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ZÁPIS
38. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
15. 12. 2017, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Král Václav, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: Löwy Jiří
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
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 min. 7 dní, od 8. 12. do 15. 12. 2017 - 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 členi 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 jednání38 (usn. 556/12/17a.), Ad 7.1 - 7.6.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jana Šabackého, Marka Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 557/12/17b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu:
H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se:
Schváleno třemi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové.
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 fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci (§ 16 odst. 3
zákona o obcích) 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 veřejného zasedání, 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 zápisu37 ze ZZOK ze dne 24. 11. 2017
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Výpověď dohody o pracovní činnosti, N. Šabacká, DP 32/27-11/2017
6.2. Protokol o vytyčení hranice pozemku, souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků,
č. 308-16/2017

6.3. Kupní smlouva č. 08/12/2017, p. p. č. 821/5 ( Záměr obce č. III / 2017), Návrh na vklad práva do KN
6.4. Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/17, spádovost ŠO – Mateřská škola Všeruby
6.5. Rozpočtové opatření č. 4
6.6. Delegovaný zástupce do okrskové volební komise 2018
6.7. Výroční zpráva o poskytování informací 2017
6.8. I. etapa inventarizace majetku a závazků
6.9. Rozpis zasedání zastupitelstva obce v r. 2018
6.10. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
6.11. Plán práce/činností Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2018,
Návrh programu na 3. jednání finančního výboru
6.12. Změny jízdních řádů od 10. prosince
6.13. Stanovení min. počtu členů OVK, info o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatele OVK
6.14. Vypsání veřejné zakázky Stavební úpravy Kaple sv. Anny, ADM/VŘ-04/12/17
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. Povolení kácení, ADM-PKP-02/13-12/2017-Lu
7.4. Dopravní značení v obci, doplnění a umístění
7.5. Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
7.6. Sdělení_DP_31/22-11/2017, L. Kubová
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-38/VZZO; 15-12/2017, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Povolení kácení,
„Dopravní značení v obci, doplnění a umístění“, „Poskytnutí finančního příspěvku
na hospodaření v lesích“, „Sdělení_DP_31/22-11/2017, L. Kubová“ a zařadit je jako body 7.3. - 7.6.
ADM-PKP-02/13-12/2017-Lu“,

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. 556/12/17a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 38. veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 6.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 556/12/17 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.
3. Projednání námitek k zápisu37 ze ZZOK ze dne 24. 11. 2017
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
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Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis 37. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24. 11. 2017, 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.

Výpověď dohody o pracovní činnosti, N. Šabacká, DP 32/27-11/2017
► Návrh usnesení č. 558/12/17c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Výpověď z dohody o pracovní
činnosti, uzavř. dne 1. 12. 2014, DP 32/27-11/2017, podle ust. § 76 odst. 6 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Obcí Kunějovice a Nikolou Šabackou, předmět činnosti: kronikář obce.
Pracovněprávní vztah založený výše uvedenou dohodou se ruší výpovědí ke dni 30. 11. 2017.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 558/12/17 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.2.

Protokol o vytyčení hranice pozemku, souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků,
č. 308-16/2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 569/12/17b) Protokol o vytyčení hranice pozemku, souhlasné
prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, č. 308-16/2017;
Usnesení č. 569/12/17 b) bylo vzato na vědomí
6.3. Kupní smlouva č. 08/12/2017, p. p. č. 821/5 ( Záměr obce č. III / 2017), Návrh na vklad práva do KN
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 559/12/17d) Kupní smlouvu
č. 08/12/2017, ze dne 15. 12. 2017;
● předmět prodeje: nemovitost – obecní pozemek, parcela katastru nemovitostí č. 821/5, ostatní komunikace,
ostatní plocha, v k. ú. Kunějovice [677191], obci Kunějovice [559121];
● o výměře 66 m2 ;
● kupní cena Kč 60,-/1 m2 , tj. kupní cena Kč 3 960,- (Záměr obce Kunějovice č. III/11/17o prodeji pozemku),
● mezi Obcí Kunějovice a Petrem Opaleckým;
● Návrh na vklad práva do KN, č. j. ZPV-928373/2017-20 2_10:00:46
Hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 559/12/17d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.4. Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/17, spádovost školského obvodu – MŠ Všeruby
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 560/12/17e) Obecně závaznou
vyhlášku obce Kunějovice č. 01/17, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Na základě uzavřené dohody města Všerub, obce Líšťany, Kunějovice a Nekmíř, o vytvoření společného školského
obvodu mateřské školy, je území obce Kunějovice částí školského obvodu Mateřské školy - Základní škola a
Mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace, Všeruby l45, 330 16 Všeruby, zřízené městem Všeruby;
Hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 560/12/17 e) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.5. Rozpočtové opatření č. 4, příloha č. 5 Zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 570/12/17c) Rozpočtové opatření č. 4
Usnesení č. 570/12/17 c) bylo vzato na vědomí
6.6.
Delegovaný zástupce do okrskové volební komise 2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 571/12/17d) Seznam delegovaných zástupců do okrskové
volební komise pro volbu prezidenta České Republiky, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné
druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, ze dne 30. 11. 2017 - delegování zástupce ANO Josefa Hronka.
Usnesení č. 571/12/17 d) bylo vzato na vědomí
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6.7. Výroční zpráva o poskytování informací 2017
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 561/12/17f) Výroční zprávu
o poskytování informací 2017;
Hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 561/12/17 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.8. I. etapa inventarizace majetku a závazků
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 572/12/17 e) průběh I. etapy inventarizace majetku
a závazků.
Kontrolována příprava inventur – zápis přípravy, instruktáž, proškolení členů inventarizačních komisí
jmenovaných k provedení ivnetarizace v roce 2017/2018 (ze dne 17. 10. 2017).
Sestavený plán inventur ze dne 16. 10. 2017 starosta obce předal zastupitelstvu 13. 11. 2017.
Příkaz k provedení řádné roční periodické inventarizace, směrnice k provádění inventarizace, směrnice
inventarizace majetku a závazků, př. č. 2 - schváleny na 37. veřejném zasedání zastupitelstva dne 24. 11. 2017.
Hlavní inventarizační komise obdržela inventurní soupisy 2017 a Plán inventur 2017. Zahájení činností IK
pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 a 2 plánu inventur bylo ke dni 1. 11. 2017 a ukončení jejich
činností bude 27. 1. 2018. I. etapa inventarizace byla prováděna ke dni 31. 10. 2017 ( od 01. 11. 2017 – 09. 12.
2017 ). II. etapa řádné periodické inventarizace podle míst uložení majetku bude prováděna ke dni 31. 12. 2017
(od 04. 01. 2018 – 27. 01. 2018). IK předá Inventurní zápis ZO na 40. veřejném zasedání ZOK 16. 2. 2018.
Zařazování majetku do užívání - s pořizováním investičního majetku souvisí účetní evidence. Každá investiční
akce bude sledována zvlášť, tak, aby byla na první pohled identifikovatelná. Pořizovaný majetek se eviduje
na pořizovacím účtu, ze kterého byl v okamžiku uvedení do užívání přeúčtován na příslušný majetkový účet.
Kontrola detailní evidence jednotlivých akcí a stanovení termínů pro zařazení investic na příslušné majetkové účty,
aby nedocházelo ke zbytečnému kumulování pořizovaného majetku, který nebude řádně zařazen
na
majetkový účet v okamžiku uvedení investice do užívání;
Usnesení č. 572/12/17 e) bylo vzato na vědomí
6.9. Rozpis zasedání zastupitelstva obce v r. 2018
► Návrh usnesení č. 562/12/17g): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 562/12/17g)
Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice v r. 2018;
Hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 562/12/17g) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.10. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 563/12/17h) Aktualizaci
Strategického rozvojového dokumentu;
Hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 563/12/17h) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.11. Plán práce/činností Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2018,
Návrh programu 3. jednání finančního výboru zastupitelstva obce
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 564/12/17i) Plán práce/činností
Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice v r. 2018 a Návrh programu 3. jednání
Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice;
Hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 564/12/17 i) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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6.12. Změny jízdních řádů od 10. prosince, informování cestujících
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 573/12/17f) Změny jízdních řádů od 10. prosince 2017.
Od tohoto data dochází k výraznému posílení dopravy na lince 460040. Jsou zrušena prázdninová omezení, nově
jezdí všechny spoje vždy v pracovní dny, včetně ranního (nejdůležitějšího) spoje z Hůrek do Plzně. Nově jsou
zavedeny odpolední spoje z Hůrek a Zahrádky do Plzně. Vybrané spoje jsou nově ukončeny u Nemocnice
Lochotín. Vylepšena je sobotní doprava, kdy jsou zavedeny tři nové páry spojů na trase Všeruby – Plzeň. Poslední
spoj odjíždí z Plzně v 23:00. Zavedeny jsou dříve žádané spoje, a to v 10:20 ze Všerub do Plzně, který zpět jede
v 12:55. Zavedeny jsou také nové spoje z Plzně přes Všeruby do Líšťan (odjezd CAN 16:05) a do Úterý (odjezd
CAN 16:50, zpět z Úterý v 18:00). Tyto spoje staví v Chotíkově a Všerubech. Rozmělněna je doprava odpoledne,
kdy jely tři autobusy v 15:10, mnohdy velmi slabě obsazeny. Nově jedou spoje v 14:35, 14:50 a 15:10. Zlepšit by
se tak měl i odvoz dětí ze ZŠ v Chotíkově a Všerubech. Ve špičce tak dojde na trase Všeruby – Plzeň k souhrnnému
intervalu 30 minut. Na lince 460040 ubyly spoje do Nekmíře, nově však všechny odpolední spoje na lince 460050
(Plzeň – Horní Bělá) jezdí do Nekmíře, spoj v 14:05 z Plzně pak nově jezdí i o prázdninách.
Do
Nekmíře jede spoj v 15:05 ze Všerub, který vyčkává příjezdu autobusu od Plzně. Cestující potěší zavedení nových
slev ve veřejné dopravě od 1. ledna 2018, kdy vybrané skupiny cestujících budou jezdit se slevou. Vzniknou dvě
slevové kategorie: první se slevou 75 % ze základního jízdného, kterou mohou nově využívat žáci/děti do 15 let,
druhá se slevou 50 % ze základního jízdného, kterou mohou využívat - studenti od 15 do 26 let, starobní a invalidní
důchodci, držitelé zlaté Janského plakety, váleční veteráni, osoby na mateřské/rodičovské a osoby starší 65 let.
Slevy u žáků (dětí) a studentů budou uznávány i o prázdninách a víkendech či při cestách mimo trasu škola –
bydliště.
Usnesení č. 573/12/17 f) bylo vzato na vědomí
6.13. Stanovení min. počtu členů OVK, info o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatele OVK
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 574/12/17g) Stanovení minimálního počtu členů OVK,
info o počtu a sídle volebních okrsků, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise;
Usnesení č. 574/12/17 g) bylo vzato na vědomí
6.14. Vypsání veřejné zakázky Stavební úpravy Kaple sv. Anny, ADM/VŘ-04/15-12/17
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 566/12/17 k) Vypsání veřejné
zakázky „Stavební úpravy Kaple sv. Anny“;
¦ Zahájení zadávacího řízení
DETAIL ZAKÁZKY:
A Výzva k podání nabídky
B Žádost o zpracování cenové nabídky
C SITUACE - 1_500
D Zadávací dokumentace
E Výkaz výměr, př. č. 3
F FOTODOKUMENTACE
Př 1 - Krycí list nabídky - stavební práce
Př 2 - Čestné prohlášení - stavební práce
Hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 566/12/17 k) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.
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170 DDZ_524490455_Sdělení o registraci agendy
171 ODZ_524928966_Žádost o souhlas s dělením pozemku
172 ODZ_525609133 Tabl. výdajů na volby do PSP ČR
173 DDZ_526282658_Volební materiály č. 5_delegování do OVK
174 DDZ_526734851_Sdělení o registraci změny agendy
175 DDZ_527188768_Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
176 DDZ_527804048_Pracovní skupina_rozesílání metodiky
177 DDZ_528195873_17 Rozhodnutí B Kunějovice
178 DDZ_528318974_Pracovní skupina_metodika II
179 DDZ_529006126_Dopis k roční účetní uzávěrce 2017_2018
180 DDZ_529411239_EKO_KOM _ Dotazník 2017
181 ODZ_529639563_Návrh na doplnění dopravního značení, MěÚ
182 ODZ_529648554_Návrh na doplnění dopravního značení, Policie ČR
183 ODZ_529697494_Návrh na doplnění DZ_MěÚ Nýřany, odb. územního plánování
184 ODZ_529704409_Návrh na doplnění dopravního značení, Správa a údržba silnic PK
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. Povolení kácení, ADM-PKP-02/13-12/2017-Lu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 575/12/17h) Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny rostoucí
mimo les, ADM-PKP-02/13-12/2017-Lu, ze dne 13. 12. 2017,
dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, 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 6. 12. 2017;
Usnesení č. 575/12/17 h) bylo vzato na vědomí
7.4. Dopravní značení v obci, doplnění a umístění
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 576/12/17i) Žádosti o doplnění dopravního značení v obci.
Vyjádření k návrhu na doplnění a umístění dopravního značení, SÚSPK, bude bodem 39. veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 19. 1. 2018.
Usnesení č. 576/12/17 i) bylo vzato na vědomí
7.5. Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 577/12/17j) Rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích od Krajského úřadu Plzeňského kraje, na základě žádosti podané 16. 8. 2017,
registrované pod č. 464/LP/2017-K104, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
Usnesení č. 577/12/17 j) bylo vzato na vědomí
7.6. Sdělení_DP_31/22-11/2017, L. Kubová
Na podkladě žádosti a upozornění č. j. DP 31/22-11/2017, ze dne 22. 11. 2017, k znečištění a prašnosti plochy
obecní komunikace p. č. 841/1 zemědělskou technikou, projednalo věc na veřejném zasedání Zastupitelstvo obce
Kunějovice dne 24. 11. 2017 [usnesením č. 553/11/17 i)] bez přijatých opatření. Původce znečištění p. Jiří Löwy
uvádí, že se maximálně snaží vycházet vstříc čištěním této komunikace, při zemědělské činnosti však vznikají
v
závislosti
na
počasí
nečistoty.
Žadatelka
se
proti
vyjádření
ohradila.
Považuje jej za nedostatečné a bez ochoty zastupitelstva obce se problémem zabývat a hájit zájmy všech obyvatel,
uvádí, že vyjádření neobsahuje stanovisko týkající se stékání bahna z pozemků navazujících na místní komunikaci.
Upozorňuje na to, že práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů upravuje
Zákon č. 13/1997 Sb., ze dne 23. ledna 1997 a Novela zákona č. 13/1997 Sb./2015.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 578/12/17k) Sdělení_DP_31/22-11/2017.
Starosta obce Miloslav Novák uvádí, že se jedná o zemědělskou výrobu - znečištění pochází při nezbytné
zemědělské činnosti, statkář Löwy činí nezbytná opatření čištěním na svůj náklad, kdykoli dojde k znečištění
komunikace, zpravidla záhy nastupuje čisticí (zametací, kropicí, splachovací) technika. Je si vědom, že čištění není
vždy dostačující, nelze však zabránit bezprostřednímu opětovnému navezení zeminy na komunikaci. Tím
se však neznemožňuje obecné užívání komunikace, je sjízdná bez překážek. Dále starosta uvádí, že na druhé straně
vychází vstříc p. Löwy udržováním komunikací sjízdnými a průjezdnými v zimních měsících, též přislíbil zjednání
opatření zjara r. 2018 zakoupením nové čisticí techniky, pracující na principu rotačního kartáče, kterým by tato i
ostatní komunikace měly být lépe udržovány. Z hlediska bahna zastupitelé uvádí, že se nejedná o stékání z
pozemků. Jsou udělány vpustě u č. p. 41, před č. p. 37 je volná vpusť, u č. p. 44 kanalizační vpusť, cestou
na Slatinu jsou přírodní vpustě a přírodní retardér, za stodolou č. p. 29 je strouha.
Zastupitelstvo se shoduje, že spolu s hospodařícím zemědělcem dělají maximum pro to, aby komunikace byly
udržovány
sjízdné
a
v
čistotě.
Občasné
prašnosti
lze
s
těží
zabránit.
Usnesení č. 578/12/17 k) bylo vzato na vědomí
7.6. Výběrové řízení na pozici kronikáře
► Návrh usnesení 567/12/17l): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 567/12/17l)
Vypsání výběrového řízení na pozici kronikář obce, ADM/VŘ-05/12/17;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se:
Usnesení č. 567/12/17 l) bylo schváleno čtyřmi hlasy, 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 22:00 hodin
ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_38-U-VZZO-15-12/2017, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 38, 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 Rozpočtové opatření č. 4
- příloha č. 6 Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice – rok 2018
- příloha č. 7 Výběrové řízení na pozici kronikář obce

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. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 95 odst. 2
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Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 39. zasedání zastupitelstva obce:
…………..……………………..……………………………………………..……………..…………………………….

…………………………………………………………………………….…………………..…………….…….. …………...

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

ověřovatelé:

1) Jan Šabacký

zápis četli:

2) Marek Ludvík

Jiří Löwy

Václav Král

starosta Miloslav Novák

15. prosince 2017 ve 22:08 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

__8________________________________________________
Zápis a Usnesení_38. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_15. 12. 2017
● (2017) Obec Kunějovice

8/8

