ZÁPIS
o průběhu 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunice
konaného dne 6. září 2018 vkanceláři obecního úřadu obce Kunice

Starostka obce Eva Opluštilová zahájila 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice v 19:00 hod.
a všechny přítomné přivítala.
Účastni:
Eva Opluštilová, Milan Žáček, Petr Kyzlink, Pavel Jančík, Miloslav Jašek
Hosté:
--Omluven:

Program zasedání:
1. Technický bod – schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele
2. Mobilní rozhlas
3. Schválení smlouvy o poskytnutí hostingových služeb (FPO Blansko)
4. Schválení prodeje pozemků a kupních smluv
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 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 Pavel Jančík.
Usnesení č. 1/30
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný program.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Milana Žáčka a ověřovatele zápisu pana
Petra Kyzlinka a Pavla Jančíka.
Hlasování č. 1/30: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Mobilní rozhlas
Starostka obce předložila nabídku firmy Neogenia s.r.o. na zavedení Mobilního rozhlasu.
Usnesení č. 2/30
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní
rozhlas.
Hlasování č. 2/30: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Schválení smlouvy o poskytnutí hostingových služeb (FPO Blansko)
Starostka obce předložila členům zastupitelstva návrh smlouvy o poskytnutí hostingových služeb od
firmy FPO s.r.o. Blansko na provoz systému Gordic.
Usnesení č. 3/30
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí hostingových služeb se společností FPO
s.r.o.
Hlasování č. 3/30: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 - Schválení prodeje pozemků a kupních smluv
Starostka obce předložila členům zastupitelstva ke schválení kupní smlouvy o prodeji pozemků:
Část parcely p.č. 40/1, Část parcely p.č. 706, p.č. 455/33 a p.č. 455/34. Geometrické plány i kupní
smlouvy jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 4/30
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků část p.č. 40/1, část p.č. 706, p.č. 455/33 a p.č.
455/34 za cenu 30 Kč/m2 na základě přiložených geometrických plánů.
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvy na tyto pozemky.
Hlasování č. 4/30: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 – Rozpočtové opatření
Starostka obce předložila členům zastupitelstva Změnu rozpočtu č. 4 ve výši 9 000 Kč a Změnu
rozpočtu č. 5 ve výši 7 400 Kč.
Usnesení č. 5/30
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnu rozpočtu č. 4 a Změnu rozpočtu č. 5.
Hlasování č. 5/30: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé, diskuse, závěr
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o plnění i o splnění přijatých opatření k nápravě chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Kunice za rok 2017 a zprávu o splnění
přijatých opatření.
Byl vznesen požadavek na navýšení počtu kontejnerů na bioodpad v nové zástavbě.
V současné době mohou občané využívat na zpracování bioodpadu kompostéry.
Zastupitelé rozhodli, že pro letošní rok se již nebude počet kontejnerů měnit.
Smlouvu o pronájmu kontejnerů na příští rok bude řešit po volbách nové zastupitelstvo.
Zastupitelstvo obce prověřuje možnosti provedení opravy cesty z Kunic na Bedřichov

Starostka obce ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Kunice ve
22:00 hod.

V Kunicích dne 6. září 2018

Zapsal: Milan Žáček

………………………………………….

Eva Opluštilová, starostka obce

………………………………………….

Miloslav Jašek, místostarosta obce

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu: Petr Kyzlink

…………………………………………

Pavel Jančík

………………………………………...

