ZÁPIS
o průběhu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 26. března 2015 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 4. 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: --Starostka seznámila přítomné s programem zasedání, které bylo změněno. Byl přidán bod č. 9 a bod
Různé, diskuse, závěr se přesunul na č. 10.

Program zasedání po opravě:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
2. Rozpočtové opatření č. 7
3. Schválení vyhlášky o odpadech a poplatcích za psů
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN pro zvonici
5. Schválení závěrečného účtu obce Kunice a zprávy o přezkoumání hospodaření a schválení
účetní uzávěrky za rok 2014
6. Dotace na kompostéry a štěpkovač, dotace na bezdrátový rozhlas, dotace na dětské hřiště,
dotace z JMK.
7. Přijetí zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2014
8. Rozpočet Svazku K-L, Svazku „Drnovicko“, Svazku VaK, Svazku pro R43
9. Nové stanovy svazku VaK
10. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostka konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce
obce Kunice od 18.3.2015 a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání i se změnou bodu 9 a 10, viz výše.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Kyzlink a Miloslav Jašek.
Usnesení č. 1/4
Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce také schválilo zapisovatele Ing. Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana Miloslava
Jaška a Petra Kyzlinka.
Hlasování č. 1/4: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 7
Starostka obce Kunice předložila návrh rozpočtového opatření ve výši 0 Kč.
Usnesení č. 2/4
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtového opatření ve výši 0 Kč.
Hlasování č. 2/4: Pro: 5

Bod č. 3 – Schválení vyhlášky o odpadech a poplatcích za psa
Starostka obce Kunice předložila návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Kunice.
Kontrolou faktur za komunální odpad roku 2014 bylo zjištěno, že průměrná cena za komunální odpad,
přepočtená na jednoho obyvatele, činila 603,- Kč.
Přesto bylo navrženo, aby výše poplatku za komunální odpad na rok 2015 zůstala ve stejné výši, jako
v roce 2014.
Poplatek za dospělého:
400,- Kč/rok
Poplatek za dítě do 18 let:
250,- Kč/rok
Příští sběr a odvoz nebezpečného odpadu je naplánován na 13. června 2015 u prodejny. Při tomto
sběru se bude odebírat i elektroodpad a pneumatiky (bez kovových součástí).
Dále starostka obce Kunice předložila návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku
ze psů.
Sazba poplatku ze psů za rok 2015 zůstala stejná, jako v roce 2014.
Poplatek za každého psa činí 50,- Kč/rok.
Poplatek za psa a za komunální odpad je možné uhradit v úředních hodinách v kanceláři Obecního
úřadu nebo převodem na účet obce.
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

1361927359/0800
číslo domu

Termín splatnosti poplatků je do 31. května 2015.
Usnesení č. 3/4
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Kunice.
Hlasování č. 3/4: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku ze psů.
Hlasování č. 4/4: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 4 - Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN pro zvonici
Starostka
obce
Kunice
předložila
návrh
smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene
č.: PV-014330027469/001 na vedení nízkého napětí k nové zvonici s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 5/4
Zastupitelstvo obce schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330027469/001 na
vedení nízkého napětí k nové zvonici s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování č. 5/4: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 - Schválení závěrečného účtu obce Kunice a Zprávy o přezkoumání hospodaření a
schválení účetní uzávěrky za rok 2014
Starostka obce předložila ke schválení Závěrečný účet za rok 2014, jehož součástí je také Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Tato zpráva byla přijata s výhradou.
Bylo přijato nápravné opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků.
Ke schválení byla předložena i účetní závěrka obce Kunice za rok 2014.

Usnesení č. 6/4
Zastupitelstvo obce Kunice uzavírá projednání závěrečného účtu s vyjádřením souhlasu s výhradami.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání obce Kunice.
Zastupitelstvo schválili účetní závěrku za rok 2014.
Hlasování č. 6/4: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6 - Dotace
Byla podána žádost o dataci na JMK na opravu kulturního domu v Kunicích.
Dále byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na úpravu prostranství v nové
výstavbě za účelem vybudování dětského hřiště.
Přes svazek Kunštátsko – Lysicko byla podána žádost o dotaci na nákup kompostérů.
Bude podána žádost na Digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému – bezdrátového obecního rozhlasu.
Usnesení č. 7/4
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádostí o výše uvedené dotace.
Hlasování č. 7/4: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 7 - Přijetí zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2014
Předsedové finančního a kontrolního výboru předložili finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené zprávy.
Bod č. 8 - Rozpočet Svazku K-L, Svazku „Drnovicko“, Svazku VaK, Svazku pro R43
Starostka obce Kunice předložila zastupitelům rozpočty svazků Kunštátsko – Lysicko, svazku
Drnovicko, Svazku VaK, Svazku pro R43.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Bod č. 9 – Nové stanovy svazku VaK
Starostka obce předložila návrh nových stanov svazku VaK.
Usnesení č. 8/4
Zastupitelstvo obce Kunice schválilo návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů a
kanalizací“ měst a obcí, projednaný předsednictvem Svazku dne 9.2.2015 a zmocnila pana Miloslava
Jaška k hlasování o tomto návrhu a jeho případných změnách na Valné hromadě Svazku.
Hlasování č. 8/4: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 10 – Různé, diskuse, závěr
Proběhla schůzka obcí Kunice, Lhota u Lysic a Bedřichov na domluvu opravy lesní cesty směrem na
Bedřichov. Bylo dohodnuto zaměření skutečné cesty a vypořádání majetkových vztahů. Každá obec
bude hradit výdaje, týkající se katastru dané obce.
Obce Kunice a Lhota u Lysic podaly žádost na Správu majetku JMK o vypořádání majetkových vztahů
pozemku pod stavbou silnice III/3763 v úseku Kunice-Lhota u Lysic.
Vzhledem k finančním prostředkům JMK bude možné vypořádání řešit nejdříve v příštím roce.
Obce Kunice a Lhota u Lysic zašlou žádost na SÚS JMK na opravu této části silnice.

Pan Roman Matula podal Výpověď smlouvy o výpůjčce obchodu. Ukončení smlouvy o výpůjčce bude
k 30.9.2015.
Obec Kunice nabízí prostory k provozování obchodu za výhodných podmínek.
Paní Jana Nedomová podala žádost o opravu příjezdové cesty k domu č.p. 10.
Zastupitelstvo plánuje postupnou opravu místních komunikací. Do plánu oprav byla zařazena i oprava
této příjezdové cesty.
Termín opravy však bude závislý na dostupnosti finančních prostředků.
Městys Lysice předložil nabídku spolupráce v oblasti ukládání, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na Sběrném dvoře v Lysicích.
Obec Kunice má na rok 2015 zajištěn svoz komunálních odpadů, proto tuto nabídku pro letošní rok
nevyužije.
Zastupitelé provedli pochůzku s revírníkem po obecních lesích a dohodli se na provedení nutných
prací: odklizení oplocenek, vysazení cca. 1200 stromků a prořezávky.
Starostka obce předložila zastupitelům záměr obce o odkoupení přístupové cesty k točně autobusu.
Záměr bude vyvěšen na úřední desce.
Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21,30 hod.

V Kunicích dne 26. března 2015

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jašek

…………………………………………

Petr Kyzlink

………………………………………...

