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USNESENÍ
2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022
dne 23. 11. 2018
Přítomní zastupitelé

Hlasování o usnesení

Předsedající / ověřovatel: Jiří Löwy

starosta

pro

proti

zdržel se

Ověřovatel: Roman Vacek

místostarosta

5

0

0

Václav Král

člen, předseda FV

Ladislav Kadlec

člen

Ověřovatel: Slavomíra Poláková

členka, předsedkyně KV

Usnesení
přijato

Přítomni dle PREZENČNÍ LISTINY (příloha č. 1 Zápisu): 5 členů zastupitelstva, 2 hosté
Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání:
1) Schvaluje:
a) 13/11/18 Upravený program jednání 02 Zastupitelstva obce Kunějovice, doplnění obsahu návrhu
programu veřejného zasedání o nově zařazené body jednání;
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

b) 14/11/18 Zapisovatele a Ověřovatele Zápisu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ;
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

c) 15/11/18 Rozpočtové opatření č. 4 Návrh (21. 9. 18), Rozpočtové opatření č. 5 (3. 10. 18), [sken];
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

d) 16/11/18 Rozpis zasedání zastupitelstva obce Kunějovice_rok 2019;
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

e) 17/11/18 Záměr obce č. IV_směny pozemků, GP č. 321 – 131/2018; GP RP, Vytyčovací náčrt,
Seznam souřadnic, ze dne 23. 11. 2018, EÚD, ElÚD-44/11/18;
1. Na základě geometrického plánu č. 321-131/2018, vypracovaného Ing. Tomášem Brichtou a úředně
ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Tomášem Brichtou, evidovaný u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever, pod č. j. PGP-937/2018-407, byly z pozemku
parc. č. 821/2 (ostatní plocha), o výměře 1001 m2, v k. ú. Kunějovice, vyčleněny a vznikly nové pozemky:
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 pozemek parc. č. 821/6 (ostatní plocha), o výměře 32 m2,
 pozemek parc. č. 821/2 (ostatní plocha), o výměře 969 m2.
2. Dále na základě geometrického plánu č. 321-131/2018, vypracovaného Ing. Tomášem Brichtou a úředně
ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Tomášem Brichtou, evidovaný u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever, pod č. j. PGP-937/2018-407, byly z pozemku
parc. č. 887 (ostatní plocha), o výměře 50 m2, v k. ú. Kunějovice, vyčleněny a vznikly tyto nové pozemky:
 pozemek parc. č. 887/1 (ostatní plocha) o výměře 18 m2,
pozemek parc. č. 887/2 (ostatní plocha) o výměře 32 m2.
Záměrem směny pozemků je převod Strany 1 - Obec Kunějovice, IČO: 005 73 086, DIČ: CZ00573086,
se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35, zastoupená starostou Jiřím Löwym, e-mail: kunejovice@post.cz,
ID DS: yzcbhyd, vlastnického práva k:
 pozemku parc. č. 821/6 (ostatní plocha), o výměře 32 m2, v k. ú. Kunějovice, ve prospěch
Strany 2 - Jiří Löwy, r. č. ……….. , bydlištěm ………………. , PSČ … .. ,
Věra Uhlová, r. č. ………. , bydlištěm ….. , …….. , …………….. , PSČ … … , včetně
veškerých
součástí a příslušenství a každý ze strany 2 nabude podíl ke shora
uvedenému pozemku ve výši id ½ ve vztahu k celku, a výměnou za to
je záměrem převod Strany 2 vlastnického práva k:
 pozemku parc. č. 887/2 (ostatní plocha), o výměře 32 m2, v k. ú. Kunějovice, ve prospěch
Strany 3 – manželé Vladimír Habart, r. č. ……….. , Hana Habartová, r. č. ……….. , oba
bydlištěm ………. . . . . .. , PSČ … .. , včetně veškerých součástí a příslušenství,
ta jej do společného jmění manželů nabude, a výměnou za to
je záměrem Strany 3 převést vlastnické právo k:
pozemku parc. č. 821/4 (ostatní plocha), o výměře 32 m2, v k. ú. Kunějovice, ve prospěch strany 1, včetně
veškerých součástí a příslušenství a ta jej do svého výlučného vlastnictví nabude;
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

f) 18/11/18 I. etapu inventarizace majetku a závazků (Příkaz k provedení roční periodické inventarizace,
Protokol o proškolení členů inventarizační komise , Prezenční listinu účastníků proškolení k PI, Plán
inventur na rok 2018 , Směrnici inventarizace majetku a závazků - příloha č. 2, Směrnici k provádění
inventarizace majetku a závazků;
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

g) 19/11/18 Plán práce/činností Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice - rok 2019
Směrnice o činnosti Finančního výboru ZO Kunějovice
Plán práce/činností Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice pro rok 2019
Směrnice o činnosti Kontrolního výboru ZO Kunějovice
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

h) 20/11/18 Předávací protokol pro funkci starosty
4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
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i) 21/11/18 Zmocnění k provádění rozpočtových úprav;
s t a n o v u j e:
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kompetenci starosty
obce Kunějovice Jiřího Löwyho k provádění jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení do konce
volebního
období.
Starosta smí provádět rozpočtová opatření, pokud se bude jednat o následující případy:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami nebo změnami záměrů obce, pokud tyto změny nevyvolávají
další nároky na finanční prostředky obce (nesnižuje se saldo příjmů a výdajů)
c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter. Přijatá rozpočtová opatření budou číslována,
o každém přijatém opatření bude starosta informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva;
3 členi ZO pro: Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti, 1 zdržel se:
Jiří Löwy
Schváleno třemi hlasy
j) 22/11/18 Úpravu hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty z Kč 1 000,- na Kč 1 500,-;
5 členů ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
k) 23/11/18 Odepsání, vyřazení nedobytných pohledávek – dlužných správních poplatků za svozy
směsného komunálního odpadu a poplatků ze psa. Náklady na vymožení pohledávek by převýšily vymáhané
dlužné částky;
Cílová dlužná částka poplatků ze psa: Kč 420,-, počet dlužníků: 2;
Cílová dlužná částka poplatků za svoz SKO: Kč 13 308,-, počet dlužníků: 6;
5 členů ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
l) 24/11/18 Návrh označeného umístění bioodpadu
5 členů ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
m) 25/11/18 Návrh cenových podmínek pro rok 2019 - Ceník svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu, Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu 2019, AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., Hankova 14, 301 33 Plzeň;
5 členů ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
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n) 26/11/18 Návrh rozšíření nádob pro separovaný odpad (1 kontejner sklo, k budově OÚ)
5 členů ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
ZO 2) bere na vědomí:
27/11/18 Plnění usnesení 01. ustavujícího zasedání zastupitelstva č. 01/11 – 12/11/18, Projednání námitek
k zápisu48, 01 (zasedání ze dne 19. 10. 2018 a 1. ustavujícího zasedání, ze dne 31. 10. 2018), Kontrolu plnění
usnesení z posledních jednání
Bez připomínek
28/11/18 Oznámení o vypouštění rybníka (J. Löwy)
Na vědomí
29/11/18 Žádost o zajištění péče a údržby mostku a vodních toků
Na vědomí
30/11/18 Návrh programu prací zastupitelstva 2019 ( Vacek, Poláková)
Na vědomí
31/11/18 Třídění odpadů s 85% příspěvkem z EU
Na vědomí
32/11/18 Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)
Na vědomí
33/11/18 Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území PK 2019 ( 5 379,- ), kritéria a hlediska
pro výši příspěvku obcí
34/11/18 Podání, č. j. DP 26/15-11/2018, Pavel Lukáš Ševčík
35/11/18 Čistička odpadních vod pro obecní dům, přesunutí návrhu, nebude v NR 2019

36/11/18
37/11/18
38/11/18
39/11/18

Návrh výměny kotle na tuhá paliva za plynové (obytná část, klub)
Rozsvícení vánočního stromku (2. 12. 2018)
Dotaz k rozjednanému návrhu nabídky (09/2018), A. Maštaller
Návrh rozpočtu 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021 k vyvěšení

Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí

ZO 3) stanovuje:
40/11/18 – Provedení Aktualizace strategického rozvojového dokumentu obce Kunějovice
Ověřovatelé Zápisu a Usnesení :
Slavomíra Poláková
místostarosta Roman Vacek
…………………………………………………………………………….
starosta: Jiří Löwy
………………………………..
V Kunějovicích dne 23. listopadu 2018
Založeno na úřední desce dne: 23. 11. 2018 | schváleno/účinnost: 23. 11. 2018 | Za správnost/Založila, jméno a podpis: Ludvíková
|E-ElÚD-43/11/18||00:33:41 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 10. 12. 2018
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: elektronická úřední deska od: 23. 11. 2018 do: 10. 12. 2018 ||
archiv: dokumenty/usnesení zastupitelstva 2018 od: 11. 12. 2018
Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě "Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES"
("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"). Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci (§ 16 odst. 3 zákona o obcích)
k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
UZ-02/VZZO-23-11/2018-Lu | Počet listů: 4 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: prvý
Příloha č. 4 Zápisu z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022
Za správnost: Helena Ludvíková
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