ZÁPIS
o průběhu 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 29. června 2017 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Pavel Jančík,
Hosté:
Ing. Jiří Trmač, Ing. Antonín Zimčík
Omluven:
Petr Kyzlink

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Územní plán Kunice
3. Pasport místních komunikací
4. Podklady pro zpracování povodňového plánu SO ORP Boskovice
5. Rozpočtové opatření
6. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 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 Ing. Jiří Trmač a Miloslav Jašek.
Usnesení č. 1/23
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce také schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Ing. Jiřího Trmače a Miloslava Jaška.
Hlasování č. 1/23: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Územní plán Kunice
Aktuální Územní plán má platnost do roku 2020. Z toho důvodu zastupitelstvo považuje za nutné
zahájit jednání o vypracování nového Územního plánu.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce zahájit jednání s Ing. Arch. Soňou Lahodovou o možnosti
vypracování Územního plánu.
Usnesení č. 2/23
Zastupitelstvo obce rozhodlo na dnešním veřejném zasedání v souladu s ustanovením §44
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, o pořízení „Územního plánu Kunice“.
Hlasování č. 2/23: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Pasport místních komunikací
Starostka obce předložila zastupitelstvu nabídku na vypracování Pasportu místních komunikací od
firmy Ing. Radim Holeček – GEOFACTOR.
Usnesení č. 3/23
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vytvoření Pasportu místních komunikací s využitím nabídky
firmy Ing. Radim Holeček – GEOFACTOR.
Hlasování č. 3/23: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Podklady pro zpracování povodňového plánu SO ORP Boskovice
V rámci ORP Boskovice probíhá zpracování digitálního povodňového plánu. Je nutné připravit
podkladová data.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místostarostu vypracováním podkladových dat
do 31. července 2017.

Bod č. 5 – Rozpočtové opatření
Starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření č. 2 za rok 2017 ve výši 0,00 Kč.

Usnesení č. 4/23
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 za rok 2017.
Hlasování č. 4/23: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé, diskuse, závěr
Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh na vyřazení majetku ve výši 21 588 Kč.
Seznam vyřazeného majetku je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 5/23
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku ve výši 21 588 Kč.
Hlasování č. 5/23: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

V souvislosti s výměnou elektrických sloupů společností EON bude nutné vytvořit projekt na nový
rozvod veřejného osvětlení a rozhlasu.
Zastupitelstvu byla předložena nabídka firmy PK Elektro s.r.o. na vypracování projektu na veřejné
osvětlení a nabídka firmy Bártek Rozhlasy s.r.o. na vypracování projektu na zřízení obecního
rozhlasu.
Zastupitelstvo pověřuje starostku jednáním s výše uvedenými firmami o možnosti vypracování
projektů na veřejné osvětlení a rozvody rozhlasu.

Sbor dobrovolných hasičů v Kunicích bude pořádat dne 15. července 2017 taneční zábavu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním veřejné hudební produkce v čase od 20:00 do 03:00
hodin.
Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21:00 hod.

V Kunicích dne 29. června 2017
Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jašek

…………………………………………

Jiří Trmač

………………………………………...

