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                                                                  ZÁPIS                                                                                                 

  
21. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,  

8. 7. 2016, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Löwy Jiří, Ludvík Marek, Král Václav, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)           
Dřívější příchod: ---      Dřívější odchod: - - -                                                                                                                    
Omluveni jmenovitě: - - - 

Ověřovatelé: Václav Král, Jan Šabacký
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                      
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_21/VZZO; 08-07/2016] 

                                                                                                                                                                                                                             

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 1. 7. 16 do 8. 7. 2016 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 je přítomno 5 členů 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 jednání21 (usn. a) 293/07/16 ), Ad 7.1 - 7.4. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli J. Šabackého a V. Krále. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení   b) 294/07/16 : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou        
a ověřovateli pány Jana Šabackého a Václava Krále.                         

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík,  0 proti, 2 zdržel se: J. Šabacký, V. Král                  
                                                                                                                                                             Schváleno třemi  hlasy
                                                                                                                                                                                         
2.1.
Prezenční listinu podepsalo5 přítomných členů, 3 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. 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. 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 zasedání ZOK dne 10. 6. 2016                                                                              
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                        
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       Body jednání                                                                                                                                      
6.1. Ukončení smlouvy o výpůjčce, hasičská zbrojnice
6.2. Vytýčení hranic části pozemku p. č. 415/1, Záměr prodeje pozemku
6.3. Zápis z jednání FV ZOK
6.4. Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku
6.5. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce
6.6. Pojistná smlouva č. 8603320733
6.7. Žádost o připojení na pozemní komunikaci
6.8. Diagnostika zařízení IdeaCentre C460 VS81273574 

7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Volné pobíhání psa Alberta
7.4. Upozornění pana Pence - sekání zeleně + vyčistění kanalizačních průtoků 
                                                                                                                                                                                         

      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-21/VZZO; 08-07/2016, další přílohy, závěr                          
             Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body „Volné pobíhání psa  
            Alberta“ +  „Upozornění pana Pence – sekání zeleně + vyčištění kanalizačních průtoků“ a zařadit je  
            jako body č. 7.3. a 7.4.

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.   293  /07/16   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 21. zasedání ZOK
           dle přílohy č. 3, s  úpravou doplnění  o body č. 7. 3. - 7. 4.   

Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                   
                                                                                      Usnesení č.  293/07/16 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat

3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 10. 6. 2016.
                                                                                                                              Námitky proti zápisu vzneseny nebyly   

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 6. 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. Ukončení smlouvy o výpůjčce, hasičská zbrojnice
Místostarosta sdělil, že smluvní vztah výpůjčky hasičské zbrojnice (na dobu určitou - do 1. 11. 2016) se nechá 
´doběhnout´, aby se zamezilo zbytečným administrativním úkonům, usn. č. 301/07/16 b)                                            
                                                                                                                                                                      Na vědomí
6.2.  Vytýčení hranic části pozemku z p. č. 415/1, Záměr prodeje pozemku
  ► Nebyl dodán dle dohody GP, přesouvá se na další zasedání.
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6.3.  Zápis z jednání FV ZOK
  ►   Návrh usnesení č.   295  /07/16 c)  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 295/07 c) 
     Zápis z jednání FV ZOK, ( Pozvánka, program jednání , Prezenční listina )
     
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                    Usnesení č.  295/07/16 c) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

6.4.  Závěrečná zpráva o realizaci činnosti  s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku 
     ►   Návrh usnesení č.   296  /07/16 d)  : Zastupitelé obce schvalují usnesením d) 296/07/16 - Závěrečnou zprávu 
        o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice za rok  
        2015/2016
     Výsledek hlasování: 

    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                          Usnesení č.  296/07/16 d) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

                                                                                                                                                                                                  
6.5.  Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace   z rozpočtu obce
 ►►   Návrh usnesení č.   297  /07/16 e)  : Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 297/07/16 e) Žádost o poskytnutí 
jednorázové finanční dotace – poskytnutí provozního příspěvku na úhradu části nákladů provozu fotbalového kubu,
z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, pro rok 2016, pro mládež a dospělé v obci, dotaci viz. Příloha č. 6 Z/21- 
struktura PD, požadovanou částku Kč 45 000,-, odpovídá 80% předpokládaných nákladů projektu, žadatel FC 
Kunějovice, z. s, předseda Jiří Bubeníček 
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                    Usnesení č.  297/07/16 e) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

6.6. Pojistná smlouva   č. 8603320733
 ►   Návrh usnesení č.    298  /07/16 f)  : 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Pojistnou smlouvu č. 8603320733, ze dne 16. 6. 2016, pro pojištění 
podnikatelských rizik - TREND 14, mezi Obcí Kunějovice a pojišťovnou Kooperativa, a. s. 
                                                                                                                                                              
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                           
                                                                                                     Usnesení č. 298/07/16 f ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

6.7. Žádost o připojení na pozemní komunikaci
 ►   Návrh usnesení č.   299  /07/16 g)  : 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 299/07/16 g)  Žádost o připojení na pozemní komunikaci - 
souhlasné stanovisko vlastníka komunikace se zřízením sjezdu a nájezdu na OPK, ze dne 28. 6. 2016, ADM – 
VSS-03/28-06/2016 Lu
                                                                                                                                                              
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                           
                                                                                                     Usnesení č. 299/07/16 g) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

6.8. Diagnostika zařízení    IdeaCentre C460 VS81273574 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 303/07/16 d) Výdej ze servisu IC C460, protokolem č. 62409       
a souhlasí s cenou za diagnostiku Kč 714,- (kód P00045847)
 

                                                                                                                                                                                    

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                           

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  
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78 DDZ_378281772_RPP - Registrace agendy A1097
79 DDZ_378650167_RPP - Oznámení o registraci agendy A343
80 DDZ_379474766_Úhrady výdajů pro JSDHO z ND
81 DDZ_380311810_Veřejné opatrovnictví
82 DDZ_380702122_AISEO postoupení
83 DDZ_380818443_Objednávka IZ pro provozování VHP na rok 2017
84 DDZ_381292561_Nakládání s majetkem obce dle zák. o ob.
89 DDZ_381407019_Schválení havarijního plánu
90 DDZ_381848321_Pokračování řízení
91 DDZ_382481647_Informace obcím č. 2_stanoviska a podklady k volbám                                                              

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

       7.3.  Volné pobíhání psa Alberta
       Přes opakované písemné výzvy a osobní projednávání volného pobíhání psa Alberta manželů  
       Vlčkových se nadále hojně vyskytují stížnosti občanů na to, že nebylo provedeno žádné nápravné opatření  
       proti útěku a útokům psa na občany. Při další případné skutečnosti bude povolána odchytová služba. 
       Vlčkovi budou pozváni na další zasedání zastupitelstva, konaného dne 18. 7. 2016

7.4. Upozornění pana Pence - sekání zeleně + vyčistění kanalizačních průtoků
Pan Penc byl upozorněn na prodlevu v sekání zeleně, pan Hronek vyčistí KP v průběhu příštího týdne.
                                                                                                                                                                      

      8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.

      Závěrem jednání se dostavil p. Ota Hakr s doznáním neúmyslného poškození vchodových dveří obecního     
      úřadu. Přislíbil přítomným opravu svépomocí do 14 dnů. Zastupitelé vzali na vědomí.

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_21-U-VZZO-08-07/2016, příloha č. 4 Zápisu
                                                                                                                                                                                              
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 21, 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  Zápis o neprůběhu 2. jednání FV ZOK   
                                                                                                                                                                                                   
Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.

                                                                                                                                                                                         
Zápis ověřili:                                                                   Jan Šabacký                          Václav Král  

starosta  Miloslav Novák  

8. července 2016 ve 22:26 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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