ZÁPIS
o průběhu 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 28. června 2018 vkanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Milan Žáček, Petr Kyzlink, Pavel Jančík
Hosté:
Antonín Zimčík
Omluven:
Miloslav Jašek

Program zasedání:
1. Závěrečný účet obce Kunice
2. Účetní závěrka
3. Schválení pachtu a Smlouvy o zemědělském pachtu pozemků
4. Schválení směny pozemku a Směnné smlouvy
5. Smlouva o poskytování služeb „Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů“
6. Různé, diskuse, závěr

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.
Vzhledem k tomu, že nebylo předloženo rozpočtové opatření, ruší se bod programu číslo 6 –
Rozpočtové opatření.
Zapisovatelem zápisu byl navržen Milan Žáček.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Kyzlink a Pavel Jančík.
Usnesení č. 1/29
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program, včetně změny programu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Petra Kyzlinka a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/29: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 1 – Závěrečný účet obce Kunice
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 6.6.2018.
Usnesení č. 2/29
Zastupitelstvo obce Kunice souhlasí s celoročním hospodařením, a projednání uzavírá
vyjádřením v souladu s výhradami, na jejichž základě přijme opatření, potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zaslat na Krajský úřad písemnou informaci o plnění
přijatých opatření do 30.6.2018.
Hlasování č. 2/29: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Účetní závěrka
Starostka obce předložila členům zastupitelstva doklady účetní závěrky za rok 2017, které jsou
přílohou zápisu.
Usnesení č. 3/29
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017.
Hlasování č. 3/29: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 - Schválení pachtu a smlouvy o zemědělském pachtu pozemků
Starostka obce předložila členům zastupitelstva ke schválení Smlouvu o zemědělském pachtu
pozemků. Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 4/29
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu pozemků.
Hlasování č. 4/29: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 - Schválení směny pozemku a směnné smlouvy
Starostka obce předložila členům zastupitelstva ke schválení Směnnou smlouvu o směně pozemků.
Smlouva i záměr směny pozemků jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 5/29
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy.
Hlasování č. 5/29: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 - Smlouva o poskytování služeb „Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů“
Starostka obce předložila členům zastupitelstva ke schválení Smlouvu o poskytování služeb
„Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů“.
Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 6/29
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb „Zajištění pověřence pro
ochranu osobních údajů“.
Hlasování č. 6/29: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé, diskuse, závěr
Pan Antonín Zimčík upozornil na problematiku pachtu polních cest a doporučil urgovat termín
pozemkových úprav.

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

V Kunicích dne 28. června 2018

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Petr Kyzlink

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

