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ZÁPIS
48. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
19. 10. 2018, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Král Václav, Löwy Jiří, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: - - Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Ing. Petr Herbolt
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 12. 10. do 19. 10. 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 je přítomno 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, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený
program jednání48 (usn. 699/10/18a.) , Ad 7.1 - 7.5.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jiřího Löwy a Marka
Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č. 700/10/18 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu:
H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jiří Löwy, Ludvík Marek.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

2.1.
PREZENČNÍ LISTINU podepsalo 5 přítomných členů, 1 host.
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 zápisu47 ze ZZOK ze dne 21. 09. 2018
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Informace o konání ustavujícího zasedání + pozvánka nově zvol. členům zastupitelstva obce
6.2. Roční revize dětského hřiště, deník kontrol

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. Nahlášení incidentu, L. Kubová
7.4. Penále, zpoždění zhotovení díla stavebních oprav Kaple Sv. Anny
7.5. Žádost o dotaci, K. Vogelová, N. Desortová
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-48/VZZO; 19-10/2018, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Nahlášení
incidentu, L. Kubová“, „Penále, zpoždění zhotovení díla st. oprav Kaple Sv. Anny“, „Žádost o dotaci,
K. Vogelová, N. Desortová“ 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. 699/10/18 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 48. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění (Upravený program jednání48 )

o body č. 7. 3. - 7. 5.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, J. Löwy), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 699/10/18 a) bylo schváleno pěti hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.

3. Projednání námitek k zápisu47 ze ZZOK ze dne 21. 9. 2018
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
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4. Předsedající sdělil, že zápis ze 47. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 9. 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. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva + pozvánka nově zvoleným
členům zastupitelstva obce, UZZO 2018, ,značka: ADM/VZZO/19-10/UZZO/2018-Lu | 19. 10. 2018,
c) 701/10/18: Obecní úřad Kunějovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o datu konání ustavujícího zasedán í Zastupitelstva obce
Kunějovice - nově zvolených členů zastupitelstva obce, svolaného dosavadním starostou obce Miloslavem
Novákem, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích*
Místo konání:

Obec Kunějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Kunějovice č. p. 28

Doba konání:

31. října 2018 od 18:00 hodin

Navržený
program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
o určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích);
o určení způsobu volby starosty a místostarosty;
o volba starosty;
o volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru;
b) volba předsedy finančního výboru;
c) volba předsedy kontrolního výboru;
d) volba členů finančního výboru;
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Průběh jednání a jeho obsah vyplývá ze zákona o obcích a obecních zřízeních .
* Ustavující zasedání je řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 19. října 2018 v 16:00 hod., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích je na úřední desce Obecního úřadu Kunějovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní. Současně je 19. října zveřejněna na elektronické úřední desce.

Rozdělovník k ČJ: ADM/UZZO/19-10/2018-Lu
Informace o konání ustavujícího zasedání
č.

Adresát
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky),
dotčené orgány, ostatní

1/02 - ÚD, ElÚD
- 1 x vlastní or. sl. – spis ADM/UZZO/19-10/2018-Lu _
k založení do volební dokumentace|Volby/ZO 2018|
Ustavující zasedání zastupitelstva obce

2/02 Stejnopis: Ilona Mandousová

Adresa

Forma Odesláno

Založeno na úřední desce dne:/ Datum
sejmutí z úřední desky dne: Zveřejněno
způsobem umožňující dálkový přístup od:
od: 19. 10. 2018 |/ účinnost od: 19.10. 2018 |
do: 1. 11. 2018| Oprávněná osoba/za správnost,
založila, jméno a podpis: H. Ludvíková
/ÚD/ElÚD-38/10/18

Registrační úřad, MěÚ Všeruby, Všeruby
č. p. 2, 330 16 Všeruby u Plzně

ostatní
Obdrží

6wubid3
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6.2. Roční revize dětského hřiště, deník kontrol
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 706/10/18 Roční revizi dětského hřiště, deník kontrol,
provozní řád dětského hřiště.
Na vědomí
K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.

Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻
ODZ_612478306_RE_6P146_2003_Marek Hakr
137 DDZ_611089308_Doplňující informace k volbám_zprávy Min. Fin.
138 DDZ_612005395_Pozvánka na metodický den pro pracovníky na úseku EO_
139 DDZ_612053102_Volby 2018
140 DDZ_612617055_MSP_42_2018_OSZ_SP_9
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. Nahlášení incidentu, L. Kubová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 707/10/18 Nahlášení incidentu, č. j.: DP 23/16-10/18:
„16. 10. 2018 po 9.00 venčila L. Kubová svého psa. Celou procházku ji pronásledoval a obtěžoval pes
manželů Kudíkových. P. Kubová odvedla psa na pozemek majitelů. Ten opět zdolal plot a pověsil se jí
na nohu“.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o ojedinělou záležitost dlouhodobě volně pobíhajících psů ve vsi,
zastupitelstvo obce přijme opatření k zamezení opakování těchto situací schválením usnesení - přijetím
pravidel postupu při odchytu toulavých a opuštěných zvířat a pro zacházení s nimi (mj. veřejnoprávní
smlouvou
o
odchytu
volně
pobíhajících
psů).
Na vědomí

7.4. Penále, zpoždění zhotovení díla stavebních oprav Kaple Sv. Anny
► Návrh usnesení č. d) 702/10/18: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje záznam - Protokol z jednání
o předání a převzetí díla, fakturaci díla, řešení žádosti o prominutí penál e ze zpoždění zhotovení díla
st. oprav Kaple Sv. Anny (realizace oprav střešní krytiny), ze dne 19. 10. 2018 (přílohu Předávacího
protokolu), mezi stranami:
Předávající:
I. P. H. - Ing. Petr Herbolt, . …… .. , … .. ….. , IČO: …….. , DIČ
(zhotovitel)
CZ5…….. ;
Přejímající:
(objednatel)

1) Miloslav Novák
starosta obce Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35
2) Jan Šabacký, místostarosta
3) Ladislav Kadlec, stavební dozor;

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, 1 proti: J. Šabacký, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
► Návrh usnesení č. f) 704/10/18: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Penále ze zpoždění zhotovení

díla Stavebních oprav Kaple Sv. Anny ve výši Kč 3 600,-;
- odečet částky Kč 2 100,- za nedostatečné krytí pobití krovu izolací pod krytinou;
- snížení částky doplatku díla Stavebních oprav Kaple Sv. Anny na stavbě občanského
vybavení bez č. p., stojící na č. parc. st. KN 57, v k. ú. a obci Kunějovice, zapsané na LV 10001 na Kč 170 000,- včetně DHP;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, 1 proti: J. Šabacký, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
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7.5. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, DP 24/19-10/18,
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 703/10/18
Veřenoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové finanční dotac e z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B,
ve výši požadované částky Kč 3 000,-, odpovídající 80% předpokládaných nákladů projektu, mezi
účastníky: poskytovatel - Obec Kunějovice, žadatel - Nikola Desortová, ………. .. , K. Vogelová, ……….
.. , … .. ……….,
Účel poskytnutí dotace: úhrada části nákladů, souvisejících s projektem akce „Halloweenské strašení“
(konané dne 28. a 31. 10. 2018), a v souladu se žádostí o příspěvek na tyto náklady č. ŽDP 24/19-10/2018
(struktura PD). Termín plnění: 10/2018, cílová skupina: děti 3 – 15 let;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, J. Löwy), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 703/10/18 e) bylo schváleno všemi 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_48-U-VZZO-19-10/2018, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 48, 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 DP23/16-10/18, L. Kubová, Nahlášení incidentu
- příloha č. 6 Cenová nabídka na vyhotovení GP pro rozdělení pozemku p. č. 821/2
- příloha č. 7 Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce

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 ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
(31. 10. 2018): Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, schválení programu, volba
starosty a místostarosty, určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích, určení způsobu volby starosty a místostarosty, volba starosty, volba místostarosty, zřízení
finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedy finančního
výboru, volba předsedy kontrolního výboru, volba členů finančního výboru, volba členů kontrolního výboru,
rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích), diskuse.
…………..……………………..……………………………………………..……………
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Založeno na úřední desce dne: 19. 10. 2018 | | Založila, jméno a podpis: Ludvíková |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 5. 11. 2018
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: elektronická úřední deska od: 19. 10. 2018 do: 5. 11. 2018 ||
archiv: dokumenty/usnesení zastupitelstva 2018 od: 6. 11. 2018

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 usnesení 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.

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni

ověřovatelé:

1) Jiří Löwy

2) Marek Ludvík

starosta Miloslav Novák

V Kunějovicích dne 19. října 2018 ve 23:11:12 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá:
Helena Ludvíková

Z-48/VZZO-19-10/2018-Lu
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Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
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