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                                                                  ZÁPIS                                                                                                 

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

12. 8. 2016, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Löwy Jiří, Ludvík Marek, Král Václav, Novák Miloslav (řazeno abecedně)                                
Dřívější příchod: ---      Dřívější odchod: - - -                                                                                                                    
Omluveni jmen.: Jan Šabacký
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                      
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_22/VZZO; 12-08/2016] 

                                                                                                                                                                                                                             

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 nejméně 7 dní, a to  od 4.  8. do 12. 8.  2016 -  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 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva), nadpoloviční většina,  
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 jednání22 (usn. a) 305/08/16 ),  Ad 7.1 - 7.4. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Löwyho Jiřího, Ludvíka Marka . 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení   b) 306/08/16: Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou         
    a ověřovateli pány: Löwy Jiří, Ludvík Marek.                         

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Löwy ,  0 proti, 1 zdržel se: M. Ludvík                                     
                                                                                                                                                             Schváleno třemi  hlasy
                                                                                                                                                                                         
2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, 10 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 Kunějovice 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, zahájení                                                                                                                                     
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program4.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-N.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-N.pdf
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení  
3.    Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 8. 7. 2016                                                                                        
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                        
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       Body jednání                                                                                                                                      
6.1. Smlouva o poskytnutí provozního příspěvku na činnost                                                                                          
6.2. Vytyčovací náčrt  části pozemku p. č. 415/1 (415/1d1), Záměr prodeje p. p. č. 415/59 
6.3. Informace občanům – volné pobíhání psů                                                                                                              
6.4. Závěr místního šetření (ADM/VSS-04/18-07/2016-Lu)                                                                                                 
6.5. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, jmenování zapisovatele     
6.6. Zahájení společného řízení, Stav.: 192/2016-1 
7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0010194/VB/001                                                          
7.4. Stížnost na neudržování travního porostu (Průcha)                                                                                                 

      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-22/VZZO; 12-08/2016, další přílohy, závěr                          
             Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body „Smlouva o zřízení  
             věcného břemene – služebnosti IV-12-0010194/VB/001“ + „Stížnost na neudržování travního porostu 
             na pozemku pana Tomáše Průchy“ a zařadit je jako body č. 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.   305  /08/16   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 22. zasedání ZOK
           dle přílohy č. 3 - s úpravou doplnění  o body č. 7. 3. - 7. 4.   

Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                        
                                                                                      Usnesení č. 305/08/16 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat

3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 8. 7. 2016.                             Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 8. 7. 2016, 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.                                           
                                                                                                                                             

6.1.  Smlouva o poskytnutí provozního příspěvku na činnos  t
      ►   Návrh usnesení č.   307  /08/16 c)  : Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 307/08/16 c) - Smlouvu o poskytnutí
           provozního příspěvk  u na činnost  ve výši Kč 45 000,- mezi Obcí Kunějovice a SK FC Kunějovice. 
          Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části nákladů pro provoz sezóny 2016/2017 IV. třídy okresního přeboru  
          Plzeň - sever, souvisejících s celoroční činností vyplývající ze stanov a rozpočtu příjemce a v souladu se žádostí 
          o příspěvek na tyto náklady č. ŽDP 07/08-07/2016. 
     Výsledek hlasování: 

    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                   Usnesení č.  307/08/16 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
                                                                                                                                                                    
6.2. Vytyčovací náčrt  části pozemku - p. č. 415/1 (415/1d1), Záměr prodeje pozemku  
  ► Návrh usnesení č. 308/08/16 d) – Zastupitelé obce schvalují usnesením 308/08/16 d) Záměr č. II   prodeje 
pozemku p. č.   415/5  9, vytyčovací náčrt části pozemku p. č. 415/1 (415/1d1) 

      Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                  Usnesení č.  308/08/16 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/II.-Z%C3%A1m%C4%9Br-prodeje-pozemku-%C4%8D.-415_59.pdf
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6.3. Upozornění - informace občanů  m, př. č. 5 Zápisu
 ► Návrh usnesení č. 309/08/16 e) – Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 309/08/16 e) Informaci občanů  m – 
Nechat volně pobíhat psa se prodraží, tolerance končí      
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opakovaně vyskytuje stále častější jev problematiky nezabezpečených volně 
pobíhajících psů, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší 
obce, znečišťují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, že pohár trpělivosti             
se dostatečně naplnil. Zabezpečte si své pobíhající psy, neporušujte zákon.                                                                  
Je nesmyslné čekat na dobu, až se takovýto domácí miláček dostane pod kola auta nebo snad se stane něco horšího,
než že se pokřiví plechy.                                                                                                                                                 
Připomínáme proto základní pojmy a fakta páníčkům, kteří za situaci více či méně mohou:                          
◌ Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle § 13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb. na ochranu zvířat 
proti týrání a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona přestupku.                                                       
Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním se nebo třeba zvíře vypustí nezamčenou 
brankou třetí osoba, je přestupkem, který řeší obec s rozšířenou působností III. typu, tzn. MÚ Všeruby, který má     
na starosti přestupkovou agendu naší obce. Pokuta za přestupek, že psa dostatečně nezabezpečíte proti úniku,          
může být uložena dle uvedeného zákona odstavce 10, písmeno c) až  do výše Kč 50.000,–.                                        
◌ Když pes uteče a napadne člověka, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti. Přestupcem je vlastník nebo držitel
psa, v přestupkovém řízení vás čeká pokuta, případ může být ale ohodnocen jako trestný čin, kdy hrozí až 2 roky 
vězení.                                                                                                                                                                            
◌ Pokud pes zaviní dopravní nehodu, prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem, majitel zodpovídá za vzniklou
škodu a musí počítat s tím, že po něm bude náhrada požadována.                                                                         
V případě napadení jiného psa musí majitel uhradit náklady léčení, vzniklou škodu.                                                   
◌ Pokutu až 10 000 Kč můžete dostat od mysliveckého sdružení, když Váš pes, i kdyby byl na vodítku, vyplaší 
v     lese     zvěř. Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), můžete dostat pokutu až 30 000 Kč.                            
Venčí-li zvíře někdo jiný než majitel a pes někoho napadne, je odpovědný ten, kdo měl psa v té chvíli svěřeného.    
◌ Majitelé těchto psů také porušují obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů a jiných zvířat na veřejném prostranství  v obci Kunějovice. Porušení obecně závazné vyhlášky je přestupkem 
proti pořádku v územní samosprávě, lze za ni uložit pokutu do  Kč 30.000 Kč. Porušením je už samotná existence 
psa bez vodítka, nemusí se stát nic jiného.                                                                                                                      
◌ Dalším problémem jsou exkrementy. V tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně 
znečištění veřejného prostranství, dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích se dopouští
přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze dle § 47 odstavce 2 tohoto zákona uložit 
pokutu do 20 000Kč.                                                                                                                                                       
Jak tedy dál?                                                                                                                                                              
Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená s chovem psa a zajistit tak kvalitní  
a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného.                                                                                   
Pokud ne, nezbývá než tento přestupek písemně ohlásit na obecním úřadě s žádostí o zahájení přestupkového řízení
u Komise k projednávání přestupků. Dále bude s majitelem naloženo dle platných právních předpisů se všemi 
důsledky.                                                                                                                                                                          
Realizace odchytu je pro obec finančně poměrně náročná záležitost, stejně tak jako následný odvoz a umístění        
do smluvního útulku. Připočteme-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se o mnohatisícový náklad.                           
Další náklady pak vznikají denně na stravu takto umístěného psa.                                                                                
Úhrada těchto nákladů však není jediný výdaj majitele. S dalšími výdaji pak může počítat po zahájení již 
zmiňovaného přestupkového řízení.                                                                                                                                
V případě dalších jevů volně pobíhajících psů bude použito nápravných prostředků. Zbývá jen doufat, že majitelé 
´problémových´ psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a  bezpečný  pohyb  na všech 
veřejných prostranstvích neznečištěných výkaly.  

Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                   Usnesení č.  309/08/16 e) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200
http://www.desinsekta.cz/share/download/legislativa/246-1992.pdf
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6.4.  Závěr místního šetření na stížnost (ADM/VSS-04/18-07/2016-Lu )  
     ►   Návrh usnesení č.   310  /08/16 f)  :  Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 310/08/16 f) Závěr místního šetření     
         (na podkladě obdrženého dopisu zn: DP 08/18-07/2016, ze dne 18. 7. 2016, viz. vlastní – spis 
          ADM/VSS-04/18-07/2016-Lu).

Zastupitelé uvádí, že nemají námitek proti podnikatelské činnosti paní Jany Zýmové v rodinné nemovitosti              
v Kunějovicích, doložené podnikatelským záměrem a platným oprávněním ze dne 30. 5. 2016.                                 
Statek slouží  účelu koupě – záměru provozování chovatelské činnosti (jako od nepaměti a ve větším rozsahu nežli 
nyní), kdy počet chovaných zvířat a pohyb zemědělské techniky na soukromém pozemku jsou minimální.                
Dle závěru místního šetření ze dne 20. 7. 2016 a předmětu podnikání se jedná o hlídání zvířat, jejich chov                
a výcvik, ustájení, mimoškolní výchovu, dotykovou terapii, vzdělávání dětí a mládeže, mini farmu s kontaktními 
zvířaty a dětským koutkem.                                                                                                                                            
Dle dalších zjištění je s činností seznámena a na zvířata dohlíží veterinární lékařka, o činnosti je spravena 
Veterinární správa a péče o pohodu a welfare zvířat.

     Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            

                                                                                                    Usnesení č.  310/08/16 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
                                                                                                                                                                                                  
6.5. Stanovení   minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu
      České republiky a zastupitelstev kraj  ů, k ČJ - volební dokumentace 2016: ADM/VSP, ZK-02-05/08-12-08/volby 2016-Lu  
       /jmenování zapisovatele, info o počtu a sídle volebních okrsků/                                 
Pro účely konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech    
7. a 8. října 2016 byl 1) stanoven minimální počet členů okrskové volební komise  na 4, 2) počet volebních 
okrsků 1, 3) sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany.
Zapisovatelem okrskové volební komise jmenována Veronika Nováková.                                                                          
Založeno na úřední desce dne: 8. a 12. 8. 2016 / Ludvíková/EÚD-29/08/16, datum sejmutí z úřední desky dne: 10. 10. 2016     
| Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  po dobu od: 8. 8. 2016 | do: 10. 10. 2016 ||                                                                                     

6.6. Zahájení   společného řízení
Zastupitelé berou na vědomí zahájení společného řízení - č. j. Stav.: 192/2016-1, o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení na NOVOSTAVBU RODINNÉHO DOMU (SO 01) A SAMOSTATNÉ 
GARÁŽE (SO 02), VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, ŽUMPY, AKUMULAČNÍ JÍMKY NA DEŠŤOVOU VODU + 
VSAKOVACÍCH BLOKŮ; na pozemku parc. č. 453/12, v katastrálním území Kunějovice.
                                                                                                                                                                                       Na vědomí

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                           

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  

92  DDZ_383843634 Nové podmínky pro vedení účtu právnickým osobám, podmínky ABO_K, část I Ceníku ČNB
93 DDZ_387563433_Informace pro starosty
94 DDZ_389861407_Oznámení o zahájení řízení, Stav. 192_2016_1
95 DDZ_389871087_Info MVČR č. 16_2016 
96 DDZ_390835571_Info obcím č. 3_pošt. podmínky_hlasovací lístky
97 DDZ_391206490_RPP_Oznámení o registraci agendy A 1029                                                                                

       7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání:

       ▪ na podnět pana Františka Uhra schvaluje zastupitelstvo obce usnesením č. 311/08/16 g) koupi 25 běžných  
          metrů pletiva na oplocení obecního pozemku se sousedním pozemkem manželů Uhrových 
              Výsledek hlasování: 

    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                   Usnesení č.  311/08/16 g) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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 ▪ Stanislav Kudík  požádal zastupitelstvo obce o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce ve výši Kč 3 000,-
    na pořádání akce Kunějovická diabola a dětský den ( dat. 27. 8. 2016 )

    ►   Návrh usnesení č.   314  /08/16 j)  :  Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 314/08/16 j) Poskytnutí   
    jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, panu Stanislavu Kudíkovi na pořádání  
    akce Kunějovická diabola a dětský den, viz. Žádost č. DP-09/12-08/2016, ve výši Kč 3 000,- 

            Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            

                                                                                                         Usnesení č.  314/08/16 j) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato

 ▪ Iveta Vlčková se zavázala ohledně nápravy útěků psa Alberta k zabezpečení pozemku oplocením do soboty 
   26. 8. 16, prozatímně problémovou situaci řeší používáním elektrického obojku;

 ▪ Radek Tomášek vznesl připomínky a návrhy k: 
     1) projednání prohospodaření finančních prostředků fotbalového klubu Kunějovice (ve smyslu nezažádání  
         vrácenek na hráče - příspěvků fotbalového svazu a pozdní úhrady nad dat. 28. 2. 2016) 
     2) k výši ročního příspěvku Kč 45 000,- na činnost fotbalového klubu z rozpočtu obce, který se mu jeví jako
         neúměrně vysoký;
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 318/08/16 d) návrhy a připomínky Radka Tomáška, na příští 
jednání 9. 9. 16 bude pozván předseda FC Kunějovice k provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití 
příspěvku včetně souvisejícího účetnictví příjemce; 

 ▪ Vítězslav Žemlička zažádal zastupitelstvo o koupi 2 balonů na nohejbal
   Zastupitelé obce vzali na vědomí usnesením č. 319/08/16 e)

 Zastupitelé obce usnesením č. 321/08/16 g) vzali na vědomí nutnost oprav obou autobusových čekáren v obci. 
                                            
       7.3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti     
       Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 312/08/16 h) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
       IV-12-0010194/VB/001, Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN , mezi Obcí Kunějovice a ČEZ  Distribucí, a. s.
       Výsledek hlasování: 

    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                    Usnesení č.  312/08/16 h) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
                                                                                                                                                                          

7.4.  Stížnost na neudržování travního porostu
        ► Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 320/08/16 f) stížnost pana E. Javorského 
            na neudržovaný travní porost souseda - stavebníka T. Průchy. Pan Průcha nelze delší dobu zastihnout, v obci se 
            nezdržuje, tel. spojení je nefunkční, pravděpodobně se odstěhoval do Humpolce.                                                 
                                                                                                                

                                                                                                                                                                      
       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 22:30 hodin 
ukončil zasedání.   
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9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_22-U-VZZO-12-08/2016, příloha č. 4 Zápisu

                                                                                                                                                                                              
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 22, 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 Upozornění, informace občanům
- příloha č. 6  Oznámení, zahájení společného řízení
- příloha č. 7  Záměr č. II/2016
- příloha č. 8 Výzva k účasti na jednání    

                                       

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

 

                                                                                                                                                                                         
Zápis ověřili:                                                  Löwy Jiří                     Ludvík Marek 

    

            

starosta  Miloslav Novák  

12. srpna 2016 ve 22:46 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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