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ZÁPIS
45. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
20. 7. 2018, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Löwy Jiří, Král Václav, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: Ludvík Marek
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Renata Kudíková, Ladislav Kadlec
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 13. 7. do 20. 7. 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 členové 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 jednání45 (usn. 665/07/18 a.), Ad 7.1 - 7.5.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jana Šabackého, Jiřího Löwy.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 666/07/18 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu:
H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Jiří Löwy.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, 2 hosté.
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, a na základě "Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES" ("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"). 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 zápisu44 ze ZZOK ze dne 22. 06. 2018
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1 Vyhodnocení nabídek - Záměru č. III/06/2018
(Pronájmu/výpůjčky nebytových prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28)
- Předběžných položkových rozpočtů na Rekonstrukci zasedací místnosti obecního úřadu,
Zprávy z řízení o výběru nejvhodnějších nabídek
6.2. Nákup sítě a balonů na nohejbal

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. Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z RO
7.4. Smlouva o dílo č. 09/20-07/2018
7.5. Smlouva o zpracování osobních údajů
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-45/VZZO; 20-07/2018, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Závěrečná zpráva
o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z RO, „Smlouva o dílo č. 09/18“,
„Smlouva o zpracování osobních údajů“ a zařadit je jako body 7. 3. - 7. 5.
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.: a) 665/07/18: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 45. veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 5.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 665/07/18 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.

3. Projednání námitek k zápisu44 ze ZZOK ze dne 22. 6. 2018
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis ze 44. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 6. 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. Vyhodnocení nabídek - Záměru č. III/06/2018
► Návrh usnesení 668/07/18 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 668/07/18 –
Vyhodnocení nabídek – Záměru č. III/06/2018 - Pronájmu/výpůjčky nebytových prostor v přízemí obecní
budovy č. p. 28; Zprávu z řízení o výběru nejvhodnější nabídky;
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Vlastník nemovitosti ve výše uvedeném záměru rozhodl a vybral jako nejvhodnější – jedinou nabídku
uchazeče:
Uchazeč:
Renata Kudíková
Adresa / sídlo:

………. .. . … .. ……….

Cena v Kč (bez DPH):
0,Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 668/07/18 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
Záměr pronájmu bude pokračovat prodloužením lhůty do 24. 8. 2018, z důvodu odstoupení jediného
uchazeče – výherce. ↓
► Návrh usnesení 667/07/18 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 667/07/18

Prodloužení Záměru č. III - výpůjčky nebytových prostor v přízemí stavebního objektu obecní budovy,
adresního místa č. p. 28;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 667/07/18 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
► Návrh usnesení 669/07/18 e): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 669/07/18

Vyhodnocení nabídek Položkových rozpočtů na Rekonstrukci zasedací místnosti obecního úřadu, Zprávu
z řízení o výběru nejvhodnější nabídky; jako nejvhodnější vybrána předložená nejnižší nabídková cena:
Uchazeč:
Oleksandr Maštaler
Adresa / sídlo:

……… .. … .. ………. , ……..

Cena v Kč (bez DPH):

83 996,00

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 669/07/18 e) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.2.

Nákup sítě a balonů na nohejbal
► Návrh usnesení 670/07/18 f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. : f) 670/07/18 –
Nákup sítě a balonů na nohejbal v hodnotě cca Kč 5 000,-, pro sport. vyžití na VÚ hřišti;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 670/07/18 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.

Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻
90 DDZ_586258811_Kvalifikované elektronické podpisy dle eIDAS_na Czech POINTu
91 DDZ_586384899_Vyrozumění o provedení vkladu
92 DDZ_587307645_Pozvánka
93 DDZ_587419822_Mimořádné šetření Budovy 1_99
94 DDZ_587456069_Sdělení o registraci změny agendy
95 DDZ_587603618_Volební materiály pro obce č. 2_Poskytování údajů o zmocněncích volebních stran
96 DDZ_587672556_Žádost o podání informací_volby 2018
97 DDZ_587991556_Informace obcím_neinvestiční dotace_2018
98 DDZ_590462995_Sdělení o registraci změny agendy
99 ODZ_591610055_Poskytnutí informací_volby do zastupitelstev obcí 2018
100 DDZ_592788797_Výskyt brouwnfieldů_výzkum
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. Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z RO
► Návrh usnesení 671/07/18 g): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 671/07/18
Závěrečnou zprávu o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvest. příspěvku z RO, DP 18-07/18;
FC Kunějovice, z. s., IČ: 27037029, sídlem Kunějovice 61, 330 35 Kunějovice, sezona 2017/2018; výše
poskytnutého příspěvku Kč 35 000,-, skutečné čerpání Kč 19 360,-, finanční prostředky k vrácení Kč 15 640,-;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 671/07/18 g) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7.4. Smlouva o dílo č. 09/18
► Návrh usnesení 672/07/18 h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 672/07/18 Smlouvu o dílo č. 09/20-07/2018 mezi:
1) objednatelem - Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem, sídlo: Kunějovice 28,
330 35 Kunějovice, IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086, osoba oprávněná k jednání ve věcech a) smluvních:
Miloslav Novák, starosta obce, b) technických: Jan Šabacký, místostarosta, zástupce objednatele na opravách
stavby (v místě plnění díla) – TDI, pověřený kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací a dodávek
na díle, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací a dodávek na díle, soupisy víceprací a soupisy
méněprací, kontrolovat a přebírat zakrývané a nepřístupné práce a konstrukce na díle i vlastní dílo
a podepisovat zápisy a protokoly: Ladislav Kadlec;
a 2) zhotovitelem: Oleksandr Maštaler, IČ: …….. , ……… .. … .. ………. , ……..;
na dílo: Rekonstrukce zasedací místnosti obecního úřadu Kunějovice;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 672/07/18 h) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7. 5. Smlouva o zpracování osobních údajů
► Návrh usnesení 673/07/18 i): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. i) 673/07/18
Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi:
1) správcem: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice a
2) zpracovatelem: AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, PSČ 102 00 Praha 10,
IČ 49356089;
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Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 673/07/18 i) 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 ve 22:00
hodin ukončil zasedání.

9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_45-U-VZZO-20-07/2018, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 45, 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

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 46. zasedání zastupitelstva obce (24. 8. 2018):
Revokace usnesení č. d) 655/06/18 – Kupní smlouvy č. 09/06/2018 a č. 10/06/18
Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele OVK

…………………………………………………………………………….…………………..…………….…….. ………
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) Jiří Löwy
starosta Miloslav Novák

20. července 2018 v 01:54 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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