ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 24. ledna 2019 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 3. 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:
Omluven:
---

Program zasedání:
1. Technický bod - Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Žádost o dotaci na akci Obnova místních komunikací v obci Kunice“
3. Žádost o dotaci na akci „Obnova sakrálních staveb v obci Kunice“
4. Nákup pozemku pod komunikací
5. 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. 1/3
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Jiřího Trmače a Miroslava Včelicu.
Hlasování č. 1/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Žádost o dotaci na akci „Obnova místních komunikací v obci Kunice“
Starostka obce předložila nabídku firmy DEAS na obnovu místních komunikací v severní části
obce Kunice.
Obec Kunice chce podat žádost o dotaci na akci „Obnova místních komunikací v obci Kunice“
z programu117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210A Podpora
obnovy místních komunikací, kde bude spolufinancování ve výši 30% a dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj bude ve výši 70%.
Zastupitelstvo pověřuje starostku zadáním žádosti o dotaci firmě Europroject.
Z předložené nabídky firmy DEAS zastupitelstvo schvaluje v rámci I. etapy variantu 1 a
v rámci II. etapy variantu 2.
Usnesení č. 2/3
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místních komunikací
v obci Kunice“ z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul:
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlasování č. 2/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Žádost o dotaci na akci „Obnova sakrálních staveb v obci Kunice“
Obec Kunice chce podat žádost o dotaci na akci „Obnova sakrálních staveb v obci Kunice“
z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210G Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů, kde bude spolufinancování ve výši 30% a dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj bude ve výši 70%.
Starostka obce předložila zastupitelstvu dvě nabídky na obnovu dvou obecních křížů
v katastru obce Kunice.
Zastupitelstvo schválilo nabídku Kamenictví Senetářov. Zastupitelstvo oceňuje iniciativu
starostky obce při výběru dodavatelů.
Usnesení č. 3/3
Zastupitelstvo obce souhlasí podat žádost na akci „Obnova sakrálních staveb v obci Kunice“
z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210G Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů z Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlasování č. 3/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Nákup pozemku pod komunikací
Starostka obce předložila zastupitelům návrh na odkoupení částí dvou pozemků: p.č.: 662/4 o
výměře 33 m2 a p.č. 680/3 o výměře 14 m2, po kterých vede obecní komunikace, která bude
předmětem rekonstrukce – viz bod 2.
Usnesení č. 4/3
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení částí pozemků p.č.: 662/4 o výměře 33 m2 a p.č. 680/3 o
výměře 14 m2 – viz příloha.
Zastupitelstvo pověřuje starostku vypracováním kupní smlouvy s tím, že kupní cena se
stanoví ve výši 30 Kč/m2 a s tím, že všechny poplatky s prodejem související bude hradit
kupující.
Hlasování č. 4/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé
Starostka obce předložila žádost Pekáren Blansko o poskytnutí dotace na provoz pojízdných
prodejen.
Usnesení č. 5/3
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a pověřuje starostku dalším jednáním v této
věci.
Hlasování č. 5/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 6/3
Na základě žádosti Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 zastupitelstvo
schvaluje následující usnesení:
Shromáždění starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
konstatuje, že výstavba mimoúrovňových křižovatek Kuřim - Podlesí, Kuřim - východ a
Lipůvka na silnici I/43 výrazně zlepší dopravní a ekologickou situaci v oblasti Kuřimi a
přípravu a stavbu dle navrženého řešení jednoznačně podporuje. Shromáždění
starostů dále žádá, aby mimoúrovňová křižovatka Kuřim - Podlesí byla dále řešena
podle varianty 1 z důvodů podstatně vyšší dopravní účinnosti a příznivějšího vlivu na
životní prostředí.
Hlasování č. 6/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr o zbudování rybníka Štědrunka v katastru obce
Kunice.
Usnesení 7/3
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s předloženým záměrem na zbudování rybníka
Štědrunka za předpokladu, že vybudováním rybníka nedojde k omezení přítoku do stávajícího
Kunického rybníka.
Hlasování č. 7/3: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
22:00 hod.

V Kunicích dne 24. ledna 2019

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Pavel Jančík, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Jiří Trmač

…………………………………………

Miroslav Včelica

………………………………………...

