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                                                                  ZÁPIS                                                                                               

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

14. 7. 2017, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Král Václav, Löwy Jiří, Ludvík Marek, Novák Miloslav (řazeno abecedně)                              
Omluveni jmen.: Jan Šabacký 
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                    
Hosté: Nikola Šabacká, Stanislav Kudík

                                                                                                                                                                                                                             

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 7. 7. do 17. 7. 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, 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 jednání33 (usn. 477/07/17a.),  Ad 7.1 - 7.3. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jiřího Löwy, Marka Ludvíka. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení   478/07/17b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: 
                                                    H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jiří Löwy, Ludvík Marek.                         

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král,  M. Ludvík,  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. 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 hodinác  h. 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 zápisu32 ze ZZOK ze dne 16. 6. 2017                                                                                  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                      
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání

 Body jednání                                                                                                                                       
6. Body jednání
6.1. Návrh oprav místních komunikací v obci
6.2. Otevřený dopis starostovi obce
6.3. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, rekonstrukce Kaple sv. Anny;
       žádost o zpracování cenové nabídky, zadávací dokumentace na VZMR, ustanovení komise ve VŘ VZMR
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. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku MR, dětské hřiště; Specifikace díla, rozpočet, Sestava, prvky
       zařízení hřiště                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       

      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-33/VZZO; 14-07/2017, další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                 
             Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o bod: „Výzva k podání nabídky
       na veřejnou zakázku malého rozsahu – Dětské hřiště Kunějovice, specifikace díla, rozpočet, Sestava, prvky  
       zařízení hřiště“ a zařadit jej jako bod 7.3.   

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.    477/07/17   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 33. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o bod č. 7. 3.
Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                        
        Usnesení č.  477  /07/17     a)   bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nový bod jednání.

3. Projednání námitek k zápisu32 ze ZZOK ze dne 16. 6. 2017 
                                                                                                                         Námitky proti zápisu vzneseny nebyly      
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4. Předsedající sdělil, že zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16. 6. 2017, 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.

5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
-  [0]

6.1.    Návrh oprav místních komunikací v obci
Zastupitelé  obce  mapují  místa  oprav,  výtluků,  trhlin,  propadlých částí  asfaltových  povrchů  a  dalších  poruch
komunikací. Navrhují vypsání veřejné zakázky stavebních prací v termínu realizace přibližně  11 – 12/2017. 
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6.2.    Otevřený dopis starostovi obce, DP -07/26-06/17
Šetřením  a  dotazováním  zúčastněných  bylo  zjištěno,  že  nařčení  pana  Ševčíka  z  upouštění  požární  nádrže
a vyndavání prken ze stavidla se nezakládalo na pravdě. Starosta kontaktuje telefonicky pana Ševčíka, sdělí mu,
jak dopadlo šetření a tím považuje danou věc za vyřízenou. 
                                                                                                                                                                

6.3.    Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
► Návrh usnesení   479/07/17c): 
Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 479/07/17c):
- Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, Rekonstrukce Kaple sv. Anny; 
- žádost o zpracování cenové nabídky;
- zadávací dokumentaci, ustanovení komise ve VŘ
                        

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

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                      

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                         

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  
92 DDZ_480785461_Sdělení o registraci změny agendy
93 DDZ_480796560_Sdělení o registraci agendy
94 DDZ_480804375_Sdělení o registraci agendy
95 DDZ_480804687_Sdělení o registraci změny agendy
96 DDZ_480806259_Sdělení o registraci změny agendy
97 DDZ_480820237_Sdělení o registraci změny agendy
98 DDZ_480991976_Volební materiály pro obce č. 3_všeobecné informace k novele volebního zákona
99 DDZ_481146869_Sdělení o registraci změny agendy
100 DDZ_482059136_Sdělení o ukončení agendy
101 DDZ_482076667_Sdělení o ukončení agendy

7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Stanislav Kudík se dotázal zastupitelstva na odkoupení obecního pozemku p. č. 25/4 o výměře 3m2, ke kterému
uvádí, že byl dlouhodobě využíván bývalým majitelem nemovitosti, je oplocen a zasahuje do něj i budova, která
je současně na pozemku obce a p.  Kudíka,  dále zmínil  zájem o odkup části  parcely 837/1 s výměrou 45m2.
Zastupitelé vyzvali pana Kudíka k doložení písemné žádosti a GP pro souhlas s rozdělením pozemku a posouzení
záměru prodeje p. p. č. 25/4 - zast. pl. a části pozemku č. 837/1 - ost. pl., ost. kom. 

7.3.   Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku MR, dětské hřiště; Specifikace díla, rozpočet, Sestava, prvky
         zařízení hřiště    
► Návrh usnesení   480/07/17d): 
Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 480/07/17d):
- Výzvu k předložení cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky MR dětské hřiště;
- Položkový rozpočet na DH Kunějovice;
- Sestavu, prvky zařízení hřiště 
                        

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král,  M. Ludvík,  0 proti, 0 zdržel se                                    
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi  hlasy
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      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_33-U-VZZO-14-07/2017, příloha č. 4 Zápisu

                                                                                                                                                                                            

Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 33, 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 Otevřený dopis starostovi obce Kunějovice
  

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

 

                                                                                                                                                                                       
Zápis ověřili:                                                                  Marek Ludvík

                                                                                       Jiří Löwy  

    

 Zápis četli:          Václav Král                                                               

                        

                                                                                              

starosta  Miloslav Novák  

14. července 2017 ve 21:28 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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