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                                                                  ZÁPIS                                                                                       

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

17. 3. 2017, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Král Václav,  Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)                   
Omluveni jmen.: Löwy Jiří
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                             
Hosté: Robert Zýma, Slavomíra Poláková, viz. prezenční listina: 4 členi zastupitelstva, 2 hosté                         
                                                                            příloha č. 2 [PL_29/VZZO; 17-03/2017] 

                                                                                                                                                                                                                             

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 7 dní,  od 10.  3. do 17. 3.  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 členi zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů 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, nedošlo k dnešnímu dni ke změnám. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Šabackého Jana, Ludvíka 
Marka . 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení   b) 433/03/17 : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu 
    H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.                         

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 1 zdržel se: M. Ludvík                        
                                                                                                                                                         Schváleno třemi  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.  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. 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 ZZOK ze dne 17. 2. 2017                                                                             
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       
Body jednání                                                                                                                                      
6.1. Vznesení odporu, manž. Zýmovi, DP-03/22-02/17
6.2. Program jednání Finančního výboru ZOK na 1.JFV/2017
6.3. Vyúčtování CPOS Město Touškov, 2016
6.4. Žádosti o poskytnutí informací (č. 1 a 2/02/17)
6.5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace, zajištění dopravní obslužnosti PK 2017
6.6. Vytříděný odpad
6.7. Svoz nebezpečného odpadu 
                                                                                                                                                                                      

7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                            
                                                                                                                                                                                

      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-29/VZZO; 17-03/2017, další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                 
             Po přečtení návrhu programu zasedání nebyly zařazeny nové body jednání.

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.   432/03/17   a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 29. zasedání ZOK
        bez úprav doplnění o nové body jednání.                                                                           

Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                        
                                                                           Usnesení č.  432/03/17 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat

3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 13. 2. 2017
                                                                                                                       Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4. Předsedající sdělil, že zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 2. 2017, byl řádně ověřen
a  je  uložen k  nahlédnutí.  K minulým jednáním konstatuje,  že  úkony dotýkající  se  schválených  usnesení
z posledních jednání jsou splněny.

5. Přenesené body jednání
    Do dnešního zasedání se nepřesouvá žádný bod. 

6. Body jednání
6.1. Vznesení odporu, manželé Zýmovi, DP-03/22-02/17
P. Jana Zýmová a p. Robert Zýma vznesli odpor proti ´výstavbě soukromého parkoviště pana Pavla Lukáše
Ševčíka na obecní cestě´.
Zastupitelé obce uvádí, že se nejedná o stavbu, vyhrazené parkovací místo hendicapovaného (SPZ, rezervé
pro invalidní osobu, apod.), které by podléhalo stavebnímu řízení, ale pouze o zpevnění části cesty štěrkem,
kamenivem,  na  „Žádost  o  povolení  opravy  povrchu  cesty  podél  potoka,  obecního  pozemku  p.  č.  16
(na náklady žadatele),  DP-01/13-01/17,  kdy Pavel Lukáš Ševčík  „z důvodu „nemožnosti výjezdu ze zahrady
blokacemi klientelou masáží sousedů Brunclíkových“ zažádal o uvedené jak shora.
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        Po doložení písemné žádosti, snímku, situačního plánku s vyznačením průjezdu cestou veřejného prostran-
        ství, místa, které chce k užívání pro parkování auta a zpevnění přístupové cesty v majetku obce pan Ševčík  
        užívat, zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 421/02/17e) opravu a zpevnění povrchu místa  pro parko- 
        vání na náklady žadatele. 
        Obec neprodala ani nezvažuje prodej uvedené cesty, pouze umožnila využití její části k parkování OA vzhle-
        dem ke zdravotnímu stavu jmenovaného ( osoba ZTP s II. st. závislosti ) a s ohledem na údajné spory 
        ohledně vjezdu a výjezdu na pozemky č. p. 7 a č. p. 38, mezi sousedy ( p. Ševčíkem a p. Brunclíkem). 

 V  případě  rekonstrukce  objektu  manželů  Zýmových,  plánovaného  zpevnění  nestabilního  svahu,  oprav
a  výstavby  plotu  nebude  zabráněno  přístupu  technikou  k  nemovitosti  č.  p.  4  z  této  veřejné  cesty.
Pakliže stavebník poškodí zpevněnou cestu, uvede rozježdění, poboření, poničení do původního stavu. Obavy,
že by byl  po zpevnění  cesty zamezen příjezd ke svahu a znemožnění  uvedených prací,  jsou nedůvodné.
Paní Slavomíra Poláková byla upozorněna, aby klienti masáží nevyužívali zmíněné prostranství k parkování,
nezabraňovali  tak  vjezdu  a  výjezdu  panu  Ševčíkovi  z  č.  p.  38.
Paní Slavomíra Poláková uvedla, že se tak neděje a nerozumí tomu, když do poslední doby p. Ševčík parkoval
na  svém  pozemku  (zahradě),  proč  nadále  tomu  má  být  jinak.
Pan Robert Zýma uvádí informace „o naschválech a nepřekonatelných rozporech, těžko se bude nacházet smír
se sousedem p. Ševčíkem.“ 

Zastupitelé  se  shodli,  že  znovu  posoudí  žádost  pana  Ševčíka  s  ohledem  na  nově  zjištěné  skutečnosti,
s přihlédnutím k tak napjatým sousedským vztahům navrhují zařadit do programu jednání na příští zasedání
revokaci usnesení č.  421/02/17 e) z důvodu, že s největší pravděpodobností není nezbytně nutné zpevňovat
plochu  veřejné  obecní  cesty  pro  možnost parkování  p.  Ševčíka  na  vlastním  pozemku  jako  doposud,  či
v případě nutnosti krátkodobého stání v době nezbytně nutné na prostranství před hasičskou zbrojnicí nebo
na p. č. 879/1. 

6.2. Program jednání Finančního výboru   ZOK na 1.JFV/2017
► Návrh usnesení   434/03/17 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Program jednání Finančního  
    výboru ZOK na 1. JFV/2017                        

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

6.3.   Vyúčtování CPOS    Město Touškov, 2016
► Návrh usnesení   435/03/17 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Vyúčtování CPOS Město Touškov
    za rok 2016                

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, M. Ludvík,  0 proti, 0 zdržel se                        
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi hlasy
 
6.4. Žádosti o poskytnutí informací   (č. 1 a 2/02/17)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 439/03/17 b) Poskytnutí informací (č. 1 a 2/02/17),               
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o stavebních projektech obce, zpřístupnění informací - seznam aktivních 
bankovních účtů, darovacích smluv.                                                                                                 Na vědomí

6.5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace, zajištění dopravní obslužnosti PK 2017
► Návrh usnesení   436/03/17 e): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje:
- Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti,
- Smlouvu o poskytnutí účelové dotac  e, zajištění dopravní obslužnosti PK 2017, na úhradu prokazatelné 
ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby v přepravě cestujících, vzniklých      
na základě smluv dopravců s žadatelem, mezi Obcí Kunějovice a Plzeňským krajem;
- doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017; částka Kč 5 040,-                

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, M. Ludvík,  0 proti, 0 zdržel se                        
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi hlasy
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Na vědomí zastupitelstvu z revizí, kontrol a čištění komínů na OÚ a v HZ:                                                         
OÚ: bez závad (oříznutí latí u komína, min. vzd. 5 cm od kouřovodu);                                                                
HZ: bez kontroly a čištění komína, chybí topné těleso, kamna. Místostarosta Jan Šabacký uvádí, že si je s jeho
souhlasem vypůjčil Petr Opalecký ml., budou navrácena, bez topného zdroje nelze provést kontrolu a čištění. 
Po zpětném osazení TZ bude potřeba objednat novou revizi. Za provedení zodpovídá J. Šabacký.  Na vědomí

6.6.  Vytříděný odpad
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 440/03/17 c) vytříděný odpad obce, EKO-KOM, a. s., 
informaci o množství odpadů z obalů, které v období 01. 10. 2016 – 31. 12. 2016  obec vytřídila a předala       
k využití. V přehledu výše získané odměny.                                                                                        Na vědomí

6.7. Svoz nebezpečného odpadu
Proběhne v sobotu 22. 4. 2017 na sběrném místě na návsi od 10.30 do 10.45 hod.                            Na vědomí

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                  

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  
25 DDZ_443180443_Upozornění_doznačení PK vyúsťujících na státní a krajskou sil. síť
26 DDZ_443521384_Registrace agendy A 1941 _ Zákl. registr agend OVM
27 DDZ_443696752_Žádost o poskytnutí informací 
28 DDZ_443802912_Dotazy obecních úřadů na MV_postoupení 
29 DDZ_444464670_Informace obcím_Pravidla PK_2017
30 DDZ_44460810_Refundace mzdy pan Novák
31 DDZ_444734705_Rozesílání výkazů VI 1_01_2016
32 DDZ_444977134_Druhá fáze rozesílání přihlašovacích údajů pro obce 
33 DDZ_446012764_Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.,  zákon o svob. přístupu k informacím
34 DDZ_446139899_DZ_AIS_RPP, registrace agendy A 1186
35 DDZ_446783074_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu, obeslání
36 DDZ_446813045_Nové právní předpisy 
37 DDZ_447043364_Výzva pro obce k 1. 2. 2017
38 ODZ_450165655_Poskytnutí informace, investiční plány obce 2017
39 ODZ_450168256_Zpřístupnění informací, seznam bankovních účtů, darovací smlouva
40 DDZ_450329588_Oznámení kon., obec PK, zahájení přezkoumání hospodaření, Kunějovice 2016 
41 DDZ_450333788_2T68_2016, přípis
                                                                                                                                                                                                          
7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků 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. 

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_29-U-VZZO-17-03/2017, příloha č. 4 Zápisu
                                                                                                                                                                                      
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 29, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                      Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
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- příloha č. 2  Prezenční listina                            
- příloha č. 3  Upravený program jednání zrušen– nebyl upraven             
- příloha č. 4  Usnesení
- příloha č. 5 Odpor proti výstavbě soukromého parkoviště pana Ševčíka

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

                                                                                                                                                                                
Zápis ověřili:                                                                Jan Šabacký                         Marek Ludvík

    

 Zápis četli:                                                                      Jiří Löwy  

                        

                                                                                       Václav Král           

starosta  Miloslav Novák  

17. března 2017 ve 21:34 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková    
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