ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 7. března 2019 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Pavel Jančík, Jiří Trmač, Milan Žáček
Hosté:
Omluven:
Miroslav Včelica

Program zasedání:
1. Technický bod - Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zemědělském pachtu pozemků
3. Příspěvek na provoz pojízdné prodejny
4. Dotace – hasiči
5. Dotace – vybavení pro úpravu veřejných prostranství v obci
6. Různé

1. Technický bod
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 19 hodin a všechny přítomné
přivítala. Konstatovala, že podle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jiří Trmač a Pavel Jančík.
Usnesení č. 1/4
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Jiřího Trmače a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/4: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zemědělském pachtu pozemků P 332/00
Starostka obce předložila zastupitelstvu Smlouvu o smlouvě budoucí o zemědělském pachtu
pozemků P 332/00, která souvisí s připravovanými pozemkovými úpravami v katastru obce
Kunice.
Usnesení č. 2/4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zemědělském pachtu
pozemků P 332/00.
Hlasování č. 2/4: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Příspěvek na provoz pojízdné prodejny
Starostka obce předložila žádost Pekáren Blansko o poskytnutí příspěvku na provoz
pojízdných prodejen.

Usnesení č. 3/4
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz pojízdných prodejen ve výši
5 000 Kč za pololetí.
Hlasování č. 3/4: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Dotace - hasiči
Starostka obce předložila zastupitelstvu žádost o dotaci na dovybavení JSDH Kunice
zásahovou výstrojí a výzbrojí v celkové předpokládané výši 103 900 Kč při spoluúčasti obce
min. 30%.

Usnesení č. 4/4
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na dovybavení JSDH Kunice zásahovou výstrojí a
výzbrojí v celkové předpokládané výši 103 900 Kč.
Hlasování č. 4/4: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Dotace – vybavení pro úpravu veřejných prostranství v obci
Starostka obce předložila zastupitelstvu žádost o dotaci na vybavení pro úpravu veřejných
prostranství v celkové předpokládané výši 102 950 Kč při spoluúčasti obce min. 30%.
Usnesení č. 5/4
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na vybavení pro úpravu veřejných prostranství
v celkové předpokládané výši 102 950 Kč.
Hlasování č. 5/4: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Různé
Zastupitelé berou na vědomí informaci, že bude vypracován návrh vybavení interiéru bývalé
prodejny pro volnočasové využití.

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

V Kunicích dne 7. března 2019

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Pavel Jančík, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Jiří Trmač

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

