Z-U-32/VZZ-16-06/2017

ZÁPIS
32. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
16. 6. 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, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: - 0 Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Roman Hrobský, František Smitka, Jiří Čermák, František Brunclík, Robert Zýma

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 9. 6. do 16. 6. 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 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 jednání32 (usn. 465/06/17a.), Ad 7.1 - 7.4.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jana Šabackého, Marka Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 466/06/17b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu:
H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.
Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, 0 proti, 2 zdrželi se: M. Ludvík, J. Šabacký
Schváleno třemi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, 5 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 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 zápisu31 ze ZZOK ze dne 19. 5. 2017
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Šikana a narušování občanského soužití, DP č. 04/23-05/2017
6.2. Organizování a výkon veřejné služby
6.3. Nabídka Asfalt OK, s. r. o., Roman Hrobský
6.4. Hodnocení výkonu trestu OPP, Harmonogram VT OPP, Probační a mediační služba ČR
6.5. 3D návrh dětského hřiště, rozpočet akce
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. Pakt o smíru, ataky na postižení - DP č. 05/14-06/17 , Ševčík
7.4. Orientační rozpočet na částečnou rekonstrukci kaple
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-32/VZZO; 16-06/2017, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:
„Pakt o smíru, ataky na postižení“ a „Orientační rozpočet na částečnou rekonstrukci kaple“
a zařadit je jako body 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. 465/06/17 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 32. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. a 7. 4.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 465/06/17 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.
3. Projednání námitek k zápisu31 ze ZZOK ze dne 19. 5. 2017
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 5. 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. Šikana a narušování občanského soužití, DP č. 04/23-05/2017,
+ 7.3. Pakt o smíru, ataky na postižení, DP č. 05/14-06/17
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 474/06/17h) vyjádření p. F. Brunclíka a R. Zýmy
k Ad 469/06/17c) - „Šikaně a narušování občanského soužití“, „Paktu o smíru, atakům na postižení“.
Stěžovatel pan P. L. Ševčík se k podání vysvětlení, vyrozumění o nesrovnalostech nedostavil.
Na vědomí
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6.2. Organizování a výkon veřejné služby
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 470/06/17d) Informace pro organizace, které mají zájem stát se
organizátory veřejné služby a Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona o pomoci
v hmotné nouzi od 1. 2. 2017 (veřejné službě).
Na vědomí
6.3. Nabídka Asfalt OK, s. r. o., Roman Hrobský
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 471/06/17e):
҃ ҃ nabídku oprav místních komunikací technologií Silkot;
҃ ҃ výhody technologie, záruky, pojištění, platnost.

Na vědomí

6.4. Hodnocení výkonu trestu OPP, Harmonogram VT OPP, Probační a mediační služba ČR
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 472/06/17f) hodnocení výkonu trestu obecně prospěšných prací
pro Probační a mediační službu ČR.
Na vědomí
6.5. 3D návrh dětského hřiště, rozpočet akce
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. g) 473/06/17 rozpočet akce dětského hřiště ve variantě II.
K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

Na vědomí z datových zpráv

Na vědomí

: 7.1.

̻̻

74 DDZ_470393720_Vyrozumění o provedení vkladu
75 DDZ_470441531_Verifikace nahlášených počtů opatrovanců obcemi k rozhodnému dni 31. 3. 2017
76 DDZ_471262527_Sdělení o registraci změny agendy
77 DDZ_471693149_Sdělení o registraci změny agendy, DZ_AIS_RPP
78 DDZ_471702912_Sdělení o registraci změny aGENdy
79 DDZ_472131032_Sdělení o registraci změny agendy, DZ_AIS_RPP.pdf
80 ODZ_473125405_Reference k ÚP
81 DDZ_473885698_Veřejná služba
82 DDZ_474577123_Sdělení o registraci změny agendy
83 DDZ_474581789_Sdělení o registraci změny agendy, MV
84 DDZ_475102784_Zařazení nových OÚ do přílohy 1 vyhlášky
85 DDZ_475488722_Žádost o sdělení, ÚP ČR
86 DDZ_475897373_ZŘ nakládání studna Uhel, Stašková, p. č. dle KN 801 k. ú. Kunějovice
87 DDZ_476333342_Změna formuláře CzechPOINT určeného pro zápis údaje o adrese MTP do AIS EO
88 DDZ_476639887_Sdělení o ukončení agendy
89 DDZ_478294988_Volební materiály pro obce č. 2 _voličské průkazy
90 ODZ_478500745_Sdělení, Labajová Eva
91 DDZ_478844614_Žádost o informace podle zákona č_106_1999 Sb.
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. viz. Ad 6.1. Pakt o smíru, ataky na postižení - Sevčík
7.4. Orientační rozpočet na částečnou rekonstrukci kaple
Zastupitelé berou na vědomí - k dalším diskusím orientační rozpočet na částečnou rekonstrukci kaple.
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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_32-U-VZZO-16-06/2017, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 32, 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 Šikana a narušování občanského soužití ze strany F. B., ponižování, pokřikování, vysmívání a zpochybňování zdravotního
stavu a invalidity
- příloha č. 6 Pakt o smíru B x Š

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

Zápis ověřili:

Zápis četli:

Jan Šabacký

Marek Ludvík

Jiří Löwy

Václav Král
starosta Miloslav Novák

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