ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 23. května 2019 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Pavel Jančík, Jiří Trmač, Milan Žáček, Miroslav Včelica
Hosté:
Zlata Cvrkalová
Omluven:

Program zasedání:
1. Technický bod - Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Schválení Smlouvy o dotaci s JMK
3. Změna rozpočtu
4. Územní plán obce – zadání
5. Příspěvek na reprezentaci
6. Problematika svozu odpadů
7. 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 se změnou bodu programu č. 6 a 7 – viz výše.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jiří Trmač a Miroslav Včelica.
Usnesení č. 1/5
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele:
• Zapisovatel: Milan Žáček
• Ověřovatelé: Miroslav Včelica a Jiří Trmač.
Hlasování č. 1/5: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Schválení smlouvy o dotaci s JMK
Starostka obce předložila Zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na akci Vybavení pro úpravu veřejných prostranství v obci.
Usnesení č. 2/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na akci Vybavení pro úpravu veřejných prostranství v obci.
Dále zastupitelstvo pověřuje starostku, aby prověřila možnost uzavření dodatku k této
smlouvě tak, aby mohly být vyčerpány veškeré přidělené prostředky na tuto dotaci.
Hlasování č. 2/5: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Změna rozpočtu
Starostka obce předložila Zastupitelstvu informace o Změnách rozpočtu č. 1, 2 a 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Změny rozpočtu č. 1, 2 a 3.
Změny rozpočtu jsou zveřejněny na internetových stránkách obce.
4. Územní plán obce – zadání
Starostka obce předložila návrh zadání územního plánu.
Byly vzneseny připomínky, které předložíme ke zpracování nového územního plánu.
5. Příspěvek na reprezentaci
Starostka obce předložila Zastupitelstvu Žádost o poskytnutí dotace spolku Filiánek, z.s. na
částečné pokrytí nákladů na reprezentaci na Mistrovství světa Dance world cup v Portugalsku.
Usnesení č. 3/5
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na Mistrovství světa Dance world cup ve výši
5 000 Kč.
Hlasování č. 3/5: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Problematika svozu odpadů
Jiří Trmač podal zastupitelům informaci ze setkání s představiteli spolku Malá Haná, který
nabízí alternativu svozu domovního odpadu. Paní starostka podala informaci o nabídce firmy
SUES. Zastupitelé navrhují setkání s obchodním zástupcem firmy SUES a pověřují starostku
zorganizováním osobní schůzky.

7. Různé
Kronikářka Zlata Cvrkalová seznámila zastupitele s textem do kroniky obce, připravovaným za
roky 2017 a 2018. K textu nebyly vzneseny připomínky. Starostka obce dokument svým
podpisem schválila.

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
23:00 hod.

V Kunicích dne 23. května 2019

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Pavel Jančík, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Jiří Trmač

…………………………………………

Miroslav Včelica

………………………………………...

