ZÁPIS
o průběhu 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 30. listopadu 2017 v kanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 25. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Miloslav Jašek, Milan Žáček, Petr Kyzlink, Pavel Jančík
Hosté:
Ing. Jiří Trmač
Omluven:
---

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů zapisovatele
2. Schválení rozpočtového opatření
3. 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 je přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Starostka přednesla program zasedání.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Kyzlink a Miloslav Jašek.
Usnesení č. 1/25
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Petra Kyzlinka a Miloslava Jaška.
Hlasování č. 1/25: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Bod č. 2 – Schválení rozpočtového opatření č. 4/2017
Starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření č. 4 za rok 2017 ve výši 24 100,- Kč.

Usnesení č. 2/25
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 za rok 2017.
Hlasování č. 2/25: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Různé, diskuse, závěr
Starostka obce seznámila zastupitele se stavem výměny sloupů elektrického vedení. Sloupy budou
měněny až v průběhu roku 2019. Během roku 2018 je tedy nutné rozhodnout o podobně nového
veřejného osvětlení a rozhlasu a posoudit různé varianty řešení, včetně možnosti získání dotací na
tyto projekty.
Probíhala diskuze v rámci přípravy rozpočtu na rok 2018.
Do nové zástavby bude objednán nový kontejner na plastový odpad a sklo.
Každá domácnost v obci Kunice obdrží zdarma stolní kalendář na rok 2018 s fotografiemi obcí regionu
Kunštátsko-Lysicko.
Ve věci čističky vody v požární nádrži bude zajištěna konzultace se starostkou obce Brumov.
Termín: do konce roku 2017.
Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
21:00 hod.

V Kunicích dne 30. listopadu 2017
Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Petr Kyzlink

…………………………………………

Miloslav Jašek

………………………………………...

