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ZÁPIS
2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
23. 11. 2018, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Löwy Jiří, Slavomíra Poláková, Roman Vacek (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: Král Václav - do 19:00 hod.
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: František Brunclík, Květa Hakrová
1.1. Úvodní část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Jiřím Löwym
(dále jako „předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1
zákona o obcích zveřejněna po dobu min. 7 dní, od 15. 11. do 23. 11. 2018 - na úřední desce Obecního úřadu
Kunějovice (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2 Zápisu) konstatoval,
že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo naplněno.
Oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený
program jednání02 (usn. 13/11/18a.), Ad 7.1 - 7.10.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající
navrhl
určit
zapisovatelkou
zápisu
Helenu
Ludvíkovou,
ověřovateli:
Romana Vacka a Slavomíru Polákovou.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: 14/11/18 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: H. Ludvík;
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele:
Slavomíra Poláková, Roman Vacek;
Hlasování: 4 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
PREZENČNÍ LISTINU (přílohu č. 1 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 2 hosté
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 zápisu 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.

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací (pozvánkou)
zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).
Upravený program (7.1. – 7.10. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení)
1.1. Úvodní část veřejného zasedání, zahájení
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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3.
4.
5.

Projednání námitek k zápisu48, 01 ze ZZOK (zasedání ze dne 19. 10. 18 a 1. ustavujícího zasedání, ze dne 31. 10. 18)
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání
6.1. Rozpočtové opatření č. 4 ke schválení - Návrh (21. 9. 18), Rozpočtové opatření č. 5 (3. 10. 18)
6.2. Rozpis zasedání zastupitelstva obce Kunějovice_rok 2019
6.3. Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK
6.4. Návrh rozpočtu 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021
6.5. Záměr obce č. 4, GP č. 321 – 131/2018
6.6. I. etapa inventarizace majetku a závazků (Příkaz k provedení roční periodické inventarizace , Protokol
o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2018, Směrnice inventarizace majetku a závazků,
př. č. 2, Směrnice k provádění inventarizace 2018)
6.7. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
6.8. Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2019, Směrnice o činnosti
finančního a kontrolního výboru

6.9. Předávací protokol pro funkci starosty
6.10. Zmocnění k provádění rozpočtových úprav
6.11. Oznámení o vypouštění rybníka
6.12. Správní poplatky, dlužníci svoz SKO, poplatek PES
6.13. Hodnota dárkových balíčků (jubilea r. 2019)
6.14. Návrh označeného umístění biologického odpadu
6.15. Zajištění péče a údržby mostku a vodních toků
6.16. Návrh programu prací zastupitelstva ( p. Vacek, p. Poláková )
6.17. Třídění odpadů s 85% příspěvkem z EU

7.1.
7.2.
8.
9.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-02/VZZO; 23-11/2018, další přílohy, závěr

Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „ Návrh cenových
podmínek pro rok 2019 - Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, ceník svozu a využití
separovaných složek komunálního odpadu, navýšení cen, AVE CZ odpad. hospodářství, Finanční příspěvek
na zajištění dopravní obslužnosti území PK 2019 ( 5 379,- ), kritéria a hlediska pro výši příspěvku obcí , Podání, č. j.
DP 26/15-11/2018, Pavel Lukáš Ševčík, Čistička odpadních vod pro obecní dům, Výměna kotle na tuhá paliva
za plynové (obytná část, klub), Návrh rozšíření nádob pro separovaný odpad (sklo, u OÚ), Rozsvícení
vánočního stromku, Dotaz k rozjednanému návrhu nabídky (09/2018 - rolety/regály, kuchyňský kout, žaluzie)“,
a zařadit je jako body 7.3. - 7.10.
2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku k programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č. 13/11/18 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 2. veřejného zasedání

dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění (Upravený program jednání 02), obsah návrhu programu o nově
zařazené body jednání;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 13/11/18 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání
Schváleno čtyřmi hlasy
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3. Projednání námitek k zápisu48, 01 ze ZZOK 19. 10. 2018 a 1. ustavujícího zasedání, ze dne 31. 10. 2018
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 31. 10. 2018, byl řádně
ověřen a je uložen k nahlédnutí. K minulým jednáním konstatuje, že úkony dotýkající se schválených
usnesení z posledních jednání jsou splněny. Do dnešního zasedání se nepřesouvá žádný bod z předchozích
jednání 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [0]
6.1. Rozpočtové opatření č. 4 ke schválení - Návrh (21. 9. 18), Rozpočtové opatření č. 5 (3. 10. 18)
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 15/11/18 Rozpočtové opatření
č. 4 Návrh (21. 9. 18), Rozpočtové opatření č. 5 (3. 10. 18), [sken];
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 15/11/18 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
Schváleno čtyřmi hlasy

6.2. Rozpis zasedání zastupitelstva obce Kunějovice_rok 2019
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 16/11/18 Rozpis zasedání
zastupitelstva obce Kunějovice pro rok 2019;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 16/11/18 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
Schváleno čtyřmi hlasy

6.3. Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 32/11/18 Návrh programu jednání
Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)
Na vědomí
6.4. Návrh rozpočtu 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 39/11/18 Návrh rozpočtu 2019, Střednědobý
výhled rozpočtu 2019 – 2021 k vyvěšení
Na vědomí
6.5. Záměr obce č. 4, GP č. 321 – 131/2018, příloha č. 6 Zápisu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 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:



pozemek parc. č. 821/6 (ostatní plocha), o výměře 32 m2,
pozemek parc. č. 821/2 (ostatní plocha), o výměře 969 m2.
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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 ….. , ……. , .. ……. 7… . .. , 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 Kunějovice č. p. .., 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;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 16/11/18 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
Schváleno čtyřmi hlasy

6.6.

I. etapa inventarizace majetku a závazků (Příkaz k provedení roční periodické inventarizace , Protokol
o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2018, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2,
Směrnice k provádění inventarizace 2018);
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 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;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 16/11/18 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
Schváleno čtyřmi hlasy

6.7. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
Zastupitelstvo obce Kunějovice stanovuje usnesením č. 40/11/18 provedení 4. Aktualizace (Návrh)
Strategického rozvojového dokumentu obce Kunějovice;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král), 0 proti,
0 zdržel se
Usnesení č. 40/11/18 bylo schváleno všemi hlasy, přijato
Schváleno pěti hlasy
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6.8. Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2019, Směrnice o činnosti
finančního a kontrolního výboru

► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 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
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 19/11/18 g) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
Schváleno čtyřmi hlasy

6.9. Předávací protokol pro funkci starosty, příloha č. 8 Zápisu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 20/11/18 Předávací protokol
pro funkci starosty;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 20/11/18 h) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
Schváleno čtyřmi hlasy

6.10. Zmocnění k provádění rozpočtových úprav, příloha č. 7 Zápisu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 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;
Výsledek hlasování:
3 členi ZO pro (Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek), 0 proti, 1 zdržel se: Jiří Löwy
Usnesení č. 21/11/18 i) bylo schváleno třemi hlasy, přijato

Schváleno třemi hlasy

6.11. Oznámení o vypouštění rybníka
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 28/11/18 Oznámení o vypouštění rybníka
(J. Löwy)
Na vědomí
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6.12. Správní poplatky, dlužníci svoz SKO, poplatek PES
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 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;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král), 0 proti,
0 zdržel se
Usnesení č. 23/11/18 k) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
Schváleno pěti hlasy

6.13. Hodnota jubilejních dárkových balíčků
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. j) 22/11/18 Úpravu hodnoty
dárkových balíčků pro jubilanty z Kč 1 000,- na Kč 1 500,-;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král), 0 proti,
0 zdržel se
Usnesení č. 22/11/18 j) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
Schváleno pěti hlasy

6.14. Návrh označeného umístění biologického odpadu, příloha č. 9 Zápisu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. l) 24/11/18 Návrh označeného
umístění bioodpadu;

Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král), 0 proti,
0 zdržel se
Usnesení č. 24/11/18 l) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
Schváleno pěti hlasy

6.15. Zajištění péče a údržby mostku a vodních toků
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 29/11/18 Žádost o zajištění péče a údržby
mostku a vodních toků
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- Na podkladě vlastnického práva a výkonu práva hospodaření se svěřeným majetkem kraje žádá obec
z hlediska bezpečnosti silničního provozu a umožnění průtoku koryta umělého vodního toku - vodní plocha
parcelního čísla 55/30 , číslo LV 83, v obci Kunějovice [559121] a katastrálním území Kunějovice
[677191], o zajištění péče a údržby havarijního stavu mostku nacházejícího se na pozemku p. č. KN 865/1,
ostatní plocha (silnice), číslo LV 12, v obci Kunějovice [559121] a katastrálním území Kunějovice [677191].
Pod mostkem - silnicí prochází koryto umělého vodního toku. Vypadávající kamenivo ze stěn ucpává pod
komunikací odtok hasičské nádrže - upravené koryto vodního toku, nacházející se na pozemku p. č. KN
873/5 , vodní plocha, číslo LV 83, v obci Kunějovice [559121] a katastrálním území Kunějovice [677191].
č.

Adresát
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky),
dotčené orgány, ostatní

1/01 Plzeňský kraj

1/02 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,

Adresa

Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, Jižní
Předměstí

Forma

Obdrží

Odesláno

zzjbr3p
posta@plzenskykraj.cz

Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov Obdrží

qbep485

příspěvková organizace

ostatní

1/03 Stejnopis: vlastní – spis ADM/Ž/03/08-11/2018-Lu

- Na podkladě vlastnického práva, výkonu práva hospodaření s určeným majetkem ve vlastnictví státu a
správce povodí drobných vodních toků, žádá obec z hlediska bezpečnostních důvodů a havarijního stavu o:
- zajištění péče a údržby (vyčištění) upraveného koryta vodního toku (hasičské nádrže) nacházejícího se
na pozemku p. č. KN 873/5 , vodní plocha, číslo LV 83, v obci Kunějovice [559121] a katastrálním území
Kunějovice [677191];
- zajištění péče a údržby koryta umělého vodního toku, vodní plochy parcelního čísla 55/30, číslo LV 83,
v obci Kunějovice [559121] a katastrálním území Kunějovice [677191], propojujícího hasičskou nádrž
pod komunikací mostkem (podkopkem) p. č. 865/1.
Vypadávající kamenivo ze stěn ucpává odtok hasičské nádrže.
č.

Adresát
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky),
dotčené orgány, ostatní

1/01 Povodí Vltavy, státní podnik

Adresa

Forma Odesláno

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Obdrží
Praha 5
Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00
Plzeň, Východní předměstí

1/02 Stejnopis: vlastní – spis ADM/Ž/02/06-11/2018-Lu

gg4t8hf

pvl@pvl.cz
ostatní

Na vědomí

__7________________________________________________
Zápis a Usnesení_02. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_23.11. 2018
● (2018) Obec Kunějovice

7/11

Z-U-02/VZZ-23-11/2018
01:56:47

6.16. Návrh programu prací zastupitelstva ( p. Vacek, p. Poláková )
Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání bere na vědomí usnesením č. 30/11/18 Návrh programu prací
zastupitelstva 2019 (Vacek, Poláková)
Na vědomí
6.17. Třídění odpadů s 85% příspěvkem z EU
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 31/11/18 Třídění odpadů s 85% příspěvkem
z EU
Na vědomí
K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.

Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻
143 DDZ_615680865_Oznámení o zahájení řízení Stav. 271_2018
144 DDZ_616588900_Příručka pro starosty _ řízení rizik spojených s hospodařením obce
145 DDZ_616993056_Metodické dny evidence obyvatel
146 DDZ_617595600_Příručka pro starosty a starostky_řízení rizik spojených s hospodařením obce_opět.
Rozesl. (19 – 31 chyba formátování)
147 DDZ_618913935_Rozhodnutí_Město Všeruby_Stav 271_2018
148 DDZ_619205170_Dopis MV na obce_informace o vydání brožury pro nové zastupitele
149 DDZ_619371719_Pozvánka na seminář_inventarizace a účetní závěrka obce 2018
150 DDZ_619630270_Společný souhlas
151 DDZ_620366008_Výpis z registru osob
152 DDZ_620498694_Sdělení o změně OVM
153 DDZ_621258374_Pozvánka na představení Technickoekonomické studie propojení skupinových
vodovodů Pk
ODZ_621644989_Žádost o zajištění péče a údržby vodních toků
154 DDZ_622128280_Návrh dopisu NMV SLA obcím
ODZ_622337129_Žádost o zajištění péče a údržby mostku _ Plzeňský kraj
ODZ_622338418_Žádost o zajištění péče a údržby "mostku"_ Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
ODZ_627945754_Žádost o souhlas s dělením pozemků
155 DDZ_624691111_Žádost o upřesnění kontaktů, Hasičský záchranný sbor
156 DDZ_625005765_Info pro nové statutární orgány obce po kom. Volbách 2018
157 DDZ_625992255_6NC 13167_2018, přípis ú. j. 20_12
158 DDZ_626274634_Žádost o zveřejnění, Plzeňský kraj
159 DDZ_628971933_Roční účetní uzávěrka 2018_2019
160 DDZ_629073364_Souhlas s dělením pozemku
161 DDZ_629235297_Sdělení o registraci změny agendy
ODZ_629399664_RE_6 Nc 13167_2018, přípis ú. j. 20_12
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Návrh cenových podmínek pro rok 2019 - Ceník svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu, ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu, navýšení cen, AVE CZ odpadové
hospodářství, příloha č. 5 Zápisu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 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;
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Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král), 0 proti,
0 zdržel se
Usnesení č. 25/11/18 m) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
Schváleno pěti hlasy

7.4. Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území PK 2019
► Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání bere na vědomí usnesením č. 33/11/18 Finanční příspěvek
na zajištění dopravní obslužnosti území PK 2019 ( 5 379,- ), kritéria a hlediska pro výši příspěvku obcí;
Na vědomí

7.5. Podání, č. j. DP 26/15-11/2018, Pavel Lukáš Ševčík
► Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání bere na vědomí usnesením č. 34/11/18 Podání, č. j. DP
26/15-11/2018, ze dne 14.11. 2018.
- Zastupitelstvo uvádí, že při příležitosti plánovaného čištění požární nádrže souběžně dojde k čištění
zaneseného ústí rour Nekmířského potoka, které probíhají pod pozemkem P. L. Ševčíka;
- dotýkající se frekvence provozu, překážek v místě parkování a otáčení vozu na cestě veřejného
prostranství, místní účelové komunikaci při vjezdu a výjezdu na pozemky č. p. . a č. p. .. (před hasičskou
zbrojnicí),
bylo
již
opakovaně
zodpovězeno
po
projednání
řešením:
- 1) „Žádosti o povolení výstavby parkovacího místa, opravy a zpevnění povrchu cesty, p. p. č. 16“ ,
DP-01/13-01/17, na 28. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, dne 17. 2. 2017,
- 2) „Žádosti (DP 30/20-11/17, ze dne 20. 11. 2017) o zásah ve věci automobilů jezdících k č. p. ., umožnění
volného otáčecího a parkovacího místa pro vůz verteobratika“, na 29. veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Kunějovice
dne
17.
3.
2017,
a
dne
24.
11.
2017,
- 3) Vyjádření k „Odvolání proti rozhodnutí obce“, č. j. DP 02/29-01/18, ze dne 29. 1. 2018
(na 40. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 16. 2. 2018), souvztažně k
- 4) „Žádosti a stížnosti (č. j. DP 01/16-01/2018) + žádosti o pomoc při imobilitě a projednání vzniku
nesvárů“, DP-12/22-03/18, řešené dne 23. 3. 2018 na 41. veřejném zasedání zastupitelstva obce a
- 5) Místního šetření, nařízeným dne 6. 2. 2018, v místě Kunějovice 38 a 7, za účasti zástupců obce.
[Na místě samém bylo shledáno, že prostor ani přilehlé prostory nejsou poničeny, jinak poškozeny
či rozježděny, jsou - mezi hranou budovy hasičské zbrojnice a oplocením pozemku č. p. .. bez překážek,
v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využití území (pozemky veřejných prostranství).
Měřená šíře příjezdové cesty pro vjezd na pozemek č. p. .. je 4, 20 m. ´Svažina´ podél plotu č. p. ..
nevykazuje
známky
poškození.]
Zůstává-li průjezd cesty 3m, který vyhláška o obecných požadavcích na využití území považuje
za dostačující, obec nemá pravomoc o věci dále rozhodovat. Nelze na nezpevněném veřejném prostoru
provést stavbu vyhrazeného parkovacího a otáčecího místa (reservé SPZ, invalidní/hedicapovaná osoba,
verteobratik,
apod.),
která
by
podléhala
stavebnímu
řízení.
Zůstává platné rozhodnutí z usnesení č. 588/01/18 (39. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice),
neschválená Žádost č. j.: DP 01/16-01/2018 – opravy, úpravy parkovacího místa a okolí pozemku/svahu
u
č.
p.
.
(rsp.
..),
umožnění
vyhrazeného
otáčecího
a
parkovacího
místa.
V dané věci je možné dále se obrátit na dopravní inspektorát Plzeň – sever, Železniční 7, 306 09 Plzeň,
tel.: 974 327 250, fax: 377 457 522, email: psdi@mvcr.cz .
Na vědomí
7.6. Čistička odpadních vod pro obecní dům
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 35/11/18 Návrh pořízení
čističky odpadních vod pro obecní dům, budovu obecního úřadu.
Návrh se přesouvá, nebude předmětem rozpočtových výdajů návrhu rozpočtu na rok 2019
Na vědomí
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7.7. Výměna kotle na tuhá paliva
► Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání bere na vědomí usnesením č. 36/11/18 Návrh výměny kotle
na tuhá paliva za dva plynové (obytná část, klub). Bude řešeno přípravou dotační žádosti v rámci vypsaného
titulu z programu MMR (21. 11. 18 – 28. 2. 2019);
Na vědomí
7.8. Návrh rozšíření nádob pro separovaný odpad (sklo, u OÚ)
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. n) 26/11/18 Návrh rozšíření
nádob pro separovaný odpad (1 kontejner sklo, k budově OÚ, svoz 1x za 14 dní);
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král), 0 proti,
0 zdržel se
Usnesení č. 26/11/18 n) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
Schváleno pěti hlasy

7.9. Rozsvícení vánočního stromku
► Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání bere na vědomí usnesením č. 37/11/18 Rozsvícení
vánočního stromku (2. 12. 2018 od 17. 00 hodin)
Na vědomí
7.10. Dotaz k rozjednanému návrhu nabídky (09/2018 - rolety/regály, kuchyňský kout, žaluzie)
► Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání bere na vědomí usnesením č. 38/11/18 Dotaz
k rozjednanému návrhu nabídky (09/2018), A. Maštaller, a žádá o předložení cenové nabídky; Na vědomí
8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem. Záleží na vůli
zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání zastupitelstva zaznamenána. V případě srozumitelnosti
bude použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně konstatován obsah diskuze s tím,
že pokud některý ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu vyhověno.

Do další diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:00
hodin ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_02-U-VZZO-23-11/2018, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 02, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2 Prezenční listina
- příloha č. 3 Upravený program jednání
- příloha č. 4 Usnesení
- příloha č. 5 Návrh cenových podmínek 2019 - Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, ceník svozu a využití
separovaných složek komunálního odpadu
- příloha č. 6 Záměr obce č. 4/směny/převodu nemovitostí/pozemků
- příloha č. 7 Zmocnění k provádění rozpočtových úprav
- příloha č. 8 Předávací protokol pro funkci starosty
- příloha č. 9 Označené umístění biologického odpadu
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Námitky či výhrady členů zastupitelstva proti obsahu a správnosti předloženého návrhu zápisu ze zasedání,
proti výsledkům hlasování či obsahu zachycených usnesení, včetně uvedení důvodů, pro které odmítli návrh
zápisu podepsat
Označení stanoviska:

………………………………………………….…………………………………………..………………….
(O námitkách členů zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce, v režimu
§ 95 odst. 2 zákona o obcích. )
Právní předpis: zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 95 odst. 2

Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 3. zasedání zastupitelstva obce (21. 12. 2018):
Smlouva o převodu nemovitostí/Směnná smlouva/Návrh na vklad do KN
Cenová nabídka (A. Maštaler)
Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019) k odsouhlasení
Návrh rozpočtu 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021, plán investičních akcí
Vybraná varianta návrhu znaku a vlajky obce
Projektová dokumentace stavebních úprav oplocení pozemku budovy OÚ, předávací protokol
4. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
Akce silvestrovská oslava v bývalém hostinci
Hřiště - plán prvků, komunikace část B (pro dotační tituly)
Rozpočtové opatření č. 6
Výroční zpráva o poskytování informací 2018
Dohody o provedení práce, K. Hakrová, V. Pavlíček

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni

ověřovatelé:

1) Roman Vacek

2) Slavomíra Poláková

starosta Jiří Löwy

23. listopadu 2018 ve 01:56:47 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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