ZÁPIS
o průběhu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 30. července 2015 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19, 00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni: Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančík a Petr Kyzlink.
Hosté: Ing. Jiří Trmač
Omluven: ---

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení rozpočtového opatření
3. Schválení věcného břemene na veřejné osvětlení v obci Kunice
4. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostka obce konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední
desce obce Kunice od 22.7.2015 a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miloslav Jašek a Pavel Jančík.
Usnesení č. 1/8
Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce také schválilo zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana Miloslava
Jaška a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/8: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení rozpočtového opatření

Starostka obce Kunice předložila návrh rozpočtových opatření č. 3/2015 ve výši 0,- Kč a č. 4/2015 ve
výši 111 200,- Kč
Usnesení č. 2/8
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 3/2015 ve výši 0 Kč a č. 4/2015 ve výši 111 200,Kč.
Hlasování č. 2/8: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 - Schválení věcného břemene na veřejné osvětlení v obci Kunice
Starostka obce předložila zastupitelům návrh geometrického plánu č. 250-2519/2015, který bude
podkladem pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích 107/9 – 107/17, 107/2,
108/5 a 108/13.
Usnesení č. 3/8
Zastupitelstvo obce schválilo návrh geometrického plánu č. 250-2519/2015
Hlasování č. 3/8: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Různé, diskuse, závěr
Starostka obce seznámila zastupitele s dopisem pana poslance Ing. Jaroslava Klašky s návrhem
schůzky o prodeji lesní cesty z Kunic do Bedřichova Lesům ČR. Schůzka se uskuteční 24.8.2015
v kanceláři na ulici Vranovská v Brně.
Starostka obce seznámila zastupitele se stavem opravy kulturního zařízení.
Jiří Trmač upozornil na neaktuální informace na webových stránkách, zejména v oblasti informací o
lékařích. Je nutné informace na webových stránkách aktualizovat.
Jiří Trmač vznesl připomínku k vyhlášce o využívání veřejného prostranství. Je nutné rozhodnout, jak
bude vyhláška dále uplatňována.
Místostarosta obce informoval zastupitele o jednání s Vodárenskou akciovou společností, která slevila
8 000 Kč z vodného za napuštění koupaliště. Starostka obce zašle poděkování za vstřícný přístup.
Místostarosta obce informoval zastupitele o revizi hydrantů v obci Kunice. Všechny hydranty bude
nutné označit tabulkami. Tyto tabulky jsou objednány a budou v nejbližší době instalovány.
Jiří Trmač navrhuje zvýšit příspěvek na nově narozené dítě.
Jiří Trmač navrhuje, aby se po dohodě s Ing. Španělem dojednalo dokončení průchozí cesty mezi
pozemkem pana Španěla a pana Fouska.
Usnesení č. 4/8
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení příspěvku na nově narozené dítě na částku 3 000 Kč.
Hlasování č. 4/8: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo bere na vědomí, že bude poskytnut příspěvek Lukáši Prudilovi na netkanou textilii
v částce do 2500 Kč, na úpravu části obecního pozemku kolem jeho novostavby.

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

V Kunicích dne 30. července 2015

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jašek

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

