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ZÁPIS
39. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
19. 1. 2018, 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)
Omluveni jmen.: Král Václav
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Petr Marvan
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 12. 1. do 19. 1. 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 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 jednání39 (usn. 579/01/18 a) 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 580/01/18b) : 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. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi 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 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 zápisu38 ze ZZOK ze dne 15. 12. 2017
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2017
6.2. Vyjádření k návrhu na doplnění a umístění dopravního značení, SÚSPK, MěÚ Všeruby, Policie ČR
6.3. Kupní smlouva č. 01/19-01/18
6.4. II. etapa řádné periodické inventarizace majetku a závazků
6.5. Ustanovení komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu - Stavební úpravy Kaple
Sv. Anny, ADM/VŘ-04/12/17
6.6. Žádost DP 05/01/2018 – akce stromy svobody 1918-2018
6.7. Závěr 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
6.8. Smlouva o zřízení věcného břemene, p 453/12, kNN
6.9. Dohody o provedení práce č. 01–05/01/2018

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. Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy
7.4. Splátkový kalendář 2018_zpracování účetnictví
7.5. Rozpočtová úprava č. 5
7.6. Žádost a stížnost (DP 01/16-01/2018, P. L. Ševčík)
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4Z-39/VZZO; 19-01/2018, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Dodatek
smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, Splátkový kalendář 2018_zpracování účetnictví,
Rozpočtová úprava č. 5, Žádost a stížnost (DP 01/16-01/2018, P. L. Ševčík)“ 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.
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č. 579/01/18a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 39. 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. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 579/01/18 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.

3. Projednání námitek k zápisu38 ze ZZOK ze dne 15. 12. 2017
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
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Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. 12. 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. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2017
► Návrh usnesení 581/01/18c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje: Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 14/2017, smluvních stran:
objednatele: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice;
zhotovitele: Silba, s. r. o., Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň;
předmět díla: Oprava místních komunikací, termín plnění, v souladu se smlouvou o dílo ze dne 9. 10.
2017, odd. III. Časové plnění, se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bránících v provádění
prací dle TP a ČSN mění na dokončení prací do 30. 4. 2018;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.2. Vyjádření k návrhu na doplnění a umístění dopravního značení, SÚSPK, MěÚ Všeruby, Policie ČR
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 590/01/18b) Vyjádření k návrhu
na doplnění a umístění dopravního značení od SÚSPK, MěÚ Všeruby, Policie ČR.
6.3. Kupní smlouva č. 01/19-01/18 (ZÁMĚR OBCE Kunějovice č. I/2017)
► Návrh usnesení 582/01/18d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje: Kupní smlouvu
č. 01/19-01/18, Návrh na vklad práva do KN, řízení: ZPV-95877/2018-20 10:15:30;
· předmět prodeje: nemovitosti – obecní pozemky, oddělené z parcely katastru nemovitostí č. 837/6,
zapsané na LV 10001, pro katastrální území [677191] a obec [559121] Kunějovice, u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever, z které se na základě geometrického plánu č. 30816/2017, ze dne 15. 12. 2017, oddělil:
· pozemek ost./jiné plochy parcelního čísla 837/7, o výměře 23 m2 ;
· pozemek zastavěné plochy p. č. 25/6, o výměře 2 m2 ;
· pozemek ostatní pl. p. č. 837/8, o výměře 8 m2.
Geometrický plán tvoří nedílnou součást smlouvy, výměra celkem 33 m2, kupní cena Kč 60,-/1 m2,
tj. Kč 1 980,- (Záměr č. I/2017prodeje pozemků);
· smluvní strany: Obec Kunějovice a manželé Kudíkovi;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.4. II. etapa řádné periodické inventarizace majetku a závazků
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 591/01/18c) II. etapu řádné periodické
inventarizace majetku a závazků.
6.5.

Ustanovení komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu - Stavební úpravy Kaple
Sv. Anny, ADM/VŘ-04/12/17
► Návrh usnesení 582/01/18d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: 583/01/18e)
Ustanovení komise ve výběrovém řízen í veřejné zakázky malého rozsahu - Stavební úpravy Kaple
Sv. Anny, ADM/VŘ-04/12/17;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi hlasy
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6.6.
Žádost DP 05/01/2018 – akce stromy svobody
Pavel Lukáš Ševčík, který se chtěl zapojit do Akce Stromy svobody 1918 – 2018, si vyhradil prostor
při veřejném zasedání na diskusi k projektu výsadby lip srdčitých - jako odkaz pro další generaci (k 100.
výročí vlasti). Na zasedání zastupitelstva se s omluvou nedostavil.
6.7. Závěr 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
► Návrh usnesení 584/01/18f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 584/01/18f) závěr
3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.8. Smlouva o zřízení věcného břemene, p 453/12, kNN
► Návrh usnesení 585/01/18g): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 585/01/18g)
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost i č. IV-12-0009650/VB/1, mezi obcí Kunějovice,
sídlem Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice a ČEZ Distribucí, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Rozsah věcného břemene dle smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 271-272/2014,
pod č. PGP-1143/2017-407. Výměra rozsahu věcného břemene je 10,6 m2 ;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.9. Dohody o provedení práce č. 01–05/01/2018
► Návrh usnesení 586/01/18h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 586/01/18h)
uzavření dohod o provedení práce č. 01 – 05/01/2018, mezi Obcí Kunějovice a členy okrskové volební
komise, pro I. a II. kolo volby prezidenta ČR;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi hlasy

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.

Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻
01_18 DDZ_534638866_Informace o zveřejnění výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2018
02_18 DDZ_534702764_Vyhlášení programu stabilizace a obnovy venkova PK 2018
03_18 DDZ_534909231_Volební materiály pro obce č. 8 _odměna za výkon funkce člena OVK
04_18DDZ_535045067_Sdělení o registraci změny agendy
05_18 DDZ_535279743_Úprava SDZ a DZ III_204 6 Kunějovice
06_18 DDZ_535491759_Sdělení o registraci změny agendy
07_18 DDZ_536332286_Sdělení, Stav_349_2017_1
08_18 DDZ_536360693_Podmínky ČNB pro službu ABO_K_příl. č. 1
09_18 DDZ_536705204_Předběžné vyúčt. voleb prezidenta ČR kon. dne 12. a 13. 1. 18 (26 a 27. 1. 18)
10_18 DDZ_537315633_ Voleb. materiály pro obce č. 9_pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací
11_18 DDZ_537796397_Sdělení o registraci změny agendy
12_18 DDZ_537901291_Informace o vyznačení plomby
13_18 DDZ_538211767_Úpravy ve formulářích CzechPOINT
14_18 DDZ_538386354_Sdělení, Plzeňský kraj
15_18 DDZ_539707616_Volby_přijato
16_18 DDZ_539709180_RE_volby_zpracováno
17_18 DDZ_539709181_ Volby_zpracováno_část 1 z 2
18_18 DDZ_539815813_Pokyn obcím k FV a SZÚ za rok 2017
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19_18 DDZ_539845720_Volební materiály pro obce č. 10_hlas. lístky pro II. kolo volby prezidenta rep.
20_18 DDZ_540035877_Dopis sektoru OH_k projednání v zastupitelstvu
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. + 7.4. Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, Splátkový kalendář 2018_zpracování
účetnictví
► Návrh usnesení 587/01/18i): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: 587/01/18i)
Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, ze dne 19. 1. 2018, mezi obcí Kunějovice
a Dakan Poradenská, s. r. o.;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se
Schváleno čtyřmi hlasy

7.5. Rozpočtová úprava č. 5
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 593/01/18e) Rozpočtovou úpravu č. 5.
7.6. Žádost a stížnost (DP 01/16-01/2018, P. L. Ševčík)
► Návrh usnesení 588/01/18: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. 588/01/18
Žádost č. j.: DP 01/16-01/2018, o opravu parkovacího místa a okolí pozemku/svahu u č. p. 7 (38),
umožnění vyhrazeného otáčecího a parkovacího místa. Místní šetření nařízeno na 6. 2. 2018 v 9. 00 h.
Zastupitelstvo obce uvádí, že na nezpevněném veřejném prostoru nelze vyhradit místo pro parkování
invalidů, vyhrazené parkovací místo hendicapovaného, verteobratika (SPZ, rezervé pro invalidní osobu,
apod.), OÚ pouze umožňuje využití části plochy veřejné obecní cesty pro možnost parkování OA,
vzhledem ke zdravotnímu stavu osoby ZTP s II. st. závislosti;
Hlasování: 4 členi ZO proti: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno čtyřmi hlasy

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
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 21:30
hodin ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_39-U-VZZO-19-01/2018, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 39, 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 Sdělení, znečištění veřejné komunikace (č. j.: DP 31/22-11/2017), příl.: DP 33/15-12/2017
- příloha č. 6 Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 14/2017
- příloha č. 7 Žádost a stížnost DP 16-01/2018, P. L. Ševčík
- příloha č. 8 Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
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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 40. 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

2) Marek Ludvík

Jiří Löwy

starosta Miloslav Novák

19. ledna 2018 ve 23:07:16 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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