Z-U-41/VZZ-23-03/2018
22:12: 39

ZÁPIS
41. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
23. 3. 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.: Václav Král
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Slavomíra Poláková, František Brunclík, Šárka Götzová, Pavel Lukáš Ševčík, Ing. Petr Herbolt,
Vladimír Habart, Kateřina Vogelová, Ladislav Kadlec, David Brunclík, Aleksandr Maštaler
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 14. 3. do 23. 3. 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 jednání41 (usnesení č. 607/03/18a.) , 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 608/03/18b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu:
H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký 0 proti, 0 zdržel se: ,
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, 8 hostů [rsp. 10 hostů - viz. pozn. v zápisu Ad) 7.4]
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.
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací (pozvánkou) zveřejněnou
na úředních deskách (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 zápisu40 ze ZZOK ze dne 16. 02. 2018
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Znalecký posudek ceny obvyklé v místě a čase / v zast. území obce
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z RO dle „Pravidel“, část B, č. 02/2018
Záměr č. I/18 prodeje pozemků p. č. 744/2 + p. p. č. 744/3
Smlouva č. 04/2018 o výpůjčce místnosti stavby občanského vybavení; předávací protokol
Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2017
Výsledek zadávacích řízení – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zpráva z výběrového řízení – Kaple Sv.
Anny, stavební úpravy, kronikář obce
6.7. Žádost o změnu nájmu, DP č. 09/14-03/2018
6.8. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, DP č. 10/15-03/2018
6.9. Rozpočtové opatření č. 1/2018
6.10. Nedobytné pohledávky
6.11. Hrubá minimální mzda (DPP, J. Hronek )
6.12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, č. j. EK/1917/17

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. Smlouva o dílo č. 04/18, stavební úpravy kaple sv. Anny, Ing. P. Herbolt
7.4. Vyjádření k „Odvolání proti rozhodnutí obce“, č. j. DP-02/29-01/18 (P. L. Ševčík x F. Brunclík,
S. Poláková), souvztažně k Žádosti a stížnosti č. j. DP 01/16-01/2018 + žádost o pomoc při imobilitě
a projednání vzniku nesvárů, DP-12/22-03/18
7.5. Nabídka GDPR, MS - Soft Nadryby, s.r.o.
7.6. 3_28 Souhlas s opravou (Rozhodnutí o řízení ve věci)

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-41/VZZO; 23-03/2018, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Smlouva o dílo č. 04/18,
stavební úpravy kaple sv. Anny, Ing. P. Herbolt, „Vyjádření k ´Odvolání proti rozhodnutí obce´, č. j. DP-02/2901/18 (P. L. Ševčík x F. Brunclík, S. Poláková), souvztažně k Žádosti a stížnosti č. j. DP 01/16-01/2018 + žádost
o pomoc při imobilitě a projednání vzniku nesvárů, DP-12/22-03/18, „Nabídka GDPR, MS - Soft Nadryby,
s. r. o., „3_28 Souhlas s opravou (Rozhodnutí o řízení ve věci) “ 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. 607/03/18 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 41. veřejného zasedání

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
Usnesení č. 607/03/18 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.
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3. Projednání námitek k zápisu40 ze ZZOK ze dne 16. 02. 2018
Námitky, výhrady proti zápisu nebyly vzneseny

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis ze 40. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16. 02. 2018, byl řádně ověřen
a je uložen k nahlédnutí. K minulým jednáním konstatuje, že úkony dotýkající se schválených usnesení
z posledních jednání jsou splněny. Do dnešního zasedání se nepřesouvá žádný bod z předchozích jednání 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [0]
6.1. Znalecký posudek ceny obvyklé v místě a čase / v zast. území obce
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. f) 626/03/18 – Znalecký posudek č.: 2620/10/18 ceny obvyklé
v místě a čase, ocenění pozemkových parcel č. 744/2 a 744/3, v k. ú. Kunějovice, obec Kunějovice. Na vědomí
6.2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z RO dle „Pravidel“, část B, č. 02/2018
► Návrh usnesení 609/03/18 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 609/03/18
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B,
č. 02/2018; smluvních stran:
° poskytovatel: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zastoupená starostou M. Novákem;
°
příjemce:
Alexandr
Maštaler,
……….
..,
…
..
……….;
° na úhradu části nákladů souvisejících s konáním maškarního dne, konaného 17. 2. 2018, viz. č. DP 04/Z/1202/2018
(struktura
PD);
° ve výši požadované částky Kč 3 000,-, odpovídající 80% předpokládaných nákladů projektu;
° termín plnění: 02/2018, cílová skupina: děti a dospělí v obci;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 609/03/18 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.3. Záměr č. I/18 prodeje pozemků p. č. 744/2 + p. p. č. 744/3
► Návrh usnesení 610/03/18 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: d) 610/03/18 – Záměr
č. I/03/2018, oznámení na základě § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prodeje obecních pozemků, EÚD,
ElÚD-11/03/18;
Předmět záměru, způsob využití:
1) Pozemek p. č. 744/2: parcela katastru nemovitostí, způsob využití, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra
1 443 m2 ;
2) Pozemek p. č. 744/3: parcela katastru nemovitostí, způsob využití, druh pozemku: trvalý travní porost,
výměra 62 m2 ;
- v k. ú. Kunějovice [677191], obci Kunějovice [559121]; zapsané na LV: 1000 1 pro k. ú. a obec Kunějovice
u KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever.
Kupní cena nemovitostí činí min. Kč 300,-/m2;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 610/03/18 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.4. Smlouva č. 04/2018 o výpůjčce místnosti stavby občanského vybavení; předávací protokol
► Návrh usnesení 611/03/18e): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 611/03/18 Smlouvu
o výpůjčce č. 05/2018 - místnosti stavby občanského vybavení;
- Předávací protokol, záznam o předání a převzetí společenské místnosti stavby OV, stojící na č. parc. st. 48 –
součásti stavby bez č. p. / č. ev., nacházející se v k. ú. a obci Kunějovice, zapsané na LV 10001;
Půjčitel obec Kunějovice přenechává Vypůjčiteli Kateřině Vogelové, ………. .. a Slavomíře Polákové, ………. .,
místnost do bezplatného a dočasného užívání na dobu určitou, od 1. 4. 2018 do 1. 4. 2019;
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Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 611/03/18 e) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.5.
Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2017
► Návrh usnesení 614/03/18 h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 614/03/18 h) Zprávu
o hospodaření v obecním lese za rok 2017, zpracovatele Ing. Jiřího Ludvíka, ze dne 13. 2. 2018;
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 614/03/18 h) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.6.

Výsledek zadávacích řízení – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zpráva z výběrového řízení – Kaple Sv.
Anny, stavební úpravy, kronikář obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. b) 622/03/18 Výsledek zadávacích řízení - Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky, Zprávu z výběrového řízení_Kaple sv. Anny, stavební úpravy, kronikář obce
Na vědomí
6.7. Žádost o změnu nájmu, DP č. 09/14-03/2018
► Návrh usnesení 615/03/18 i): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. i) 615/03/18 Žádost
o změnu, DP č. 09/14-03/2018
° žádost o uzavření Dodatku č. 2 k nájemnímu vztahu založenému Smlouvou o nájmu prostor sloužících
k podnikání, umístěných v přízemí stavby č. p. 28, provozování restaurace a pohostinství (ze dne 1. 2. 2016, schv.
usn. e) 222/02/16), rozšířenému Dodatkem č. 1, nad rámec sjednaného účelu užívání v rozsahu předmětu činnosti
o provozování klubu > na bezplatnou výpůjčku uvedených prostor, počínaje 1. květnem 2018,
mezi Obcí Kunějovice a O. V. Mashtalerem, v předmětu změny - z nájemního vztahu Kč 900,-/měsíc na bezplatné
užívání prostor;
Výsledek hlasování:
3 členi ZO pro ( M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 1 proti: M. Novák, 0 zdržel se
Usnesení č. 615/03/18 i) bylo schváleno třemi hlasy, přijato
6.8. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, DP č. 10/15-03/2018
► Návrh usnesení 613/03/18g): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: g) 613/03/18 – Žádost
o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“ část B, žadatelek:
S. Poláková, K. Vogelová, na úhradu oprav místnosti stavby občanského vybavení ve vlastnictví obce Kunějovice,
pro sdružování občanů za účelem fitness a kulturního vyžití, viz. č. DP 10/Z/15-03/2018 (struktura PD), ve výši
požadované částky Kč 10 500,-, odpovídající 80% předpokládaných nákladů projektu. Termín plnění: 04/2018,
cílová skupina: děti a dospělí v obci;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 613/03/18 g) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.9. Rozpočtové opatření č. 1/2018
► Návrh usnesení 616/03/18 j): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: 616/03/18j) Rozpočtové
opatření č. 1/2018, ze dne 15. 3. 2018, ElÚD 12-03/2018-Lu
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 616/03/18 j) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.10. Nedobytné pohledávky
► Návrh usnesení 620/03/18: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. 620/03/18 – Odepsání,
vyřazení ´nedobytných´ pohledávek za svozy ´SKO´ a poplatků ´ze psa´. Pohledávky budou vymáhány
i v případě převýšení nákladů vymáhaných dlužných částek;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO proti vyřazení pohledávek (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 pro, 0 zdržel se
Usnesení č. 620/03/18 bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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6.11. Hrubá minimální mzda (DPP, J. Hronek )
► Návrh usnesení 619/03/18m): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. m) 619/03/18 Hrubou
minimální hodinovou mzdu pracovníkům na DPP (aktuálně J. Hronek), Kč 75,-;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 619/03/18 m) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, č. j. EK/1917/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. c) 623/03/18 – Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2017, č. j. EK/1917/17
Na vědomí

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

Na vědomí z datových zpráv

: 7.1.

̻̻

41 DDZ_550451612_Nové podmínky ČNB pro vedení účtů PO, část_Ceníku ČNB, Informace o zprac. osob.
údajů
42 DDZ_554254116_8_103_Vyrozumění o provedení vkladu
43 DDZ_555291145_Oznámení přezkoumání Kunějovice 2017
44 DDZ_555353091_Žádost o zveřejnění
45 DDZ_557034193_Výzva k přidělení čísla popisného
46 DDZ_557189212_Sydorjak Andrianna_žádost o stanovisko Kunějovice
47 DDZ_557866594_Obměna radiostanic pro JSDHO
48 DDZ_558192627_3_28 Souhlas s opravou (Rozhodnutí o řízení ve věci)
49 DDZ_558193199_3_28 Souhlas s opravou (Rozhodnutí o řízení ve věci)
50 DDZ_559486196_Referátník_ GDPR
51 DDZ_559510584_Sdělení o ukončení agendy
52 DDZ_559759392_Územní souhlas + souhlas § 15
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. Smlouva o dílo č. 04/18, stavební úpravy kaple sv. Anny, Ing. P. Herbolt
► Návrh usnesení 612/03/18f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 612/03/18 Smlouvu
o dílo č. 04_2018, ze dne 23. 3. 2018, mezi:
● objednatelem - Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem, sídlo: Kunějovice 28, 330 35
Kunějovice, IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086 a
● zhotovitelem – I . P. H. - Ing. Petr Herbolt, . ….. .., … .. ….., IČO: …….., … ……….., na veřejnou
zakázku/dílo „Stavební opravy Kaple sv. Anny“
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 612/03/18 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7.4.

Vyjádření k „Odvolání proti rozhodnutí obce“, č. j. DP-02/29-01/18 (P. L. Ševčík x F. Brunclík, S. Poláková),
souvztažně k Žádosti a stížnosti č. j. DP 01/16-01/2018 + žádost o pomoc při imobilitě a projednání vzniku nesvárů,
DP-12/22-03/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. d) 624/03/18 Vyjádření k „Odvolání proti rozhodnutí obce“,
č. j. DP-02/29-01/18, souvztažně k Žádosti a stížnosti č. j. DP 01/16-01/2018 + žádost o pomoc při imobilitě
a projednání vzniku nesvárů, DP-12/22-03/18
Na vědomí
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Zastupitelstvo obce vyhovělo žádosti P. L. Ševčíka o projednání nesvárů mezi obyvateli č. p. 38 a č. p. 7, řešení
sporů týkajících se místní účelové komunikace (parkování), na veřejném zasedání zastupitelstva dne 23. 3. 2018,
v 18,15 hod. Zastupitelé z hlediska bezpečnosti žadatele odmítli vyhovět žádosti o pomoc při imobilitě –
vyzdvižení P. L. Ševčíka na invalidním vozíku do jednací místnosti.
Navržený, schválený bod jednání z tohoto důvodu nebyl projednán, proběhla pouze částečná, nepřehledná diskuse
v podloubí budovy OÚ, mezi zúčastněnými P. L. Ševčíkem, Š. Götzovou, F. Brunclíkem, S. Polákovou a několika
zastupiteli obce.
Nadále zůstává jednomyslně platné rozhodnutí z usnesení č. 588/01/18 - neschválená oprava parkovacího místa
a okolí pozemku/svahu u č. p. 7 (rsp. 38), tím umožnění vyhrazeného otáčecího a parkovacího místa
pro stěžovatele. Na nezpevněném veřejném prostoru nelze vyhradit místo pro parkování invalidy/ů
[hendicapovaného, verteobratika ((místo pro SPZ, reservé pro invalidní osobu, apod.)) ], OÚ pouze umožňuje
využití části veřejného prostranství pro možnost parkování OA, s ohledem na zdravotní stav osoby ZTP s II. st.
závislosti.
Místní šetření, nařízené na 6. 2. 2018, proběhlo v místě Kunějovice 38 a 7 od 09.00 do 10.30 h.,
za účasti zástupců obce – Marka Ludvíka a Heleny Ludvíkové. Na místě samém bylo shledáno, že prostor
ani přilehlé prostory nejsou poničeny, jinak poškozeny či rozježděny, jsou:
1) bez překážek - mezi hranou budovy hasičské zbrojnice a oplocením pozemku č. p. 38, v souladu s vyhláškou
o obecných požadavcích na využití území (pozemky veřejných prostranství);
2) Měřená šíře příjezdové cesty pro vjezd na pozemek stěžovatele je 4, 20m;
3) ´Svažina´ podél plotu č. p. 38 rovněž nevykazuje známky poškození.
K vyjádření v shora uvedené věci (z hlediska údajných překážek pro otáčení vozu VW Polo 6N2)
p. Slavomírou Polákovou a p. Františkem Brunclíkem na dnešním jednání již nedošlo.
Pan P. L. Ševčík po nevyhovění vyzdvihnutí opustil prostor před budovou OÚ v 18:30 hodin.
7.5. Nabídka GDPR, MS - Soft Nadryby, s.r.o.
► Návrh usnesení 618/03/18 l): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. l) 618/03/18 Nabídku
podpory při implementaci požadavků GDPR, MS - Soft Nadryby, …….. , př. č. 8 Záp.:
1. Podpora při implementaci požadavků GDPR;
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 618/03/18 l) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7.6. 3_28 Souhlas s opravou (Rozhodnutí o řízení ve věci)
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. e) 625/03/18 – 3_28 Souhlas s opravou
(Rozhodnutí o řízení ve věci), KÚ
Na vědomí
8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem. Záleží na vůli
zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání zastupitelstva zaznamenána. V případě srozumitelnosti bude
použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně konstatován obsah diskuze s tím, že pokud některý
ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu vyhověno.

Do další diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 21:48 hodin
ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_41-U-VZZO-23-03/2018, příloha č. 4 Zápisu
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Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 41, 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 Žádost o pomoc při vynešení na jednání a vynešení zpět z důvodu imobility a možnosti zúčastnit se jednání dne 23. 3. 18
Žádost o povolení ke dni 23. 3. 2018 projednávání vzniku nesvárů na č. p. 38 a č. p. 7
- příloha č. 6 Záměr č. I/03/2018 prodeje obecních pozemků 744/2, 744/3
- příloha č. 7 Žádost o změnu nájmu na výpůjčku
- příloha č. 8 Nabídka služeb, Misalab, GDPR
- příloha č. 9 Objednávkový list č. 02/03-04/2018

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 42. 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

23. března 2018 ve 22:12:39 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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