ZÁPIS
o průběhu 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 25. března 2017 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančík, Petr Kyzlink
Hosté:
Omluven:
--Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení závěrečného účtu obce Kunice za rok 2016
3. Účetní závěrka za rok 2016
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2016
5. Prodej pozemků v obci
6. Rozpočtové opatření č.1.
Bod č. 1 – Technický bod
Starostka obce konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Petr Kyzlink.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Pavel Jančík a Milan Žáček.
Usnesení č. 1/22
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce také schvaluje zapisovatele Petra Kyzlinka a ověřovatele zápisu pana
Pavla Jančíka a Milana Žáčka.
Hlasování č. 1/22: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení závěrečného účtu obce Kunice za rok 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen závěrečný účet obce Kunice a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016 obce Kunice, okres Blansko.
Usnesení č. 2/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a projednání uzavírá vyjádřením
v souladu s výhradami, na jejichž základě přijme opatření potřebná k nápravě zjištění chyb a
nedostatků.
Hlasování č. 2/22: Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 3 – Účetní závěrka za rok 2016
Zastupitelstvu obce Kunice byla předložena Účetní závěrka.
Usnesení č. 3/22
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku za rok 2016..
Hlasování č. 3/22: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Zpráva kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2016
Zastupitelstvu obce byly předloženy ke schválení zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí
2016.
Usnesení č. 4/22
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2016.
Hlasování č. 4/22: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 – Prodej pozemků v obci
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o koupi části pozemku p.č.689/1 o výměře cca 8m2.
Usnesení č. 5/22
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o koupi části pozemku p.č.689/1 o výměře cca 8m2.
Bude vyžadován geometrický plán a upřesnění hranic pozemku přímo na místě.
Hlasování č. 5/22: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Rozpočtové opatření č.1
Zastupitelstvu obce bylo předloženo Rozpočtové opatření č.1. ve výši 12 100,- Kč.
Usnesení č. 6/22
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.1. ve výši 12 100,- Kč.

Bod č. 7 – Různé, diskuse, závěr
V nové výstavbě dochází k úpravě a srovnání terénu u nové trafostanice. Zastupitelstvo obce apeluje
na občany, aby z dotyčného místa nevytvářeli černou skládku odpadu.
Průběžně dochází k rekonstrukci dětského hřiště, v současné době se nahrazuje dětské pískoviště
novým.
Dojde k vypuštění koupaliště za účelem vyčištění nádrže, které proběhne následující víkend.
Zastupitelstvo schvaluje záměr vytvoření Pasportu komunikací v obci za účelem plánování a
realizování dalších investic do komunikací.
Svazek Kunštátsko-Lysicko bude realizovat výrobu kalendářů s obrazovým materiálem obcí svazku.
Obec Kunice bude součástí tohoto kalendáře.
Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21:00 hod.
V Kunicích dne 25. května 2017
Zapsal: Petr Kyzlink

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Pavel Jančík

…………………………………………

Milan Žáček

………………………………………...

