Z-U-17/VZZO-11-03/2016

ZÁPIS
17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018, 11. 3. 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: Miloslav Novák
Dřívější odchod: - - Omluveni jmenovitě: Václav Král
Ověřovatelé: J. Löwy, M. Ludvík
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_17/VZZO; 11-03/2016]
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 3. 3. do 11. 3. 2016 na úřední desce Obecního úřadu
Kunějovice (příloha č. 1a). 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 pěti 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 7.1 - 7.7.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou a ověřovateli J. Löwy a M. Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 233/03/16 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou
a ověřovateli pány Jiřího Löwy a Marka Ludvíka.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, J. Löwy, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel 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 vlastníky nemovitosti v obci
Kunějovice 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. 1a).
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 12. 2. 2016
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Posudek budov z hlediska PENB
6.2. Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce
6.3. Návrh aktual. OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
6.4. Roční vyúčtování CPOS
6.5. Výsledky hospodaření v obecním lese 2015
6.6. Nabídka rozhlasy Bártek, projekční práce varovných a vyrozumívacích systémů, protipovodňová ochrana,
digitální povodňový plán

7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (na 21. 3. 2016)
7.4. Opětovný průsak vody, sklep OÚ
7.5. Poškozený chodníkový kanalizační poklop
7.6. Pololetní fakturace svozů SKO
7.7. Návrh záměru směny pozemků
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-17/VZZO; 11-03/2016, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:
„ Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (na 21. 3. 2016), Opětovný průsak vody,
Poškozený chodníkový kanalizační poklop, Pololetní fakturace svozů SKO a Návrh záměru směny
pozemků“ - a zařadit je jako body č. 7.3. - 7.7.
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. 232/03/16 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 17. zasedání
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 7.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 232/03/16 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 12. 2. 2016.
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 2. 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.
6.1. Posudek budov z hlediska PENB
► Návrh usnesení č. 235/03/16 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Cenovou nabídku PENB,
dle zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb., příloha č. 5/Z17
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 235/03/16 d ) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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6.2. Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce, usn. 234 c)
► Návrh usnesení č. 234/03/16 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí
jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce v hodnotě Kč 5 000,- (dle „Pravidel“, část B), obec Kunějovice
x žadatel A. V. Mashtaler
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 234/03/16 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.3. Návrh aktual. OZV, příloha č. 6 Zápisu, usn. 242b)
Předsedající informoval o návrzích nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci. Zastupitelé vzali na vědomí varianty 1 a 2, vyhláška nebyla podrobně
projednána, zastupitelstvo se k ní bude ještě vracet v blízké době.
Na vědomí
6.4. Roční vyúčtování CPOS
► Návrh usnesení č. 236/03/16 e): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Roční vyúčtování
(2015) Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 236/03/16 e) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.5. Výsledky hospodaření v obecním lese 2015
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí př. č. 8 Zápisu, hospodářské výsledky 2015, obecní les
Na vědomí
6.6. Nabídka rozhlasy Bártek, příloha č. 9 Zápisu, projekční práce varovných a vyrozumívacích systémů,
protipovodňová ochrana, digitální povodňový plán
► Předsedající informoval o nabídce na zpracování žádosti o dotaci - nabídce předkladatele ENVIPARTNER,
s.r.o., společnosti, která se zabývá poradenstvím a realizacemi projektů z oblasti ekologie a životního prostředí,
včetně grantového a dotačního poradenství, krizového řízení a vzděláváním moderními e-learningovými
metodami, projekčními pracemi varovných a vyrozumívacích systémů, protipovodňovou ochranou, digitálními
povodňovými plány, organizací veřejných zakázek a právními službami a vzděláváním.
Pol.
Předmět
Cena bez
Sazba DPH DPH
Cena s DPH
plnění
DPH
1.3.2016

Digitální
povodňový
plán obce

120.000,-

21%

25.200,-

145.200,-

2.

Rozhlas včetně 477.915,čidel

21%

100.362,-

578.277,-

3.

Žádost včetně 60.000,projektu

21%

12.600,-

72.600,-

Celková cena

657.915,-

21%

138.162,-

796.077,-

► Návrh usnesení č. 240/03/16: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje návrh projekčních prací

varovných a vyrozumívacích systémů, protipovodňovou ochranu, digitální povodňový plán od firmy
ENVIPARTNER, s.r.o.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO proti (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 pro, 0 zdržel se
Usnesení č. 240/03/16 bylo neschváleno všemi hlasy

__3________________________________________________
Zápis a Usnesení_17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_11. 3. 2016
●

(2016) Obec Kunějovice

3/9

Z-U-17/VZZO-11-03/2016

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

:

Na vědomí z datových zpráv
17 DDZ_344644949 Pravidelný roční výpis z Registru osob
18 DDZ_345206806_Seminář ke vzdělávání, rovnocennost vzdělávání
19 DDZ_345346573_ Přehled o VHP povolených obcemi na rok 2015
20 ODZ_346354171_RE: Žádost o poskytnutí informace, investiční plány obce 2016
21 DDZ_346411991_Aktualizace manuálu pro obce k využívání údajů z RO a AISEO
22 DDZ_346744457_Výkazy ÚNP 4-01
23 DDZ_349699299_Cena hejtmana za společenskou odpovědnost pro rok 2015
24 DDZ_350322844_Vymezení volebních okrsků v RÚIAN a dopady územních anomálií na vymezení volebních okrsků, výdej
seznamu voličů a číslování budov

7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
- bez požadavků

7.3. Návrh programu jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
na jednání, které se bude konat 21. 3. 2016
► Návrh usnesení č. 237/03/16 f ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje návrh programu jednání FV
ZOK
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 237/03/16 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7.4. Opětovný průsak vody, sklep OÚ
Předsedající informoval o uplatnění další reklamace u firmy BOST, stavební montáže s. r. o. na netěsnost odpadní jímky z budovy OÚ, kdy opět proniká voda do sklepních prostor.
Zástupce firmy p. Boubín a p. Šipatka uvedli termín schůzky s panem místostarostou J. Šabackým
a V. Králem na 17. 3. 2016.
Na vědomí
7.5. Poškozený chodníkový kanalizační poklop
Místostarosta informoval o prasklém kanalizačním poklopu před obecním úřadem, který je nyní
prozatímně zajištěn. Předsedající rozhodl o koupi nového KP s pojezdovým zatížením na 12t.
7.6. Pololetní fakturace svozů SKO
Výsledek opakovaného urgování oprav fakturací a pátrání po předčasném tištění složenek:
u nádoby 120l - 1 x měsíčně (52 svozů/rok) – pronájem nádoby AVE nemělo účtovat, nemá být promítnut
ve složence na první pololetí. Na malý rozdíl poukázání v cenách:
ceny uvedené na složenkách jsou dle původního ceníku (2015), rozdíl oproti novému ceníku pro rok 2016 - mají
být nižší o 74 Kč / rok ( platí pro svoz 52 ), nižší o Kč 43 / rok ( platí pro svoz 26 ), atd.
Občané ( u všech svozů ) platí tedy méně, nežli je uvedeno v platném ceníku pro rok 2016.
AVE navrhuje uvedené ceny na složenkách pro první pololetí zachovat, ceny svozů dle platného ceníku pro rok
2016 promítnout do druhé pololetní fakturace (jinak by museli stávající složenky stornovat, vytisknout a dodat
nové, a to je ve finále mnohem nákladnější).
► Návrh usnesení č. 238/03/16 g ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje ceny pololetní
fakturace 2016 za svoz SKO, s výhradou promítnutí rozdílu cen svozů a nájmu nádob do II. pol.
2016 - dle platného ceníku pro rok 2016
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 238/03/16 g) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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7.7. Návrh záměru směny pozemků
h ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje návrh záměru směny
pozemků p. č. 559, les ½, p. č. 570, les ½, p. č. 744, ost. plocha, 49/2, zahrada (parc. u kapličky),
část parc. č. 476, cesta za rybníkem (GP oddělení), vše mimo KPÚ, uvedené pozemky nebudou
dotčeny pozemkovou úpravou x pozemkům ve vlastnictví obce Kunějovice vedené v PK, na polích
´Skalky´, o velikosti 17 – 100 m2 , po bývalých cestách.
Byl přednesen návrh řešení cest za rybníkem a před špýcharem, J. Löwy pověřen zjištěním ceny GP
a zda-li by se Státní pozemkový fond finančně podílel na akci.
Výsledek hlasování:
3 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký), 0 proti, 1 zdržel se J. Löwy
Usnesení č. 239/03/16 h) bylo schváleno třemi hlasy, přijato
► Návrh usnesení č. 239/03/16

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_17-U-VZZO-11-03/2016, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1a) Pozvánka, návrh programu 17, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva
- příloha č. 1b) Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva, el. úřední deska
- příloha č. 2 Prezenční listina
- příloha č. 3 Upravený program jednání
- příloha č. 4 Usnesení
- příloha č. 5 Posudek budov z hlediska PENB
- příloha č. 6 Návrh aktual. OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
- příloha č. 7 Návrh programu jednání FV ZOK
- příloha č. 8 Hospodářské výsledky 2015, obecní les
- příloha č. 9 Nabídka Envipartner

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

Marek Ludvík

Jiří Löwy

starosta Miloslav Novák

11. března 2016 ve 22:30 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

př.1b)

