ZÁPIS
o průběhu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 1. října 2015 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19, 00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni: Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančíka Petr Kyzlink.
Hosté: --Omluven: ---

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení rozpočtového opatření
3. Schválení smlouvy o výpůjčce sběrných nádob
4. Souhlas s ohlášením stavby LP Lhotky v k.ú. Kunice a souhlas s příjezdem přes obecní
pozemky
5. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Starostkaobce konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední
desce obce Kunice od 23.9.2015a dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno5
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání i se změnou bodu 4 a 5, viz výše.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženipan Petr KyzlinkaPavel Jančík.
Usnesení č. 1/9
Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program.
Zastupitelstvo obcetaké schválilozapisovateleMilana Žáčka a ověřovatele zápisu pana Petra Kyzlinka
a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/9: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení rozpočtového opatření

Starostka obce Kunice předložila návrh rozpočtových opatření č. 5/2015 ve výši 15 600,- Kč.
Usnesení č. 2/9
Zastupitelstvo obceschválilo rozpočtová opatření č. 5/2015ve výši 15 600,- Kč.
Hlasování č. 2/9: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 - Schválení smlouvy o výpůjčce sběrných nádob
Obec Kunice bude mít zapůjčeny od firmy EKO-KOM dvě nádoby na odpady (1x na plasty, 1x na
papír).
Usnesení č. 3/9
Zastupitelstvo obceschválilosmlouvu s firmou EKO-KOM Praha o výpůjčce nádob na odpady.
Hlasování č. 3/9: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 - Souhlas s ohlášením stavby LP Lhotky v k.ú. Kunice a souhlas s příjezdem přes
obecní pozemky

Usnesení č. 4/9
Zastupitelstvo obcesouhlasí s ohlášením stavby „LP Lhotky v k.ú. Kunice“.
Současně souhlasí s příjezdem na stavbu přes obecní pozemky č. 25/2, 91/1 a 689/1.
Hlasování č. 4/9: Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Různé, diskuse, závěr
Obec Kunice získala dotaci na pořízení kompostérů, které se již průběžně navážejí. V rámci dotace
byl zakoupen i štěpkovač.
Každý obdrží kompostér dle podkladů, které uvedl v žádosti o dotaci. S každým žadatelem bude
uzavřena smlouva o pronájmu.

Státní pozemkový úřad oznámil veřejnou vyhláškou řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Kunice.

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že předalo Finančnímu úřadu žádost o kontrolu dotované
výstavby technické infrastruktury pro výstavbu nových domů.

Proběhlo jednání v Černé Hoře se zástupci Lesů ČR za účasti pana poslance Ing. Jaroslava Klašky.
Výsledek jednání je pro naši obec nepříznivý. Lesy ČR mají zájem jen o cestu na k.ú. Bedřichov.
O ostatní části cesty zájem nemají.
Zastupitelé rozhodli, že se provede zaměření skutečného stavu cesty na Bedřichov v k.ú. Kunice a
vypořádají se majetkové vztahy.

Místostarosta obce seznámil zastupitele se stavem opravy kulturního zařízení.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21:00 hod.

V Kunicích dne 1. října 2015

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Petr Kyzlink
Pavel Jančík

…………………………………………

………………………………………...

