ZÁPIS
o průběhu 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 21. září 2017 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 24. 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:
Ing. Jiří Trmač
Omluven:
----

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
3. Záměr prodeje pozemku
4. Schválení zprávy finančního a kontrolního výboru
5. Schválení pasportu místních komunikací
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 přítomno 5 členové zastupitelstva. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Kyzlink a Pavel Jančík.
Usnesení č. 1/24
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Petra Kyzlinka a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/24: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Společnost E.ON předložila návrh Smlouvy a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 2/24
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy a smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON.
Hlasování č. 2/24: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Záměr prodeje pozemku
Usnesení č. 3/24
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku č. 689/1 (cca. 8 m 2) za cenu 30 Kč/m2.
Rozloha bude upřesněna dle geometrického plánu.
Hlasování č. 3/24: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Schválení zprávy finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvu obce byly předloženy ke schválení zprávy finančního a kontrolního výboru za 1. pololetí
roku 2017.
Usnesení č. 4/24
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí roku 2017.
Hlasování č. 4/24: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 - Schválení pasportu místních komunikací
Starostka obce předložila zastupitelstvu vypracovaný pasport místních komunikací.
Usnesení č. 5/24
Zastupitelstvo obce schvaluje Pasport místních komunikací.
Hlasování č. 5/24: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé, diskuse, závěr
V úterý 26. září 2017 od 15 hodin proběhne na obecním úřadě setkání za účelem zjišťování průběhu
hranic lesních celků, zahrad a zastavěných ploch v rámci obnovy katastrálního operátu. Dotčení
občané obdrželi pozvánku.
Připravuje se oprava čekárny. Součástí opravy je výměna oken a nová fasáda.
Obec stanovuje poplatek za pronájem plakátovací plochy pro účely předvolební kampaně politických
stran v ceně 5 Kč za každý započatý měsíc.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas se záměrem vybudování čističky vody k požární nádrži.

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

V Kunicích dne 21. září 2017
Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Petr Kyzlink

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

