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ZÁPIS
34. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
18. 8. 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: Ladislav Kadlec, Josef Soukup, Aleksandr Maštaler, Lucie Kubová

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 11. 8. do 18. 8. 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 jednání34 (usn. 481/08/17a.), Ad 7.1 - 7.6.
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 482/08/17b): 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. 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 zápisu33 ze ZZOK ze dne 14. 7. 2017
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Rozpočtová úprava č. 2
6.2. Námitkové řízení po dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Kunějovice,
Oznámení o dokončení obnovy KO a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
6.3. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 837/1 a pozemku p. č. 25/4,
Záměr obce Kunějovice č. I/2017
6.4. Realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací k obecně prospěšným účelům
6.5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, oprava místních
komunikací; žádost o zpracování cenové nabídky
6.6. Výsledek zad. řízení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – hřiště,
Zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky MR
6.7. Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – kaple, Zpráva z výběrového řízení
6.8. Smlouva o dílo, č. 01/17/8/17 na veřejnou zakázku/dílo „Stavební opravy Kaple sv. Anny“
6.9. Smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Vybudování dětského hřiště“
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. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
Minist. zemědělství
7.4. Žádost o prodej části poz. p. č. 372/1, DP č. 16/11-08/2017
7.5. Dohoda o provedení práce č. 03/18-08/17
7.6. Žádost o přidělení bytu, DP č. 17/11-08/2017
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-34/VZZO; 18-08/2017, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, Minist. Zemědělství“, „Žádost o prodej
části poz. p. č. 372/1“, DP č. 16/11-08/2017, „Dohoda o provedení práce č. 03/18-08/17“, „Žádost o přidělení
bytu“, DP č. 17/11-08/2017“ a zařadit je jako body 7.3. - 7.6.
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. 481/08/17 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 34. veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 6.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 481/08/17 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.
3. Projednání námitek k zápisu33 ze ZZOK ze dne 14. 7. 2017
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly
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Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14. 7. 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 z předchozích jednání:
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [0]
6.1. Rozpočtová úprava č. 2
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 491/08/17 b) Rozpočtovou úpravu č. 2

Na vědomí

6.2.

Námitkové řízení po dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Kunějovice,
Oznámení o dokončení obnovy KO a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 492/08/17c) Námitkové řízení po dokončení obnovy katastrálního
operátu k.ú. Kunějovice, Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí.
Na vědomí
6.3. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 837/1 a pozemku p. č. 25/4,
Záměr obce Kunějovice č. I/2017
► Návrh usnesení 483/08/17c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 483/08/17 c)
ZÁMĚR OBCE č. I/2017:
● prodej pozemku p. č. 25/4 - parcela katastru nemovitostí, druh pozemku: zast. plocha, výměra 3 m2 ;
v k. ú. Kunějovice [677191], obci Kunějovice [559121];
● prodej části pozemku parc. č. 837/1 KN (837 PK), zapsaného na LV 10001; pro k. ú. a obec Kunějovice u KÚ
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever, na základě geometrického plánu (pro vyznačení a změnu
obvodu budovy, ve kterém je vyznačena část oddělovaného pozemku) č. 280 – 16/2017, ze dne 7. 6. 2017,
vyhotoveném Ing. Petr Bauerem, úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem z důvodu odprodeje.
Kupní cena nemovitostí činí Kč 60,-/m2.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:
Schváleno všemi hlasy

6.4. Výkon trestu OPP k obecně prospěšným účelům, realizace, Harmonogram VT, Probační a mediační služba
► Návrh usnesení 484/08/17d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 484/08/17d)
Realizaci budoucího výkonu trestu obecně prospěšných prací k obecně prospěšným účelům mezi
poskytovatelem místa pro výkon: Obcí Kunějovice a Markem Hakrem.
● Základní popis a charakteristiky: Přidělené práce související se stavbou dětského hřiště, odvoz a uložení
vykopané zeminy v rámci katastru obce, příprava dopadových ploch dle ČSN EN 1177 (plavený písek TKP/0-4,
kačírek frakce 4/8);
● místo výkonu prospěšných prací: Obec a k. ú. Kunějovice, pozemek p. č. 541/2, 541/11, 541/14, 841/3,
st. 120
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:
Schváleno všemi hlasy

6.5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, oprava místních
komunikací; žádost o zpracování cenové nabídky
► Návrh usnesení 485/08/17e): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 485/08/17e):
Vypsání výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, oprava
místních komunikací. Nabídku je možné podat ve lhůtě do 02. 10. 2017 (pondělí) do 12 hodin, osobně nebo
poštou na adresu: Obec Kunějovice, Obecní úřad, č. p. 28, 330 35 Kunějovice. Prohlídka míst oprav komunikací před podáním nabídky je možné se seznámit se stavem a podmínkami 10 vyznačených míst pro opravy výtluků,
překopů, prasklin a dalších poruch asfaltových komunikací. Součinnost k prohlídce míst oprav zajistí zadavatel
na žádost dodavatele. Nabídku lze podat do skončení lhůty v písemné formě, v zalepené obálce, s oceněním prací
dle rozpočtu. Na obálce se vyznačí nápis „Oprava komunikací – neotvírat“.
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Rozhodnutí zadavatele - zadavatel vybere nabídku splňující podmínky výzvy, tj. ocenění oprav částí asfaltových
povrchů s nabídkovou cenou, zárukou na dílo, dobou trvání díla. Oceněná specifikace díla bude přílohou uzavřené
Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:
Schváleno všemi hlasy

6.6. Výsledek zad. řízení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zpráva z výběrového řízení
veřejné zakázky MR
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 494/08/17e) výsledek zad. řízení - Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky – vybudování dětského hřiště, Zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky MR.
Vybudování dětského hřiště - Proběhlo
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Oznámení o výsledku,
Zpráva z výběrového řízení
- vybudování dětského hřiště
¦ Vybraný uchazeč zakázky:

ADM/VŘ-02/07/17 VZMR/07_ 2017 Stavební práce

7. 8. 2017
21:30:24
7. 8. 2017
21:34:43

Název, obchodní firma,
jméno, příjmení
IČO

Země
sídla
CZ

Celková cena
dle smlouvy s DPH

27738795

Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov

279 071,98

Uzavřená
Smlouva o dílo č. 172100562
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6.7. Výsledek zad. řízení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zpráva z výběrového řízení
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 495/08/17f) Výsledek zad. řízení - Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky – stavební opravy kaple, Zprávu z výběrového řízení VZMR
Stavební úpravy Kaple sv. Anny
VZMR/
Stavební
ADM/VŘ-01/07/17
- Proběhlo
07_2017
práce
¦ Vybraný uchazeč zakázky,
Zakázka byla zadána:
Název, obchodní
firma,
jméno, příjmení

Země sídla

Celková cena
dle smlouvy
76278565 bez DPH

CZ

IČO

Oleksandr Maštaler
Výsledek zad. řízení
Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Zpráva z výběrového řízení
- KUNĚJOVICE –
KAPLE SV. ANNY, stavební úpravy

148 786,00

6.8. Smlouva o dílo, č. 01/17/8/17 na veřejnou zakázku/dílo „Stavební opravy Kaple sv. Anny“
► Návrh usnesení 486/08/17f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 486/08/17f) Smlouvu
o dílo č. 01/18-08/17 ze dne 18. 8. 2017, mezi:
● objednatelem - Obcí Kunějovice, zastoupenou starostou Miloslavem Novákem, sídlo: Kunějovice 28, 330 35
Kunějovice, IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086
● a zhotovitelem - Aleksandrem Maštalerem, Kunějovice .., 330 35 Kunějovice, RČ: ……….. , IČO: 76278565,
na veřejnou zakázku/dílo „Stavební opravy Kaple sv. Anny“
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:
Schváleno všemi hlasy

6.9. Smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Vybudování dětského hřiště“
► Návrh usnesení 487/08/17g): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 487/08/17 Smlouvu
o dílo č. 172100562, ze dne 11. 8. 2017, mezi:
● objednatelem - Obcí Kunějovice, zastoupenou starostou Miloslavem Novákem, sídlo: Kunějovice 28, 330 35
Kunějovice, IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086
● a zhotovitelem – Bonitou Group Service, s. r. o., se sídlem Koráb 131, Tišnov, 666 01, IČO: 27738795,
na veřejnou zakázku/dílo „Dětské hřiště Kunějovice“
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:
Schváleno všemi hlasy
K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

Na vědomí z datových zpráv

: 7.1.

̻̻

102 DDZ_483498595_Neinvestiční dotace v roce 2017
103 DDZ_484074354_Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106_1999
104 DDZ_485417856_Sdělení o registraci změny agendy
105 DDZ_485431430_Sdělení o RZMA
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106 DDZ_485720606_44007_210_8013_12.7.2017_237_446_Ka
107 DDZ_486130266_117 EXe 3075_10_86 odblokování mzdy J.Hr.
108 DDZ_486596843_MSP_41_2017_OSZ_CRO_2
109 DDZ_488025478_8_104 Oznámení o provedení zápisu
110 ODZ_490107232_Žádost o souhlas se záměrem dělení pozemku
111 DDZ_490811426_Volební materiály pro obce č. 4_Nahlašování voličů do ZSV
112 DDZ_491198703_8_130 Ozn. obci o dok. a námitkách
113 DDZ_491546794_Oznámení o provedení zápisu
114 DDZ_491546643_8_104 Oznámení o provedení zápisu (Obeslání)
115 DDZ_492049103_Rozhodnutí nakládání, studna p. č. dle KN 801 k. ú. Kunějovice, Uhel, Stašková
116 DDZ_493151569_Volební materiály pro obce č. 5_upravené pokyny pro zasílání voličských průkazů
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. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
Minist. zemědělství
Na vědomí
7.4. Žádost o prodej části poz. p. č. 372/1, DP č. 16/11-08/2017
► Návrh usnesení 489/08/17: Zastupitelstvo obce Kunějovice na podkladě žádosti o prodej části poz. p. č.
372/1 neschvaluje usnesením č. 489/08/17 prodej části poz. p. č. 372/1, o výměře 3 000 m2 z důvodu probíhající
pozemkové úpravy v k. ú. Kunějovice a více vlastníků na uvedeném pozemku.
Hlasování: 5 členů ZO proti: M. Novák, J. Löwy, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 pro, 0 zdrželi se:
Neschváleno všemi hlasy

7.5. Dohoda o provedení práce č. 03/18-08/17
► Návrh usnesení 488/08/17h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 488/08/17 Dohodu
o provedení práce č. 03/18-08/17 mezi:
● zadavatelem - Obcí Kunějovice
● a Ladislavem Kadlecem - na práce zástupce objednatele při opravách stavby (v místě plnění díla stavebních
oprav Kaple sv. Anny) – TDI, pověřeného kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací a dodávek na díle,
odsouhlasovat množství skutečně provedených prací a dodávek na díle, soupisy víceprací a méněprací,
kontrolovat a přebírat konstrukce na díle i vlastní dílo a podepisovat zápisy a protokoly
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:
Schváleno všemi hlasy

7.6. Žádost o přidělení bytu, DP č. 17/11-08/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Evy Labajové o přidělení bytu, DP č. 17/11-08/2017, příloha
č. 6 zápisu.
K žádosti uvádí, že nedisponuje žádným volným bytem.
Na vědomí
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 21:30 hodin
ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_35-U-VZZO-18-08/2017, příloha č. 4 Zápisu
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Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 34, 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 Žádost o prodej části pozemku 372/1 v k. ú. Kunějovice
- příloha č. 6 Žádost o přidělení bytu

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

18. srpna 2017 ve 21:49 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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