ZÁPIS
o průběhu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 29.12. 2014 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice
Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 3. 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.
Hosté: ing. Jiří Trmač
Starostka seznámila přítomné s programem zasedání, které bylo změněno – bod 3,
rozpočtové opatření byl změněn na Rozpočty Svazků na rok 2015.

Program zasedání po opravě:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele.
2. Rozpočet 2015
3. Rozpočty Svazků na rok 2015
4. Rozpočtový výhled se strategií rozvoje obce Kunice na roky 2015 - 2019
5. Inventarizace majetku obce k 31.12.2014
6. Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy k VPS na přestupkovou agendu.
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 20.12.2014 a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání i se změnou bodu 3, viz výše.
Zapisovatelkou zápisu byla navržena p. Eva Opluštilová.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi ing. Milan Žáček a Pavel Jančík.
Hlasování č. 1/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/3
Přítomni zastupitelé schválili navrhovaný program s opravou obsahu bodu 3.
Zastupitelé také schválili zapisovatelku p. Evu Opluštilovou a ověřovatele zápisu ing. Milana
Žáčka a Pavla Jančíka.

Bod č. 2 – Rozpočet na rok 2015
Starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2014 ve výši 1.951.000,- Kč.
Hlasování č. 2/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 2/3:
Zastupitelé obce schválili rozpočet ve výši 1.951.000,- Kč.

Bod č. 3 – Rozpočty Svazků na rok 2015
Starostka seznámila zastupitele s návrhy rozpočtů na rok 2015:
Svazku vodovodů kanalizací
Svazku obcí Drnovicko
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
Sdružení obcí Kunštácko-Lysicko.
Zastupitelé vzali vše na vědomí.

Bod č. 4 – Rozpočtový výhled se strategií rozvoje obce na roky 2015 - 2019
Starostka předložila vypracovaný rozpočtový výhled se strategií rozvoje obce na roky 2015 –
2019 ke schválení.
Hlasování č. 3/3:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/3:
Zastupitelé obce schvalují Rozpočtový výhled se strategií rozvoje obce Kunice na roky 2015
– 2019.

Bod č. 5 – Inventarizace majetku obce k 31.12.2014
Starostka obce jmenovala inventarizační komisi k řízení a kontrole inventarizace majetku a
závazků ke dni 31.12.2014 ve složení:
Předseda – Miloslav Jašek
Členové – Ing. Milan Žáček, Pavel Jančík, Petr Kyzlink, Lenka Konstanzová
Proběhlo proškolení pracovníků k provádění inventarizace, byl předložen Plán inventur.
Inventarizace proběhne v lednu 2015 dle směrnice o inventarizaci majetku obce Kunice a
bude ukončena k 27.1.2015.
Hlasování č. 4/3:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/3:
Zastupitelé obce schválili provedení inventarizace majetku a závazků obce Kunice, plán
inventur.

Bod č. 6 – Veřejnoprávní smlouva na přestupky
Starostka předložila ke schválení novou Veřejnoprávní smlouvu na přestupky, která je
přílohou tohoto zápisu včetně Žádosti o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
a ceníku o výši příspěvků dle počtu obyvatel.
Hlasování č. 5/3:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/3:
Zastupitelé revokují Usnesení o schválení Dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
k VPS na přestupkovou agendu a schvalují novou Veřejnoprávní smlouvu na přestupky a
Žádost o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Cena dle ceníku 1200,- Kč.

Bod č. 7 – Různé
Pan Milan Žáček informoval o setkání v Praze ohledně možností získání dotací na
komunikace, opravy v obci by bylo možné zkusit na MMR a mimo obec na Mze. Bylo
dohodnuto uskutečnění schůzky obcí Kunice, Lhota a Bedřichov na domluvu opravy lesní
cesty směrem na Bedřichov.
Pan Miloslav Jašek informoval o setkání na firmě Zeas Lysice. Také připomněl možnost
získání dotace z JMK na dokončení opravy KD.
Pan Jiří Trmač vznesl připomínku ohledně zdroje vody – v době, kdy se budoval vrt na
posílení vody, prý bylo řečeno, že se již nebudou udržovat stávající prameny vody v lese a
bude prioritní zdroj vody vrt. P. Miloslav Jašek zjistí situaci na Svazku VaK a bude
informovat na další poradě.
Také pan Jiří Trmač upozornil na novou povinnost obce, zajištění likvidace přírodního
odpadu a na aktualizaci Přílohy k Vyhlášce o odpadech – bude aktualizována. Zastupitelé
schválili výši poplatku za odpad tak jako v minulém roce, tedy dospělá osoba 400,- Kč a dítě
250,- Kč.
P. Trmač navrhl opravit tabulku u obchodu o staré zvonici. Také zmínil dotace na zalesnění
obecní louky – nebyla podána výpověď na pozemek a navrhl zaplatit práci při inventarizaci.
Pan Jiří Trmač opakovaně vznesl požadavek vyvěšování zápisů na web obce, zastupitelé se
dohodli, že od příštího zápisu bude vyvěšován v plné verzi.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Kunice ve 21,15 hod.

V Kunicích dne 29.12. 2014

Zapsala: Eva Opluštilová

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: ing. Milan Žáček

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

