ZÁPIS
o průběhu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 20. května 2015 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19, 00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni: Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančíka Petr Kyzlink.
Omluven: --Starostka seznámila přítomné s programem zasedání, které bylo změněno. Byl přidán bod č. 5 a bod
Různé, diskuse, závěr se přesunul na č. 6.

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor
3. Provedení komplexních pozemkových úprav
4. Výběrové řízení na opravu kulturního domu
5. Rozpočtové opatření č. 2/2015
6. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostkaobce konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední
desce obce Kunice od 11.5.2015a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno5
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka předneslaprogram zasedání i se změnou bodu 5 a 6, viz výše.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženipan Petr Kyzlink aPavel Jančík.
Usnesení č. 1/6
Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program.
Zastupitelstvo obcetaké schválilozapisovatele Ing. Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana Pavla
Jančíka a Petra Kyzlinka.
Hlasování č. 1/6: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválenídohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor
Starostka obce Kunice předložila návrh dohody o skončení výpůjčky nemovitosti – obchodu.
Usnesení č. 2/6
Zastupitelstvo obceschválilo dohoduo skončení výpůjčky nemovitosti – obchodu k datu 31.7.2015.
Hlasování č. 2/6: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 - Provedení komplexních pozemkových úprav
Starostka obce informovala zastupitele, že v katastru obce Kunice je mnoho nevyjasněných
majetkoprávních vztahů. Je nutné zaslat žádost na Pozemkový úřad o provedení komplexních
pozemkových úprav.
Občanům Kunic bude nabídnuta možnost připojení se k žádosti.
Usnesení č. 3/6
Zastupitelstvo obceodsouhlasilo potřebu komplexních pozemkových úprav na katastru obce Kunice.
Bude zaslána žádost na Pozemkový úřad v Blansku.
Hlasování č. 3/6: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Výběrové řízení na opravu kulturního domu
Starostka obce informovala zastupitele o schválení dotace ve výši 80.000 Kč na opravu kulturního
domu.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, do kterého podaly nabídky tři firmy.
Byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, kterou předložila firma: Stavební a obkladačské práce Radek
Havel s.r.o., Letovice.
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o dílo.
Podepsanou smlouvu je nutné po podpisu vyvěsit.
Usnesení č. 4/6
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo na opravu kulturního domu s firmou
Stavební a obkladačské práce Radek Havel s.r.o., Letovice.
Hlasování č. 4/6: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 – Rozpočtové opatření č. 2/2015
Starostka obce Kunice předložila návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 ve výši 19 400Kč.
Usnesení č. 5/6
Zastupitelstvo obceschválilo rozpočtové opatření č. 2/2015ve výši 19 400Kč.
Hlasování č. 5/6: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé, diskuse, závěr
Společnost LIMARA Plus, s.r.o. požádala obec Kunice o zajištění svozu komunálního odpadu.
Zastupitelstvo obce doporučuje uzavření smlouvy o zajištění sběru, odvozu a uložení komunálního
odpadu za poplatek 1.200 Kč/rok.
Starostka obce Kunice seznámila zastupitele s dopisem Ing. Arch. Jaroslava Klašky s návrhem
dalšího postupu v záležitosti opravy cesty z Kunic na Bedřichov.
Po projednání se sousedními obcemi bude dohodnuta schůzka s poslancem za účelem dořešení
problematiky.

Starostka obce Kunice seznámila zastupitele s nabídkou na realizaci varovného systému a digitálního
povodňového plánu. Vzhledem ke skutečnosti, že byla výše dotace ponížena, je částka spoluúčasti
obce příliš vysoká.
Zastupitelstvo rozhodlo, že se tento projekt nebude realizovat.
Starostka obce Kunice seznámila zastupitele s výsledkem žádosti o dotaci na realizaci dětského
hřiště.
Žádost o dotaci byla zamítnuta.
V příštím roce zkusíme podat žádost znovu.

Dne 13. června se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Starostka obce Kunice informovala zastupiteleo průběhu změny územního plánu obce Kunice.
Místostarosta obce informoval zastupitele o stížnosti na místního občana. Záležitost byla s dotyčným
řešena osobní domluvou.
Místostarosta obce informoval zastupitele o stavu revizí zařízení v majetku obce.
Byla vyčištěna požární nádrž. Dno nádrže je nutné opravit a následně bude proveden nátěr požární
nádrže.
Starostka obce informovala zastupitele, že u vstupu na zahradu za kulturním domem je branka. Klíče
od branky jsou k dispozici na obecním úřadě.
Petr Kyzlink upozornil na zdravotní rizika přípravku Roundup a navrhl odstraňování plevele
mechanickou cestou, případně jinými alternativami.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21:30 hod.

V Kunicích dne 20. května 2015

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jašek

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

