ZÁPIS
o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 1. listopadu 2018 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 1. 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:
Filip Vítek
Omluven:

Program zasedání:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů schůze a schválení bodu programu
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Volba starosty a místostarosty
4. Zřízení výborů zastupitelstva, určení počtu členů výborů a volba předsedů a členů výborů
5. Projednání jednacího řádu
6. Projednání odměn za výkon funkcí členů zastupitelstva
7. Projednání příspěvků a náhrad (cestovné, telefony)
8. Projednání schvalování rozpočtových opatření starostou obce
9. Projednání rozpočtových opatření
10. Různé, diskuse, závěr
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 19 hodin a všechny přítomné přivítala.
Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední obce Kunice v předepsané lhůtě.
Konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů zastupitelstva.
Zastupitelé složili předepsaný slib členů zastupitelstva a tento stvrdili svými podpisy.
Zastupitelstvo v počtu 5 přítomných členů je usnášeníschopné.
Technický bod
Starostka přednesla program zasedání s tím, že se přesunuje bod 2 před bod 1, dále v bodu 4 se
vynechávají slova „a členů“. Bod 10 se nahrazuje bodem „Smlouva o příspěvku na financování služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2019“. A dále předkládaný bod 10 se přesunuje do bodu 11.
Usnesení č. 1/1
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program s výše uvedenými změnami.
Hlasování č. 1/1: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/1
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Pavel Jančík a Miroslav Včelica.
Hlasování č. 2/1: Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Volba starosty a místostarosty
Návrh na starostku – Eva Opluštilová
Návrh na místostarosty - Pavel Jančík
Usnesení č. 3/1
Starostkou obce byla zvolena Eva Opluštilová, místostarostou obce Pavel Jančík.
Hlasování č. 3/1: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 – Zřízení výborů zastupitelstva, určení počtu členů výboru a volba předsedů
Zastupitelstvo zřizuje výbory: Finanční, Kontrolní a Kulturní s počtem 3 členů.
Usnesení č. 4/1
Předsedy výborů jsou zvoleni:
 Finanční výbor – Miroslav Včelica
 Kontrolní – Milan Žáček
 Kulturní výbor – Jiří Trmač
Zastupitelstvo pověřuje předsedy výborů sestavením dalších členů výborů a předložením ke
schválení do příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 4/1: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 – Projednání jednacího řádu
Usnesení č. 5/1
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený jednací řád, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování č. 5/1: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Projednání odměn za výkon funkcí členů zastupitelstva
Nové zastupitelstvo navrhlo odměny pro nové zastupitele a mimořádnou odměnu pro odstupujícího
místostarostu Miloslava Jaška.
Usnesení č. 6/1
Zastupitelstvo schvaluje odměny pro členy zastupitelstva a mimořádnou odměnu pro
odstupujícího místostarostu Miloslava Jaška.
Výše odměn je obsažena v příloze č. 4 tohoto zápisu.
Hlasování č. 6/1: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 7 – Projednání příspěvků a náhrad (cestovné, telefony)
Usnesení č. 7/1
Zastupitelstvo obce stanovuje paušál na telefony pro starostku a místostarostu ve výši 400 Kč
měsíčně pro každého.
Starostka a místostarosta se vzdávají odměny za cestovné.
Hlasování č. 7/1: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 8 – Projednání schvalování rozpočtových opatření starostou obce
Usnesení č. 8/1
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku schvalováním rozpočtových opatření s tím, že
schválená rozpočtová opatření budou předložena zastupitelům na nejbližším veřejném
zasedání.
Hlasování č. 8/1: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 9 – Projednání rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Změnu rozpočtového opatření č. 6 ve výši 0 Kč a rozpočtového
opatření č. 7 ve výši 30 500 Kč (dotace na volby do ZO).
Rozpočtová opatření jsou přílohou č. 5 a 6. zápisu.
Bod č. 10 - Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok
2019
Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení Smlouvu o příspěvku na financování služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2019.
Finanční prostředky z této smlouvy budou využity na podporu poskytovatelů těchto poskytovatelů
sociálních služeb: 4 služby Oblastní charity Blansko (krizová pomoc, nízkoprahové denní centrum,
noclehárna, terénní program SPONA), 1 služba pod společností Podané ruce o.p.s., 1 služba
Sdružení Práh (sociální rehabilitace), 1 služba Střediska rané péče, 2 služby Dotyk II (raná péče a
sociální rehabilitace) a dále 1 služba odborného sociálního poradenství pod Oblastní charitou Blansko.
Usnesení č. 9/1
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2019.
Smlouva je přílohou č. 7 zápisu.
Hlasování č. 9/1: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 10 – Různé, diskuse, závěr
Filip Vítek předložil zastupitelům náměty na nové aktivity v rámci činnosti obecního zastupitelstva
 Zveřejnění kulturních akcí na webu
 Využití aplikace Mobilní rozhlas i pro oboustrannou komunikaci s občany
 Zvýšit angažovanost občanů při rozhodování o investicích v obci
 Vyhledat a oslovit potenciální partnerskou obec v zahraničí (EU)
 Řešit problematiku ekologické likvidace odpadů
Je nutné vyřešit kompletní správu webu obce Kunice.

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

V Kunicích dne 1. listopadu 2018

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Pavel Jančík, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Včelica

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

