Z-U-27/VZZO-13-01/2017

ZÁPIS
27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
13. 1. 2017, 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: Helena Ludvíková
Dřívější odchod: - - Omluveni jmen.: Václav Král
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Lucie Kubová, Pavel Lukáš Ševčík, Šárka Götzová, Petr Suda, Iveta Vlčková, Alexandr Maštaler,
viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_27/VZZO; 13-01/2017]

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 5. 1. do 13. 1. 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 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 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 jednání 27 (usn. 398/01/17 - a), Ad 7.1 - 7.5.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Ludvíka Marka a Šabackého Jana.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení b) 399/01/17 : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou
a ověřovateli pány: Ludvík Marek, Šabacký Jan.
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, 6 hostů.
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 k nahlédnutí na obecním
úřadě v úředních hodinách.
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací (pozvánkou) zveřejněnou na úřední
desce (příloha č. 1).
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 dne 9. 12. 2016
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Cenová nabídka, oprava autobusové zastávky, DP/16/09-12/2016
6.2. Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (04/16)
6.3. Kupní smlouva č. 01/01/17, p. p. č. 415/60
6.4. Dokladová II. etapa inventarizace, inventurní soupisy
6.5. Dotační titul Dětské hřiště 2017
6.6. Správní poplatky, dlužníci SKO, PES
6.7. Metodické doporučení ÚSC
6.8. Rozpočtové opatření č. 2, 3
6.9. Neoprávněné založení skládky biol. a kom. odpadu, k. ú. Kunějovice, lokalita U křížku
6.10. Protokol o provedení fyzické inventarizace majetku z projektu Phare 2001 CZ
6.11. Položkový rozpočet akce DHK
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. Dohoda o provedení práce č. 01/01/17
7.4. Volné pobíhání labrador. retrívr
7.5. Opatření obecné povahy, bobr
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-27/VZZO; 13-01/2017, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body „Dohoda o provedení
práce č. 01/01/17, Volné pobíhání labr. retrívr, Opatření obecné povahy, bobr“ a zařadit je jako body č. 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. 398/01/17 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 27. zasedání ZOK dle přílohy
č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 5.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 398/01/17 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 9. 12. 2016.
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 9. 12. 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. Cenová nabídka, oprava autobusové zastávky, DP/16/09-12/2016, příloha č. 7 Zápisu
► Návrh usnesení č. 400/01/17 c) : Zastupitelé obce schvalují Cenovou nabídku na opravu autobusové zastávky,
DP/16/09-12/2016

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato
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6.2. Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (04/16), příloha č. 5 Zápisu
► Návrh usnesení č. 401/01/17 d): Zastupitelé obce schvalují Závěr 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva

obce Kunějovice ze dne 19. 12. 2016
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato

6.3. Kupní smlouva č. 01/01/17, p. p. č. 415/60
► Návrh usnesení č. 402/01/17 e): Zastupitelé obce schvalují Kupní smlouvu č. 01/13-01/17 na prodej pozemkové parcely č. 415/60, o výměře 741 m2, v obci a katastrálním území Kunějovice, pozemku zjednodušené evidence –
původ Pozemkový katastr (PK), ovocný sad, mezi účastníky:
1) Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem a 2) Petr Suda.
Kupní cena za převáděnou nemovitost stanovena ve výši Kč 44 460,- ( v místě obvyklá - Kč 60,-/1 m2 ).
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato

6.4. Dokladová II. etapa inventarizace, inventurní soupisy
Kontrolována příprava inventur – zápis přípravy, instruktáž, proškolení členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení ivnetarizace v roce 2016 (ze dne 17. 10. 2016).
Sestavený plán inventur ze dne 11. 10. 2016 starosta obce předal zastupitelstvu 11. 11. 2016 (bez výhrad, usnes.
č. 362/11/16 c), Příkaz k provedení řádné roční periodické inventarizace ((5 členů ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík,
V. Král, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se, schváleno všemi hlasy)),
d) 363/11/16 – Plán inventur na rok 2017 ((5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy,
0 proti, 0 zdržel se, schváleno všemi hlasy)),
e) 364/11/16 – Směrnice k provádění inventarizace, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2
((5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se, schváleno všemi hlasy)).
Hlavní inventarizační komise obdržela inventurní soupisy 2016 a Plán inventur 2016 – přílohu č. 1.
Zahájení činností IK pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 a 2 plánu inventur bylo ke dni 1. 11. 2016
a ukončení jejich činností bude 27. 1. 2017.
I. etapa inventarizace byla prováděna ke dni 31. 10. 2016 ( od 01. 11. 2016 – 09. 12. 2016 ).
II. etapa řádné periodické inventarizace podle míst uložení majetku bude prováděna ke dni 31. 12. 2016
(od 04. 01. 2017 – 27. 01. 2017).
IK předá Inventurní zápis ZO na 28. veřejném zasedání ZOK dne 17. 2. 2016.
- V dosavadním průběhu inventarizace se nevyskytly žádné problémy, inventura je prováděna řádně, podklady byly
připraveny a ověřovány na skutečnost, u inventur jsou vždy členy komise osoby odpovědné za majetek;
- plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen, inventarizační komise postupuje v souladu s vyhláškou
a vnitřní směrnicí, metodika postupů při inventarizaci je dodržena, podpisy členů inventarizační komise jsou
odsouhlaseny na podpisové vzory, nejsou zjištěny rozdíly, nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Proběhla
koordinace inventur s jinými osobami. Termín prvotní inventury byl dodržen, podmínky pro ověřování skutečnosti
a součinnost zaměstnanců: nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Bez přijatých opatření ke zlepšení
průběhu inventur, k informačním tokům;
- inventarizační komise nezjišťuje žádné závady ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov
v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce, neshledává žádné závady ve vedení evidence majetku.
Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně
užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná
opatření.
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► Návrh usnesení č. 403/01/17 f): Zastupitelé obce schvalují průběh dokladové II. etapy inventarizace, inventurní

soupisy.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato

6.5. Dotační titul Dětské hřiště 2017
Zastupitelé obce berou na vědomí usn. č. 408/01/17c) Registraci žádosti pro Dotační titul Dětské hřiště 2017
(59B72-91D53-87645-EE88F-D4BE4-787FD-8CBA7-8A716) u Ministerstva pro místní rozvoj, 117D81500, podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2, předpokládaný rozpočet akce, popis přípravy akce, harmonogram.
Na vědomí
6.6. Správní poplatky, dlužníci SKO, PES
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 409/01/17 d) Přehled správních poplatků, dlužníků SKO, PES
( k dokladovým inventurám ).
Na vědomí
6.7. Metodické doporučení ÚSC
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 411/01/17 f) Metodické doporučení ÚSC.
Na vědomí
6.8. RÚ 2, RÚ 3
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 412/01/17 g) Informaci starosty o schválení rozpočtových úprav 2 a 3,
přílohy zápisu č. 9 a 10/27.
6.9. Neoprávněné založení skládky bio. a kom. odpadu, k. ú. Kunějovice, lokalita U křížku
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 413/01/17 h) informaci PČR o šetření neoprávněného založení skládky
biologického, komunálního a nebezpečného odpadu, k. ú. Kunějovice, lokalita U křížku ( Na starém dvoře ).
Na vědomí
6.10. Protokol o provedení fyzické inventarizace majetku z projektu Phare
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 414/01/17 i) Protokol o provedení fyzické inventarizace majetku
z projektu Phare 2001 CZ.
Na vědomí
6.11. Položkový rozpočet akce DHK, příloha č. 8 zápisu
► Návrh usnesení č. 404/01/17 g):

Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 404/01/17g) položkový rozpočet akce dětského hřiště Kunějovice,
př. č. 8/27-Z. V případě obdržení dotace vypíší zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle III. kategorie Směrnice
pro zadávání VZMR, bodu 7, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účin. dne 1. 10. 2016.*
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato

* Obec je veřejným zadavatelem, povinna dodržovat při zadávání veřejných zakázek zásady dle § 6 zákona. Pro zakázky pod limity
tohoto zákona (= 6 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací a 2 mil. Kč bez DPH v případě dodávek a služeb), tj. zakázky malého
rozsahu, neexistuje žádné univerzální pravidlo pro zadávání veřejných zakázek.

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

Na vědomí z datových zpráv

: 7.1.

̻̻

174 DDZ_423318889_Metodické doporučení ÚSC
175 DDZ_424341444_RPP_Oznámení o registraci agendy A 404
176 DDZ_424347894_RPP_Oznámení o registraci agendy A 418
177 DDZ_427025326_Dopis obcím PK_informace o zveřejnění rozpisu příspěvku na výkon SS 2017
178 DDZ_427879278_ROS_Dokumenty_2016
179 DDZ_428048978_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu
01 DDZ_429290444_Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2017
02 DDZ_429959130_EX 4390_16_30 Žádost o poskytnutí součinnosti
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03 DDZ_431112278_ RPP_Registrace agendy A 1921, Základní registr agend orgánů veřejné moci
04 DDZ_431125750_RPP_Oznámení o registraci agendy A 1922_ZRAOVM
05 ODZ_431766449_Žádost o souhlas se záměrem dělení pozemku
06 DDZ_431577095_Žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy

7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Dohoda o provedení práce č. 01/01/17
► Návrh usnesení č. 405/10/16 h): Zastupitelé obce schvalují Dohodu o provedení práce mezi Obcí Kunějovice a Danielem Novákem, ze dne 25. 12. 2016, na instalaci osvětlení vánočního stromku a terasy OÚ
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení přijato

7.4. Volné pobíhání labrador. retrívr
Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření p. Ivety Vlčkové na stížnost paní Ivany Tomáškové, která byla napadena
v obci 10. a 11. 12. 2017 zlatým retrívrem:
- Paní Vlčková uvádí, že její pes Albert byl zavřený s majitelkou celý týden doma.
- Přizvaný Aleš Maštaler, majitel dalšího zlatého retrívra ve vsi, také vyloučil, že by mu pes utekl.
Jelikož se retrívr, který paní Tomáškovou napadl, nepředstavil, jen se výhrůžně díval a vrčel, vychází starosta
z domnění, že pakliže se nejedná o žádného psa v územně spravovaném obvodu, půjde o tuláka z jiné vsi.
Projednávání uzavřel.
7.5. Návrh opatření obecné povahy, bobr, výzva
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá dotčené osoby, aby k uvedenému návrhu opatření obecné povahy do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění
na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými osobami jsou
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se dotýká návrh opatření obecné povahy.
Připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního
prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, případně elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým
podpisem na adresu elektronické podatelny posta@plzensky-kraj.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky - ID datové schránky: zzjbr3p. Nebudou-li žádné námitky ani připomínky uplatněny, bude
opatření obecné povahy vydáno v uvedeném znění.
7.6. Žádost, DP 01/13-01/2017
Pan Pavel Lukáš Ševčík žádá starostu a zastupitele „o povolení výstavby parkovacího místa, opravu a zpevnění
povrchu cesty“ (na náklady žadatele), podél potoka - na obecním pozemku parcelního čísla 16.
Uvádí, že „nemůže ze zahrady vyjet ven s autem z důvodu neustálých blokací klientelou z masáží od sousedů
Brunclíkových, zůstává tak i několik hodin uvězněn“.
Zastupitelé vyzvali pana Ševčíka k doložení písemné žádosti a snímku, situačního plánku s vyznačením průjezdu
cestou veřejného prostranství, místa, které chce k pronájmu nebo užívání pro parkování auta a zpevnění přístupové cesty užívat. Bod jednání se přesouvá na příští zasedání.
7.7. Dotaz
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 407/01/17b) dotaz paní Jitky Velíškové na umístění lamp veřejného
osvětlení do CHO Pod Hřebenskem ( 4 lampy ). Zastupitelé přesouvají jako přenesený bod na příští zasedání.
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.
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Do další diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 21:00 hodin
ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í _ UZ_27-U-VZZO-13-01/2017, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 27, 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 Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (04/16)
- příloha č. 6 Žádost o povolení výstavby parkovacího místa (přesunuta na 28/17)
- příloha č. 7 Cenová nabídka, oprava autobusové zastávky, DP/16/09-12/2016
- příloha č. 8 Položkový rozpočet akce DHK
- příloha č. 9 Rozpočtové opatření č. 2
- příloha č. 10 Rozpočtové opatření č. 3

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

Zápis ověřili:

Jan Šabacký

Zápis četli:

Jiří Löwy

Marek Ludvík

starosta Miloslav Novák

13. ledna 2017 ve 21:52 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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