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ZÁPIS
7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
26. 4. 2019, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: Král V.
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Lorencová Martina, Gendorf Eduard
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 19. 4. do 26. 4. 2019 - 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 jednání Ad 7.1 - 7.6.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: S. Polákovou a L. Kadlece.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: 104/04/19 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: H. Ludvíkovou;
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: L. Kadlec, S. Poláková;
Hlasování: 4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
Prezenční listinu (př. č. 2 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 (6. 1. - 6. 23.) v souladu s informací (pozvánkou)
zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).
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Upravený program (7.1. – 7.6. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení)
1.1. Úvodní část veřejného zasedání, zahájení
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu06 (ze dne 15. 3. 19)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
˲
6.1.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 18 odst. 7 zákona),

˲

Zanesení údajů do seznamu voličů
˲

pro volby do Evropského parlamentu podle § 28, odst. 1 zák._ první fáze sestavování seznamu voličů; Jmenování členů
okrskové volební komise na neobsazená místa (§ 18 odst. 3 zákona);

˲

První zasedání okrskové volební komise

˲

(§ 16 odst. 1 písm. d) zákona); Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona)
6.2. Záměr oplocení (R. Vacek) severní části p. p. č. 541/3, 541/19, 541/15 (vlastnické právo) x jižní části p. p. č. 541/11, 541/14
6.3. Oznámení o obnově katastrálního operátu
6.4. Žádost o posouzení stavu nebezpečné budovy
6.5. Cenová nabídka – výroba schválených symbolů obce, Korábečný, Alerion, ..
6.6. Odznak se znakem obce k výročí 1. zmínky o obci / 750 l.
6.7. Závěrečná zpráva o realizaci projektu s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (MCK Poláková) – 01
6.8. PMS při pokračování Dohody o výkonu VPP
6.9. Dodatek č. 7 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 16
6.10. Závěrečná zpráva o realizaci akce/činnosti s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (Halloweenské strašení, Desortová) – 02
6.11. Závěrečná zpráva o realizaci akce s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (Dětský maškarní den, Maštaler) – 03
6.12. Rozpočtové opatření č. 1, výkaz Fin o plnění rozpočtu 1902, 1903
6.13. Seznam pomístních jmen, KÚ Plzeň – sever
6.14. Závěr jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 15. 4. 2019
6.15. Požadavky pracovníka DPP, J. Hronek
6.16. Oprava nájezdu (pozvolně u A. Levého) + GP k záměru směny
6.17. Žádost o souhlas se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu IV-12-0014654, Kunějovice, PS, ppč. 415/27, kNN

6.18. Rezignace člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice – oslovení náhradníka (motivační návrh odměny /
uskutečněné jednání F, K výboru)

6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Bývalá místnost pohostinství – projednání záměru (Rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky, 24. 8. 2018)
Jubileum 70, dárkový koš, B. F.
Nabídka č. 201900015, 201900015A, 201900015B, 201900015C, 201900015D, 2019000115E, Instalatérství V + V a Z. Rota
Cenová nabídka na rozšíření rozhlasu - Rozhlasy Bártek, osada Slatina
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam, daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí, hromadný předpisný seznam, veřejná vyhláška
Vyjádření/sdělení k technické infrastruktuře
„Anetka potřebuje pomoc“
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8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-07/VZZO-26-04/2019, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:´ Veřejná vyhláška,
hromadný předpisný seznam, daň z nemovitých věcí, Vyjádření/sdělení k technické infrastruktuře, „Anetka potřebuje
pomoc“´, a zařadit je jako body 7.3. - 7.6.
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.
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Löwy, Roman Vacek, Slavomíra Poláková, Ladislav Kadlec

19:00

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č. 103/04/19 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 7. veřejného zasedání

dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené body jednání;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Löwy, L. Kadlec, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 103/04/19 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání

3. Projednání námitek k zápisu 06 ze ZZOK 15. 3. 2019

Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. 3. 2019, 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. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 18 odst. 7 zákona), Zanesení údajů do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu podle § 28, odst. 1 zák._ první fáze sestavování seznamu voličů;
okrskové volební komise na neobsazená místa (§ 18 odst. 3 zákona);

˲

˲

Jmenování členů

První zasedání okrskové volební komise

˲

(§ 16 odst. 1 písm. d) zákona); Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona)
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 119/04/19 Jmenování
˲

zapisovatele okrskové volební komise (§ 18 odst. 7 zákona), Zanesení údajů do seznamu voličů pro volby
˲

do Evropského parlamentu podle § 28, odst. 1 zák._ první fáze sestavování seznamu voličů, Jmenování členů okrskové
˲

volební komise na neobsazená místa (§ 18 odst. 3 zákona); První zasedání okrskové volební komise (§ 16 odst. 1
písm. d) zákona), Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona)
Na vědomí
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6.2. Záměr oplocení (R. Vacek) severní části p. p. č. 541/3, 541/19, 541/15 (vlastnické právo) x jižní části p. p. č. 541/11, 541/14
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 120/04/19 Záměr oplocení
(R. Vacek) severní části p. p. č. 541/3, 541/19, 541/15 (vlastnické právo) x jižní části p. p. č. 541/11, 541/14;
Na vědomí k projednání vystavené nabídky: Stavby plotů, s. r. o. NAB19332, 19334, 19333, Adam Stuchl/17. 5. 19,
E - Bau s. r. o. / 17. 2. 19.
Na vědomí

6.3. Oznámení o obnově katastrálního operátu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 121/04/19 Oznámení
o obnově katastrálního operátu;
Na vědomí
6.4. Žádost o posouzení stavu nebezpečné budovy
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 122/04/19 Žádost o posouzení
stavu nebezpečné budovy č. p. 6, st. p. 3, ADM/Ž/01/25-03/2019-Lu, Stavebnímu úřadu Všeruby, příloha č. 9 Z/7/19 ;
Na vědomí

6.5. Cenová nabídka – výroba schválených symbolů obce, Korábečný, Alerion, ..
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 105/04/19:
Cenovou nabídku výroby schválených symbolů obce, příloha č. 5 Zápisu,
Objednávku č. 01/05/19 - KK, Řemesla, s. r. o., Korábečný, Březolupy:
- venkovní prapor obce 150 x 100 cm, digitální tisk na polyester s úchytem na tyč – 1 ks, Kč 850,- bez DPH;
- smaltovaný znak ovál 67 x 52 cm - 1 ks; Kč 5 500,- bez DPH;

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Löwy, L. Kadlec, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 105/04/19 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy

Schváleno čtyřmi hlasy

přijato

6.6. Odznak se znakem obce k výročí 1. zmínky o obci / 750 l.
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje usnesením č. l) 114/04/19 Odznak se znakem obce / návrh
k výročí 1. zmínky o obci / 750 l.;
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se

Neschváleno čtyřmi hlasy

6.7. Závěrečná zpráva o realizaci projektu s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice
(MCK Poláková) – 01;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 106/04/19 Závěrečnou zprávu
o realizaci projektu s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (Multifunkční centrum
Kunějovice - Slavomíra Poláková, místnost hasičské zbrojnice) – 01/18;

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 106/04/19 d) přijato

6.8. PMS při pokračování Dohody o výkonu VPP;
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 123/04/19 PMS při pokračování Dohody o výkonu VPP,
Marek Hakr, ADM/VSS/03/16-04/2019-Lu
Na vědomí
6.9. Dodatek č. 7 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 16;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 109/04/19 Dodatek č. 7,
ze dne 26. 4. 2019, ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 16, ze dne
3. 7. 2008, s účinností od 1. 7. 2008, mezi:
° Obec Kunějovice, Kunějovice 28, zast. starostou Jiřím Löwym,
° Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková organizace, Partyzánská 519,
zast. ředitelkou Lenkou Šeflovou;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
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6.10.

Závěrečná zpráva o realizaci akce/činnosti s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce
Kunějovice (Halloweenské strašení, Desortová) – 02;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 107/04/19 Závěrečnou zprávu
o realizaci akce/činnosti s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (Halloweenské
strašení, Nikola Desortová, Kateřina Vogelová) – 02/18;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.11.

Závěrečná zpráva o realizaci akce s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice
(Dětský maškarní den, Maštaler) – 03;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 108/04/19 Závěrečnou zprávu
o realizaci akce s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (Dětský maškarní den,
Aleksandr Maštaler) – 03/18;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.12. Rozpočtové opatření č. 1, výkaz Fin o plnění rozpočtu 1902, 1903;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 110/04/19

opatření č. 1, výkaz Fin o plnění rozpočtu 1902, 1903;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se

Rozpočtové

Schváleno čtyřmi hlasy

6.13. Seznam pomístních jmen, KÚ Plzeň – sever;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 124/04/19 Seznam pomístních jmen, KÚ Plzeň – sever
Na vědomí
6.14. Závěr jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 15. 4. 2019;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. i) 111/04/19 Závěr jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 15. 4. 2019, příloha č. 8 Z7/19;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.15. Požadavky pracovníka DPP, J. Hronek;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 127/04/19 Požadavky pracovníka DPP, J. Hronek
Na vědomí
6.16. Oprava nájezdu (pozvolně u A. Levého)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 128/04/19 Opravu nájezdu (pozvolně u A. Levého)
- na starost R. Vacek
Na vědomí
6.17. Žádost o souhlas se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu IV-12-0014654, Kunějovice, PS, ppč.
415/27, kNN;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. j) 112/04/19 Žádost o souhlas
se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0014654, Kunějovice, PS, ppč. 415/27, kNN, mezi:
° Obec Kunějovice, Kunějovice 28, zast. starostou Jiřím Löwym,
° ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zast. spol. Senergos, a. s., Družstevní 452/13a,
664 49 Ostopovice;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.18. Rezignace člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice – oslovení náhradníka (motivační návrh

odměny / uskutečněné jednání F, K výboru)
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. k) 113/04/19 Rezignaci člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice Luboše Kožnara;
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– oslovení náhradníka Jana Šabackého;
- motivační návrh odměny členu / uskutečněné jednání F, K výboru) Kč 1 000,- hrubého;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.19. Bývalá místnost pohostinství – projednání záměru (Rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky,

24. 8. 2018)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 129/04/19 Bývalá místnost pohostinství – projednání nového
záměru (a Rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24. 8. 2018), výzva L. Kubové
Na vědomí
6.20. Jubileum 70, dárkový koš

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 130/04/19 Jubileum 70, předání dárkového koše B. F.
Na vědomí
6.21. Nabídka č. 201900015, 201900015A, 201900015B, 201900015C, 201900015D, 2019000115E, Instalatér-

ství V + V a Z. Rota
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 125/04/19
201900015C, 201900015D, 2019000115E, Instalatérství V + V a Z. Rota

Nabídku č. 201900015, 201900015A, 201900015B,
Na vědomí

6.22. Cenová nabídka na rozšíření rozhlasu - Rozhlasy Bártek, osada Slatina
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. m) 115/04/19 Cenovou

nabídku na rozšíření a modernizaci místního rozhlasu v obci Kunějovice (osada Slatina) technologií
bezdrátového rozhlasu, Rozhlasy Bártek, s. r. o.;
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno čtyřmi hlasy
6.23. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. o) 117/04/19 Žádost

o podporu provozu Linky bezpečí, z. s., příloha č. 7/Z7/19;
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se

Neschváleno čtyřmi hlasy

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. Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam, daň z nemovitých věcí
7.4. Daň z nemovitých věcí, hromadný předpisný seznam, veřejná vyhláška
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 131/04/19 Veřejnou vyhlášku, hromadný předpisný
seznam, daň z nemovitých věcí
Na vědomí
7.5. Vyjádření/sdělení k technické infrastruktuře
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 126/04/19 Vyjádření/sdělení obce k technické infrastruktuře
/existenci podzemních sítí – vedení veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace z důvodu zpracování projektu, předprojektové
přípravy akce Kunějovice, PS, p. p. č. 415/27 kNN
Na vědomí

7.6. „Anetka potřebuje pomoc“
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. n) 116/04/19 Osvětově –
preventivní projekt, prezentaci obce v preventivní publikaci „Anetka potřebuje pomoc“, příloha č.
6/Z7/19;
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno čtyřmi hlasy
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K bodu 7.
Nově zařazené body jednání
Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻

: 7.1.

216 DDZ_662317691_Sdělení o registraci změny agendy
217 DDZ_663040680_Monitoring eroze zemědělské půdy_Státní pozemkový úřad
218 DDZ_663785544_Volební materiály pro obce č. 3_organizačně technické zabezpečení voleb do EP 2019
219 DDZ_664462851_Dopis ředitelky odboru starostům obcí_povinnost informování o výsledcích finančních
kontrol prostřednictvím informačního systému Modul závažných zjištění
220 DDZ_664670999_Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství
221 DDZ_664704552_Informace o realizaci projektu PDU obcím
222 DDZ 666697854_zprava_666697854_prijata_předání informace spolkům za součinnosti obcí ČR
DDZ 223_ zprava_666963581_prijata_Dvoufaktorová autentizace pro přístup do AISP registru práv a
povinností
DDZ 224_zprava_667582329_prijata_Volební materiály pro obce č. 4_organizačně technické zabezpečení voleb
do EP 2019
DDZ 225_zprava_667588191_prijata_Pozvánka a přihláška na seminář_Účetnictví obcí v roce 2019
DDZ 226_zprava_668186402_prijata_Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.
227 DDZ zprava_669626389_prijata_ČSÚ
DDZ 228 zprava_669738019_prijata_Volební materiály pro obce č. 5
DDZ 229_zprava_669961653_prijata_Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
DDZ 230 zprava_670637527_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 231_zprava_671040454_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 232 zprava_671212005_prijata_Výzva k účasti na kontrolní prohlídce
DDZ 233_zprava_671723933_prijata_ZŠ společné řízení studna p. č. 744_2 k. ú. Kunějovice, Sokolová
DDZ 234_zprava_672627895_prijata_Oznámení přezkoumání hospodaření
DDZ 235 zprava_672693451_prijata_MV_dotace na rok 2020_informace obcím
DDZ 236_zprava_673457397_prijata_Oznámení MV
DDZ 237_zprava_673648465_prijata_Dotace na volby do Evropského parlamentu 2019
DDZ 238 zprava_674144876_prijata_Volební materiály pro obce č. 6_organizačně technické zabezpečení voleb
do EP 2019_BREXIT
239 zprava_675466675_prijata_Výzva vlastníkům lesa_květen 2019_žádost o zveřejnění
240 zprava_675725952_prijata_přístupy-předávat osobně
241 zprava_676493485_prijata_Verifikace nahlášených počtů opatrovanců obcemi k rozhodnému dni 31.
březnu 2019
DDZ 243 zprava_677249451_prijata_Volební materiály pro obce č. 7_organizačně technické zabezpečení voleb
do EP 2019_odvolání kandidatury
DDZ 244 zprava_677365191_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 245 zprava_677757280_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
zprava_676781712_prijata_1T150_2014_zpráva z bydl. VZ30_5
ODZ RE_1T150_2014_zpráva z bydl. VZ 30_5_zprava_679776899_odeslana
246 DDZ _ zprava_678242872_prijata_ Volební materiály pro obce č. 8 _ organizačně technické zabezpečení
voleb do EP 2019_odvolání Duchoň
DDZ 246 zprava_678660412_prijata_ZŘ výjimka z umístění Kadlec, p. č. dle KN 298_3 k. ú. Kunějovice
247 DDZ- zprava_678918532_prijata_velká papírová výzva_darujte papír_
DDZ 248 _ zprava_681733855_prijata_ Osvědčení o úspoře emisí
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249 DDZ zprava_682309067_prijata_Odbor kulturní_sportovní_hudební_skupina Verona informace
250 DDZ zprava_682743408_MSP_67_2019_OSZ_SP_2
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_07-U-VZZO-26-04/2019, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z7/19 Pozvánka, návrh programu 07, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z7/19 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z7/19 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z7/19 Usnesení
- příloha č. 5/Z7/19 Cenová nabídka výroby schválených symbolů obce
- příloha č. 6 /Z7/19 Osvětově – preventivní projekt, prezentace obce v preventivní publikaci „Anetka potřebuje pomoc“
- příloha č. 7/Z7/19 Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
- příloha č. 8/Z7/19 Závěr jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 15. 4. 2019
- příloha č. 9/Z7/19 Žádost o posouzení havarijního stavu nebezpečné budovy

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 8. zasedání zastupitelstva obce (17. 05. 2019):
˲
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§59 odst. 4 zákona), Zanesení voličů, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu
trvalý nebo přechodný pobyt, ale kteří jsou v jeho obvodu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení,
nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody – druhá fáze sestavování seznamu voličů pro volby do EP
(§ 28 odst. 2 zákona), Vyškrtnutí voličů ze seznamu voličů pro volby do EP, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastup. úřadu
nebo byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP jiným obecním úřadem – třetí fáze sestavování SV pro volby do EP (§ 28 odst. 3 zákona),
Informování žadatele o zápis do SV pro volby do EP o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zákona), Oznámení o době a místě
konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona), Počátek lhůty, kdy může OÚ nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání VP, anebo jej voliči zaslat ( § 30 odst. 2 zákona), Zajištění tel. spoj. do každé volební
místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu (§ 15 odst. 1 písm. c) zákona), Dodání hlasovacích
lístků voličům (§ 26 odst. 4 zákona), Vyškrtávání voličů, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do EP v jiném členském státě, požádali o
vydání voličského průkazu, nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP, zemřeli nebo
po zápisu do SV pro volby do EP byli přihlášení k trvalému pobytu na území jiné obce. Zápis voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze SV pro volby do
EP z důvodu změny trvalého pobytu – čtvrtá fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (§28 odst. 4 a 5 zákona),
Uzavření seznamu voličů pro volby do EP, předání kopií tohoto seznamu okrskovým volebním komisím (§31 zákona, § 2 odst. 2 vyhlášky),

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 26 odst. 4 zákona), Zajištění průběhu hlasování (§ 3 odst. 3, § 18 odst. 1
a 34 a násl. zákona)
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Dokumentace požární ochrany
GP k záměru směny A. Levý
Odpověď na výzvu DP-01/30-04/2019, Lucie Kubová
Záměr obce č. I/04/19
Návrh využití pohostinství v obecním domě, EG
Zahájení přezkoumání hospodaření
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce
Návrh zahájení výběrového řízení – prvky hřiště
Kupní smlouva na opakující se dodávky zboží č. 2038870, Elfetex
Stížnost, A. Opalecká
Místnost bývalého pohostinství, výměna osvětlení, koncových prvků (zásuvky, vypínače), rozvod elektroinstalace v barové části
( z nabídky dřevo Trust ), Výměna pracovních desek pro pult / bar + rekonstrukce. Regály. Oprava parapetů u stávajících oken Nákup, případně jiné podněty - židle do pohostinství, nabídka nábytku pro restaurace. Brigáda, apod., na demontáž všech věcí ze zdí
před malováním. Uložení do beden a uskladnění. Demontáž nepotřebných lišt - starých rozvodů. Vymalování hospody – nabídka JV
Mal ( + další k tomu potřebné nátěry. Dokoupení 1ks lazury na stoly + ještě jeden nátěr vrchní části stolů ( ? ). 5l kanystr ředidlo
6001 (až se vymaluje). Úklid místnosti – J. Hronek. Nákup 30 ks židlí/po 200Kč
Odvezení (spálení, štěpkování - kontaktovat ML, když ne - převoz k ohništi - větví a ostatního dřeva z obecního sadu po revitalizaci.
Následné vybudování skládky na bio odpad v místě zlikvidovaného dřeva. Usazení cedule BIO odpad.
Záměr oplocení mezi obecním pozemkem - hřiště / Václav Král - severní části p. p. č. 541/3, 541/19, 541/15 (VP) x jižní
části p. p. č. 541/11, 541/14, dovykácení dřeva zabraňujícímu opravy oplocení (druh oplocení, dřevo, pletivo?)

učiněné kroky – nabídka Dobrý – 1m/Kč 450,- , porovnání konkurenčních nabídek zastupitelů
Cenová nabídka JV MAL, s. r. o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby IV-12-0014844/VB1
Skartace dokumentů hasičská zbrojnice
Dotaz na úklid obecního pozemku L. Kubová
Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz souhlasu
v prezenční listině a níže podepsáni
ověřovatelé:

1) Slavomíra Poláková

2) Ladislav Kadlec

starosta Jiří Löwy

26. dubna 2019 v 00:31:27 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 26. 4. 2019 | Za správnost/Založila: Ludvíková|ElÚD_||00:31:27 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 13. 5. 2019 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 26. 4. 2019 do: 13. 5. 2019 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2019 od: 14. 5. 2019

UZ-07/VZZO-26-04/2019-Lu

| Počet listů: 9 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
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