Z-U-24/VZZO-06-10/2016

ZÁPIS
24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
6. 10. 2016, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Löwy Jiří, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Dřívější příchod: --- Dřívější odchod: - - Omluveni jmen.: Václav Král
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Stanislava Škodová, viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_24/VZZO; 06-10/2016]

1.1. Úvodní část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Miloslavem Novákem
(dále jako „předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona
o obcích zveřejněna po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 9. do 6. 10. 2016 - 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 (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva), nadpoloviční většina členů,
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 24 (usn. a) 337/10/16 a), Ad 7.1 - 7.11.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Löwyho Jiřího, Ludvíka Marka .
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení b) 338/10/16 : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou
a ověřovateli pány: Löwy Jiří, Ludvík Marek.
Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 1 zdržel se: M. Ludvík
Schváleno třemi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, 1 host.
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. Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo vlastníky nemovitosti v obci k nahlédnutí na obecním
úřadě v úředních hodinách. Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam.
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
1.1. Úvodní část, zahájení
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 9. 9. 2016
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Změna termínu 24. veřejného zasedání zastupitelstva
6.2 Závěrečné zprávy o realizaci akcí s vyúčtováním poskytnutých neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce
6.3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti
6.4. Závěr 3. jednání finančního výboru zastupitelstva obce (z 19.9.16)
6.5. Výpověď nájemní smlouvy, místní pohostinství
6.6. Strukturální šetření v zemědělství
6.7. Vyrozumění o provedení vkladu 8-103, Informace o vyznačení plomby, Seznámení s podklady rozhodnutí
6.8. Žádost o povolení kácení náletového porostu
6.9. Svoz nebezpečného odpadu
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. Pronájem části pozemku, Vodafone
7.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků
7.5. Stížnost, p. Kýrová
7.6. Dárkový balíček k jubileu (8. 10.) J. R.
7.7. Rozhodnutí o povolení kácení, ADM-KP-01/26-09/2016-Lu
7.8. Žádost o koupi p. p. č. 302/2, vým. 252 m2, GP 255-52/2016
7.9. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, Stav.: 283/2016 -1
7.10. Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky č. X283182
7.11. Návrh výsadby aleje
8.
9.

Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-24/VZZO; 06-10/2016, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body „Pronájem části
pozemku - Vodafone, Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků, Stížnost, p. Kýrová,
Dárkový balíček k jubileu, pan Roller, Rozhodnutí o povolení kácení, ADM-KP-01/26-09/2016-Lu , Žádost
o koupi p. p. č. 302/2, vým. 252 m2, GP 255-52/2016, Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
Stav.: 283/2016 -1, Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky č. X283182, Návrh výsadby
aleje “ a zařadit je jako body č. 7.3. - 7.11.

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. 377/10/16 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 24. zasedání ZOK
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 11.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 377/10/16 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 9. 9. 2016.
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 9. 9. 2016, 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 jednání.
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6.1. Změna termínu 24. veřejného zasedání zastupitelstva, příloha č. 6 Zápisu
24. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Kunějovice, svolané na 7. 10. 2016, mění z důvodu voleb
do zastupitelstev krajů termín na 6. 10. 2016 od 18. 00 hodin.
► Návrh usnesení č. 342/10/16 f): Zastupitelé obce schvalují změnu termínu 24. veřejného zasedání

zastupitelstva svolaného na 7. 10. 2016. Změna z důvodu voleb do zastupitelstev krajů.
Nový termín 6. 10. 2016 od 18. 00 hodin.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato
6.2. Závěrečné zprávy o realizaci akcí s vyúčtováním poskytnutých neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce
► Návrh usnesení č. 339/10/16 c): Zastupitelé obce schvalují Závěrečnou zprávu o realizaci akce s vyúčtováním

poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce – s výhradou, příjemce dotace Oleksandr V. Mashtaler
(DP 10/09-09/2016)
Zpráva předložená p. Mashtalerem na dvě akce konané 20. 2. 16 a 27. 8. 2016:
- vyúčtovány doklady na akci konanou 27. 8. 2016, účtenky na akci 20. 2. 2016 nebyly předloženy z důvodu
ztráty, doloženo čestné prohlášení.
Členové zastupitelstva se zúčastnili dětského dne a byli svědky předání cen pro děti, proto berou celkově
závěrečné vyúčtování akcí za prokázané.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato
► Návrh usnesení č. 348/10/16 c): Zastupitelé obce neschvalují Závěrečnou zprávu o realizaci akce

s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce – příjemce dotace Stanislav Kudík,
vráceno k dopracování (DP 13/06-10/2016)
Výsledek hlasování:
4 členi ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno čtyřmi hlasy
Usnesení nepřijato
6.3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti
► Návrh usnesení č. 340/10/16 d): Zastupitelé obce schvalují Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (ze dne 30. 9.
2014) o výkonu přenesené působnosti, na základě kterého se zavázaly orgány Města Všerub na místo orgánu obce
Kunějovice vykonávat pro správní obvod Obce Kunějovice přestupkovou agendu.
Platnost uzavřené VS se prodlužuje do 31. 12. 2019
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato
6.4. Závěr 3. jednání finančního výboru zastupitelstva obce (z 19.9.16)
Předmětem jednání, přezkoumané písemnosti:
Spolupráce na návrhu rozpočtu 2017, kontrola plnění hospodaření za III. Q 2016, návrhy opatření, aktuálně
rozpočtová opatření, kontrola individuálních akcí 2016, závěrečných zpráv s vyúčtováním poskytnutých
příspěvků, kontrola dodržení účelu a podmínek použití provozního příspěvku na činnost FC (z usn. zast.
326/09/16 e.), pověření ke kontrole, pověření přizvané osoby, požadavky ZO.
Zjištění: Předmětem kontroly finančního výboru bylo prověření hospodaření obce Kunějovice za III. čtvrtletí roku
2016, zda byl dodržován rozpočet a jestli jsou výdaje vynakládány hospodárně, současně ověření, zda jsou účetní
doklady řádně podepsány. Dalším úkonem byla spolupráce přípravy sestavení rozpočtu 2017, spolupráce
na rozpočtových opatřeních, rozpočtovém výhledu 2017 - 2018 a kontrola pokladny. Bylo zkonstatováno
dodržování plnění a čerpání rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce. Výsledkem kontrolovaných položek
finanční výbor nezjistil nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce.
Podklady pro kontrolní činnost poskytla zaměstnankyně a účetní obce.
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Finanční výbor byl zapojen do kontroly peněžních prostředků v hotovosti.
Kontrola pokladny byla stanovena na přesný čas 20:30 hodin, aby byly všechny pokladní operace zaznamenány
a peněžní prostředky nachystány ke kontrole. K výsledku kontroly, včetně kontrolních součtů jednotlivých mincí
a bankovek byly připojeny podpisy kontrolujících i pokladníka.
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2016 poskytnutí 4 příspěvků organizacím i jednotlivcům, kteří si
o příspěvek požádali.
FV zkontroloval jednotlivé příspěvky, podepsání smluv, výplatu příspěvků a následně vyúčtování poskytnutých
příspěvků:
01• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ze dne 12. 2. 2016;
02• Smlouvu o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce ze dne 15. 2. 2016;
03• Smlouvu o poskytnutí provozního příspěvku na činnost 07_16 ze dne 8. 7. 2016;
04• Smlouvu o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce 09/16 ze dne 15. 8. 2016.
Zastupitelé obce zrušili 9. 9. 2016 usnesením č. 328/09/16 c) provedení kontroly dodržení účelu a podmínek
použití provozního příspěvku na činnost fotbalového klubu Kunějovice včetně souvisejícího účetnictví příjemce na den 19. 9. 16, mezi 18:00 – 19:30 h. Zároveň tím zrušili pověření ke kontrole a pověření přizvané osoby,
viz. (ADM/OSS_11/26-08/2016-Lu, ADM/P-K_01/26-08/2016-Lu, ADM/P-K_02/26-08/2016-Lu).

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012, o kontrole
(kontrolní řád), v platném znění a § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
(dále jen „zákon o obcích“), bylo plánováno provedení kontroly v sídle FC Kunějovice. Výkonem kontroly byli
starostou obce v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
a § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“)
pověřeni: Jiří Löwy, vedoucí kontroly a Marek Ludvík, člen kontroly. V souladu s ustanovením § 6 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „kontrolní řád“) a zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), byla k provedení kontroly přizvána Helena
Ludvíková, zaměstnanec obecního úřadu, za účelem zapsání protokolu o kontrole. Jmenovaná byla ve smyslu § 6
odst. 2 kontrolního řádu poučena o svých právech a povinnostech při účasti na kontrole.
Důvodem zrušení je, že obecní úřad nemá v pravomoci kontrolovat účetnictví zapsaného spolku nad rámec použití
PPČ, i přes vznesení připomínek a návrhů pana Radka Tomáška, ze dne 12. 8. 2016, k:
1) projednání prohospodaření finančních prostředků fotbalového klubu Kunějovice (ve smyslu nezažádání
vrácenek na hráče - příspěvků fotbalového svazu a pozdní úhrady nad dat. 28. 2. 2016);
2) výši ročního příspěvku Kč 45 000,- na činnost fotbalového klubu z rozpočtu obce, který se mu jeví jako
neúměrně vysoký (zastupitelé obce vzali na vědomí usnesením č. 318/08/16 d.);
3) opětovnému vznesení dotazu ze dne 9. 9. 2016 - neopodstatněné navýšení rozpočtu FC ( v porovnání s r. 201013, kdy „vždy zbylo z dotačních prostředků obce [dříve 30 000,-/rok] přibližně 17 000 Kč volných financí,
příkladně leden 2015“.
K příštímu jednání se finanční výbor sejde 19. 12. 2016 v 19:00 hodin na projednání a schválení plánu práce
výboru na rok 2017, termíny jednání, prověření výsledku hospodaření s majetkem a FP za IV. Q 2016, kontrolu
plnění rozpočtu, kontrolu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2017 – 2018, inventury pokladny, majetku
obce, zařazování majetku do užívání.
Finanční výbor neshledal žádné nedostatky, nebyla zjištěna odchylná stanoviska členů FV.
► Návrh usnesení č. 341/10/16 e): Zastupitelé obce schvalují Závěr 3. jednání finančního výboru zastupitelstva
obce ze dne 19. 9. 2016 (ADM/3. JFV-19-09/2016-Lu)

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato

6.5. Výpověď nájemní smlouvy, místní pohostinství
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 359/10/16 k) zpětvzetí úvahy A. Mashtalera o výpovědi nájemní
smlouvy z pohostinství
Na vědomí
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6.6. Strukturální šetření v zemědělství
Zatupitelé obce berou na vědomí připravované výběrové Strukturální šetření v zemědělství, které je realizováno
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008, o statistických
zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby,
na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a Programu statistických
zjišťování na rok 2016. Smyslem zjišťování je získání srovnatelných údajů ze všech členských států Evropské unie
k určování zemědělské a agroenvironmentální politiky Společenství.
Do šetření jsou zahrnuty zpravodajské jednotky, které ke dni generování výběrového souboru splňovaly prahové
hodnoty zjišťování. Těmi jsou: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo
3 500 m2 vinic, nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m2, nebo chov 5 ks skotu, nebo
10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců.
U drobných zemědělců proběhne zjišťování prostřednictvím vyškolených tazatelů, kteří budou kontaktovat tyto
zpravodajské jednotky osobně v místě jejich podnikání, respektive trvalého bydliště, v termínu od 15. září
do 10. listopadu 2016. Externí tazatelé zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením pro tazatele (vydává Krajská správa ČSÚ). Tyto doklady ve spojení s občanským průkazem opravňují
tazatele k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2016. Vedle externích tazatelů se do šetření může zapojit
i zaměstnanec ČSÚ, který se prokáže průkazem zaměstnance ČSÚ.
Na vědomí
6.7. Vyrozumění o provedení vkladu do KN_ 8-103, Informace o vyznačení plomby, Seznámení s podklady
rozhodnutí
V-4124/2016-407 V-4124/2016-407
V rámci zápisu listiny byly realizovány změny na základě geometrického plánu, ČEZ Distribuce, a. s., o zařízení
distribuční soustavy v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 259-90/2015, parcela: 415/25, parcela: PK
415/1 díl 4.
Informace o vyznačení plomby, V-4534/2016-407 - Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň-sever, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), informuje, že došlo k vyznačení plomby (vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou),
u nemovitostí: PK 415/1 díl 1, k. ú. Kunějovice. Plomba byla vyznačena na základě listiny Návrh na vklad ze dne
16. 09. 2016. Opatření k dělení a scelování pozemků 247/2016 -1 ze dne 06.09.2016. Smlouva kupní ze dne 09. 09.
2016. Účastníky řízení jsou: Obec Kunějovice a Kožnar Luboš.
Na vědomí
6.8. Rozhodnutí o povolení kácení náletového porostu
Obecní úřad Kunějovice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 8 ZOPK
a vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na podkladě žádosti obce
Kunějovice ze dne 22. 9. 2016, povoluje Jiřímu Löwymu kácení dřevin rostoucích mimo les, dle ust. § 8 ZOPK
a vyhlášky č. 222/2014 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, viz. sp. zn.: ADM-PKP-01/26-09/2016-Lu.
Dnem 23. září 2016 bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin, ústní jednání
spojené s místním šetřením, během kterého rozhodující správní orgán na místě samém šetřením posoudil
ekologickou hodnotu stromů, funkční a estetický význam dřevin, důvody uvedené žadatelem v žádosti o povolení
kácení, a konstatoval, že žádost byla shledána jako opodstatněná - údržba břehových porostů při správě vodních
toků, § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona, na pozemcích koryt vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi,
a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Na místě samém bylo též zjištěno, že orgán ochrany přírody
nevyužije práva a povinnosti na uložení náhradní výsadby. Orgán ochrany přírody podmiňuje kácení dobou
bezprostředně blízkou akci odstranění sedimentu.
► Návrh usnesení č. 343/10/16 g): Zastupitelé obce schvalují Rozhodnutí o povolení kácení dle ust. § 8 ZOPK

a vyhl. č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
(č. j. ADM-KP-01/26-09/2016-Lu ), na pozemku p. č. 475 a p. p. č. 476, v k. ú. Kunějovice

Výsledek hlasování:
3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 1 zdržel se: J. Löwy Schváleno třemi hlasy
Usnesení přijato
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6.9. Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 12. 11. 2016 na sběrném místě na návsi od 10.30 do 10.45 hod. Odpad lze ukládat na sběrné
místo již 1 hod před termínem odvozu. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí obecní
úřad. Právnické osoby platí dle ceníku.

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.

Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻
116 DDZ_399831611_Souhlas s dělením pozemku
117 DDZ_399943249_Strukturální šetření v zemědělství
118 DDZ_400839837_Informace obcím č. 6 - k organizačně technickému zabezpečení voleb do ZK
119, 120 DDZ_401132315, 401606830_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu, Informace o vyznačení plomby
121 DDZ_401899498_Registrace agendy A 24
122 DDZ_402281320_Registrace agendy A 1381
123 DDZ_402746376_8 _ 147 Obecné obeslání
124 ODZ_403904343_Zpětvzetí návrhu na vklad
125 DDZ_404390995_Výzva pro obce
126 DDZ_404609791_Re: Volby/přijato
127 DDZ_404649948_Re_volby_zpracováno_část 1 z 2
128 DDZ_404650424_Re_Volby_zpracováno_část 2 z 2
129 DDZ_405036262_Sem. Operační program životního prostředí
130 DDZ_405052413_8_194 Informace o vyznačení plomby
131 DDZ_405125781_24_12 Zastavení řízení (Procesní rozhodnutí)
132 DDZ_405207967_Dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu České rebubliky a do
zastupitelstev krajů v roce 2016
133 DDZ_405212448_Seminář Inventarizace a účetní závěrka obce 2016
134 DDZ_405355937_24_172 Výzva k zaplacení poplatku s přerušením řízení (Procesní rozhodnutí)
135 DDZ_405367840_Info obcím č. 7 - informace k organizačně technickému zabezpečení voleb do ZK
136 DDZ_405543114_Souhlas Stav. 283_2016_1.pdf
137 DDZ_405633834_117 EX 3075_10_78 DPE
138 DDZ_405882226_Přístup do webové aplikace Port.All
139 DDZ_406056027_RPP_Oznámení o registraci agendy A 123_Základní registr agend orgánů veřejné moci a
některých práv a povinností
140 DDZ_406062922_RPP _ Oznámení o registraci agendy A 420 _Základní registr agend orgánů veřejné moci a
některých práv a povinností
141 DDZ_406157304_Upřesnění k účelové dotaci na volby
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Pronájem části pozemku, Vodafone
Laštovka Miroslav se dotázal, zda by Vodafone mohl uvažovat o pronájmu části pozemku cca 5m x 5m
(nejlépe k. ú. Kunějovice, parc. č. 850/2) pro stožár výšky 15m, antény a jejich technologii – zlepšení
signálu pro mobilní telefony a internetu.
- Pozemek p. č. 850/2 nemá v KN vlastníka, v ZE má č. 652, PK 850/1 je komunikace, vlastník Plzeňský
kraj, SÚS je správce.
7.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků
► Návrh usnesení č. 344/10/16 h): Zastupitelé obce schvalují Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských
pozemků (uzavřené dne 30. 9. 2002), mezi pronajímatelem Obec Kunějovice a nájemcem Jiří Löwy,
ze dne 27. 9. 2016
Výsledek hlasování:
3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 1 zdržel se: J. Löwy
Schváleno třemi hlasy
Usnesení přijato
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7.5. Stížnost, paní Kýrová
Z-U-24/VZZO-06-10/2016
► Paní Kýrová si stěžuje na způsob, rychlost jízdy a prašnost od traktorů při průjezdu kolem osady Slatina.
Uvádí, že:
1. nemůže otevřít okna,
2. 1x spadla do příkopu kvůli prašnosti,
3. 2x si vymkla kotník kvůli výmolům.
Žádá starostu a zastupitelstvo o spravení cesty, alespoň vysypat kamenem.
- Zastupitelé uvádí, že se jedná o účelovou komunikaci, zkratku, která slouží pro zemědělskou a lesnickou
činnost. Pro osobní dopravu - příjezd na Slatinu slouží asfaltová komunikace, která je trochu delší, ale splňuje
všechny parametry.
7.6. Dárkový balíček k jubileu
► Návrh usnesení č. 345/10/16 i): Zastupitelé obce schvalují pořízení dárkového balíčku k jubileu 85. narozenin
v hodnotě Kč 1 000,- (Roller J.)
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato
7.7. Rozhodnutí o povolení kácení, ADM-KP-01/26-09/2016-Lu
viz. Ad 6.8.
7.8. Žádost o koupi p. p. č. 302/2, vým. 252 m2, GP 255-52/2016
Zastupitelé obce vzali na vědomí usnesením č. 355/10/16 g) Žádost o koupi p. p. č. 302/2, o výměře
252 m2, vodní plocha/tok přirozený, GP 255-52/2016. Bude vypracován a vyvěšen záměr prodeje pozemku.
Na vědomí
7.9. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, Stav.: 283/2016 -1
Na vědomí souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru stavby pro bydlení podle § 104 odst.
1 písm. a) stavebního zákona RODINNÝ DŮM Kunějovice (dále jen "stavební záměr") na pozemku
p. k. č. 801 (KN 801) v katastrálním území Kunějovice.
7.10. Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky č. X283182
► Návrh usnesení č. 346/10/16 j): Zastupitelé obce schvalují Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených
službách dodávky č. X283182 mezi Obcí Kunějovice a X Energií, s. r. o.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato
7.11. Návrh výsadby aleje
► Návrh usnesení č. 347/10/16 k): Zastupitelé obce schvalují návrh liniové výsadby aleje ovocnými stromy
na p. č. 841/5. Cena díla bude ve výši 72 500,- (část svépomocí) od Krajinných vegetačních prací
S. Škodová, J. Plánička. Stromy ve složení: 20 ks třešeň, výš. 160-180cm, 20 ks švestka, výš. 150-180cm,
20 ks hrušeň, výš. 160-200cm, 20 ks jabloň, výška 160-200cm. Stromy budou ukotveny 3 kůly a opatřeny
ochranou proti okusu pletivem. Zahájení prací 1. 11. 2016.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato
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 v 21:00 hodin
ukončil zasedání.
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9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_24-U-VZZO-06-10/2016, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 24, 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 Zápis průběhu 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
- příloha č. 6 Změna termínu 24. veřejného zasedání ZOK
- příloha č. 7 Strukturální šetření v zemědělství

Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.

Zápis ověřili:

Jiří Löwy

Zápis četli:

Jan Šabacký

Marek Ludvík

starosta Miloslav Novák

6. října 2016 ve 21:23 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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