápisu Petra
Kyzlinka a Miloslava Jaška.

Bod č. 2 – Slib nového zastupitelstva
Pan Petr Kyzlink přečetl a složil slib.
Znění slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Kunice v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, bere na vědomí složení slibu pana Petra Kyzlinka, člena
zastupitelstva podle § 69,odst. 2 zákona o obcích.

Bod č. 3 – Jmenování členů výborů
Předsedové kontrolních výborů jmenovali členy jednotlivých výborů následovně:
Ing. Milan Žáček, předseda finančního výboru:
Členové: Pavel Žáček
Jiří Tesař
Petr Kyzlink, předseda kontrolního výboru:
Členové: Miloslava Kyzlinková
Pavel Jančík
Pavel Jančík, předseda stavebního výboru:
Členové: Tomáš Hlaváček
Stanislav Cvrkal ml.
Hlasování č. 2/2:

pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2:
Zastupitelé obce schvalují členy finančního, kontrolního a stavebního výboru.

Bod č. 4 – Schválení „Dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“
Starostka seznámila zastupitele se zněním Dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy,
která byla uzavřena mezi obcí Kunice a Městem Boskovice dne 18.2.2011, platnost do
31.12.2014. Dohoda mění obsah smlouvy tak, že se uzavírá na dobu neurčitou.
Hlasování č. 2/3:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/3:
Zastupitelé obce schvalují Dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Kunice
a Městem Boskovice.

Bod č. 5 – Schválení rozpočtového opatření
Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtového opatření č. 6 ve výši 27.500,- Kč. Toto
opatření je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování č. 2/4:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/4:
Zastupitelé obce schválili rozpočtové opatření č. 6 ve výši 27.500,- Kč.

Bod č. 6 – Technická porada
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtem na rok 2014 a vyzvala k vytvoření podkladů pro
rozpočet na rok 2015 a zároveň i pro rozpočtový výhled na další období.
Zastupitelé se dohodli na poradě dne 4.12.2014, kdy bude vytvořen Návrh rozpočtu na rok
2015 s tím, že se vyvěsí po dobu 15 dnů a bude schválen na veřejném zasedání ještě v roce
2014.
Starostka přednesla nutnost obnovit revize elektriky v obecních budovách – byla pověřena se
zajištěním nových revizních zpráv.
Zastupitelé byli seznámeni s tím, že je nutné provést ke konci roku 2014 inventarizaci za
Obec Kunice.
Pan Jašek seznámil přítomné s tím, že provedl inventarizaci nádobí v kulturním domě.
Vzhledem k využívání budovy pro oslavy místních občanů, se zastupitelé dohodli o doplnění
nádobí na počet 60 ks od každého druhu.
Dále setrvává bod od minule – řešení hranic s p.Prudilem u jeho st.pozemku a inženýrských
sítí, také jeho požadavek na nové světlo směrem k Drnovicím. Bude domluvena schůzka na
místě.

Bod č. 7 – Různé
Nebyly vzneseny žádné další podněty.
Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Kunice ve 20,30 hod.

V Kunicích dne 25.11. 2014

Zapsala: Eva Opluštilová

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Petr Kyzlink

…………………………………………

Miloslav Jašek

………………………………………...

