ZÁPIS
o průběhu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 20. prosince 2018 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Pavel Jančík, Jiří Trmač, Miroslav Včelica, Milan Žáček
Hosté:
Zlata Cvrkalová
Omluven:
---

Program zasedání:
1. Technický bod - Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Rozpočet na rok 2019
3. Rozpočtové opatření
4. Prodej pozemku
5. Smlouva o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů
6. Inventarizace
7. Volba členů výborů
8. Poplatky za odpad a psy
9. Různé

1. Technický bod
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 19 hodin a všechny přítomné
přivítala. Konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jiří Trmač a Miroslav Včelica.
Usnesení č. 1/2
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Jiřího Trmače a Miroslava Včelicu.
Hlasování č. 1/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Rozpočet na rok 2019
Starostka obce předložila návrh rozpočtu na rok 2019 ve výši 3 670 800 Kč, který je přílohou
tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019.
Hlasování č. 2/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Rozpočtové opatření
Starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 ve výši 413 300 Kč.
Hlavním důvodem rozpočtového opatření bylo přijetí dotace na opravu komunikací v obci.
Rozpočtové opatření č. 9/2018 je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 3/2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 ve výši 413 300 Kč.
Hlasování č. 3/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Prodej pozemku
Obci byla doručena žádost o odkoupení pozemku p.č. 104/3 v k.ú. Kunice.
Zveřejnění záměru prodeje bylo vyvěšeno na úřední desce v řádném termínu.
Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/2
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.104/3 (způsob využití: neplodná půda, druh
pozemku: ostatní plocha) v katastrálním území Kunice do společného vlastnictví kupujícím:
• Ing. David Španěl, Kunice 70
• Martin Fabiánek, Havlenova 22, Brno
• Miroslav Včelica, Kunice 76
Zastupitelstvo pověřuje starostku vypracováním kupní smlouvy s tím, že prodejní cena se
stanoví ve výši 30 Kč/m2 a s tím, že všechny poplatky s prodejem související budou hradit
kupující.
Hlasování č. 4/2: Pro: 4

Proti: 1

Zdržel se: 0

5. Smlouva o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů
Starostka obce předložila návrh Smlouvy o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora
odpadů s městysem Lysice. Tato smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Na základě této smlouvy bude občanům Kunic nebo majitelům rekreačních nemovitostí, kteří
budou mít zaplacen poplatek za odpady, vystaven doklad, který je bude opravňovat k uložení
odpadů na sběrném dvoře odpadů v Lysicích. Bližší podrobnosti budou dodány současně
s uvedenou kartou.
Usnesení č. 5/2
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora
odpadů s městysem Lysice.
Hlasování č. 5/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Inventarizace
Starostka obce jmenovala inventarizační komisi k řízení a kontrole inventarizace majetku a
závazků ke dni 31.12.2018 ve složení:
• Předseda: Pavel Jančík
• Členové: Jiří Trmač, Miroslav Včelica, Milan Žáček
Proběhlo školení pracovníků k provádění inventarizace, byl předložen Plán inventur.
Inventarizace proběhne v lednu 2019 dle Směrnice o inventarizaci majetku obce Kunice a
bude ukončena do 31.1.2019.

Usnesení č. 6/2
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventarizace majetku a závazků obce Kunice a plán
inventur.
Hlasování č. 6/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Volba členů výborů
Byly předloženy návrhy na členy kontrolního, finančního a kulturního výboru.
Usnesení č. 7/2
Zastupitelstvo obce volí členy Kontrolního výboru:
o Jiří Tesař
o David Španěl
Zastupitelstvo obce volí členy Finančního výboru:
o Stanislav Cvrkal
o David Mrázek
Zastupitelstvo obce volí členy Kulturního výboru:
o Filip Vítek
o Eva Jašková
Hlasování č. 7/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Stanovení poplatku za odpad a psy
Jiří Trmač navrhuje snížení poplatku za odpad, zejména pro děti vícečetných rodin.
Musela by se však vytvořit nová vyhláška, což přichází v úvahu až pro rok 2020.
Zastupitelstvo obce tedy navrhuje, aby poplatek za odpad a psy na rok 2019 zůstal ve stejné
výši, jako v loňském roce.
V příštím roce bude v rámci poplatku za svoz odpadu zahrnut i poplatek za použití Sběrného
dvora v Lysicích – viz bod 5.
Usnesení č. 8/2
Zastupitelstvo schvaluje poplatky za komunální odpad ve stávající výši:
• Za dospělého – 500,- Kč
• Za dítě – 300,- Kč
• Za psa – 50,- Kč
Hlasování č. 8/2: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

9. Různé
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že odměna, navržená odstupujícímu místostarostovi
Miloslavu Jaškovi, nemůže být udělena z toho důvodu, že její navržení neodpovídá současně
platné právní úpravě. Jmenovanému bylo přiznáno standardní odstupné.
Starostka obce informovala zastupitele o nově vypsaném dotačním titulu Podpora obnovy
místních komunikací s dotačním příspěvkem 70%.
Zastupitelstvo pověřuje starostku zajištěním komplexní přípravy podkladů pro opravu místní
komunikace v západní části staré zástavby obce.
Hlasování č. 9/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starostka obce informovala zastupitele o dalším vypsaném dotačním titulu Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb s dotačním příspěvkem 70%.
Zastupitelstvo pověřuje starostku zajištěním komplexní přípravy podkladů pro obnovu dvou
křížů v katastru obce Kunice.
Hlasování č. 10/2: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé berou na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kunice za rok
2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že na příští zastupitelstvo bude pozván pan Ladislav Blaha a
Lukáš Prudil za účelem projednání převzetí péče o kanalizaci v obci Kunice.
Miroslav Včelica navrhuje zřízení obecní vývěsky v části nové zástavby.
Zastupitelstvo obce pověřuje Miroslava Včelicu zajištěním vývěsky.
Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
22:30 hod.

V Kunicích dne 20. prosince 2018

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Pavel Jančík, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Jiří Trmač

…………………………………………

Miroslav Včelica

………………………………………...

