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                                                          ZÁPIS                                                                                                       

  
6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  

15. 3. 2019, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Král Václav, Slavomíra Poláková, Roman Vacek (řazeno abecedně)          
Omluveni jmen.: Jiří Löwy
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                
Hosté: Šárka Götzová, Pavel Lukáš Ševčík, Robert Zýma
                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Úvodní část
       Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti                                                                    
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin místostarostou obce Romanem Vackem
(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 8. 3. do 15. 3. 2019 - 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,  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 jednání Ad 7.1 - 7.6. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: R. Vacka a L. Kadlece. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: 91/03/19 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: H. Ludvíkovou;      
                                                        Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: L. Kadlec, R. Vacek;      

Hlasování: 4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                               
                                                                                                                                                           Schváleno čtyřmi hlasy  
2.1.
Prezenční listinu (př. č. 2 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 3 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,  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/E  S"  ("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.

 
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (6. 1. - 6. 6.) v souladu s informací (pozvánkou)
zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1). 
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf


Upravený program (7.1.  – 7.6.  Doplnění obsahu  Návrhu programu veřejného zasedání, schválení)                   
1.1. Úvodní část veřejného zasedání, zahájení                                                                                                          
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                                   
2.    Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                  
3.    Projednání námitek k zápisu05 (ze dne 22. 2. 19)
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání 
6.1.    Program 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 2019                                             
6.2.    Zpráva o hospodaření v obecním lese 2018                                                                                                    
6.3.    Dotazník za rok 2018 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr,
          příloha č. 2 Smlouvy mezi obcí a EKO-KOM, a. s.                                                                                         
6.4.    Zákaz změny vymezení volebních okrsků, Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise      
6.5.    Přehled vyúčtování 2018 – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
6.6.    Úprava legislativy v oblasti odpadového hospodářství 
  

       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.  Dotaz, kácení olší, změna v katastru – obecní cesta/rozmezí parcel obecní cesta x Zýma
       7.4.  Svoz nebezpečného odpadu
       7.5.  Upozornění k prošetření možného týrání zvířat ve spádovém území 
       7.6.  Přijetí pracovníka na DPP   

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                          
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-06/VZZO-15-03/2019, další přílohy, závěr

                                                                                                                                                                 
      Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: ´Dotaz, kácení olší,  
      ´Svoz nebezpečného odpadu´, ´Upozornění k prošetření možného týrání zvířat ve spádovém území´, ´Přijetí 
       pracovníka na DPP´, 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.
19:00       pro: 4                                                                                                                   proti: 0                        zdržel se: 0 
               Roman Vacek, Slavomíra Poláková, Ladislav Kadlec, Václav Král                                                                              

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:              
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                          
                 …....................................................................................................................................................................……
                                                                                                                             Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky

     ► Návrh usnesení č.   90  /03/19   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 6. veřejného zasedání
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené body jednání;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                    
    4 členi ZO pro: (L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se          Schváleno čtyřmi  hlasy 
        Usnesení č. 90/03/19     a)   bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání        

  __2 __                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_06. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_15. 3. 2019                                                                                                         

●●  (2019) Obec Kunějovice                                                                                                                                                  2/6 



3. Projednání námitek k zápisu 05 ze ZZOK 22. 2. 2019 
                                                                                                                 Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 2. 2019, 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. Program 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 2019        
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  c) 92/03/19 Program 1. jednán  í
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, konaného dne 15. 4. 2019;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                    
    4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                  Schváleno čtyřmi  hlasy;

        Usnesení č. 92  /03/19   c  )  přijato                                                                                                                                

6.2. Zpráva o hospodaření v obecním lese 2018           
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje usnesením  č.  d)  93/03/19  Zprávu
o hospodaření v obecním lese 2018;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                    
    4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                  Schváleno čtyřmi  hlasy;

        Usnesení č.  93  /03/19   d  )  přijato 
 
                                                                                                  
6.3. Dotazník za rok 2018 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr,
       příloha č. 2 Smlouvy mezi obcí a EKO-KOM, a. s.                                                                                                                         
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 97/03/19   Dotazník za rok 
2018 o nakládaní s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr, příloha č. 2 Smlouvy mezi obcí
a EKO-KOM, a. s.;                                                                                                                                    Na vědomí

                                                                                                                                                                        
6.4. Zákaz změny vymezení volebních okrsků, Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 98/03/19   Zákaz změny 
vymezení volebních okrsků, Stanovení minimálního počtu člen  ů okrskové volební komise;              Na vědomí
   

6.5. Přehled vyúčtování 2018 – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 94/03/19 Přehled vyúčtování
2018 – Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                    
    4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                  Schváleno čtyřmi  hlasy;

        Usnesení č.  94  /03/19   e  )  přijato 

6.6. Úprava legislativy v oblasti odpadového hospodářství, příloha č. 6 Zápisu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 99/03/19   Úpravu legislativy
v oblasti odpadového hospodářství;                                                                                                                   Na vědomí
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Stanoven%C3%AD-minim%C3%A1ln%C3%ADho-po%C4%8Dtu-%C4%8Dlen%C5%AF-OVK-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Stanoven%C3%AD-minim%C3%A1ln%C3%ADho-po%C4%8Dtu-%C4%8Dlen%C5%AF-OVK-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Program-jedn%C3%A1n%C3%AD-1.-KV.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Program-jedn%C3%A1n%C3%AD-1.-KV.pdf




K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                      
Na vědomí z datových zpráv       ̻̻ 

202 DDZ_658626195_Výzva pro obce k 1. 2. 2019
203_DDZ_658681047_Volby_přijato
204 DDZ_658682362_Re_volby_zpracováno_část 1 z 2
205 DDZ_658682363_Re_volby_zpracováno_část 2 z 2
206 DDZ_658703948_Pozvánka na konferenci Moderní veřejná zpráva
207 DDZ_658760091_Volby_odpověď na žádost ze dne 18. 3. 2019 19_50 žadatel_Kunějovice
208 DDZ_659610255_Sdělení o registraci změny agendy
209 DDZ_659678271_Volební materiály pro obce č. 2_organizačně technické zabezpečení voleb do EP 2019
210 DDZ_659810483_8_124_Oznámení obci o zahájení_obeslání
211 DDZ_659985562_Oznámení
212 DDZ_660034622_Sdělení o registraci změny agendy
213 DDZ_660883706_Rozhodnutí_stav. povolení
214 DDZ_661008838_Referátník_dopis obcím
215 DDZ_661461281_Čtvrtletní výkaz o práci_Práce 2_04
       ODZ_661879307_Žádost o posouzení stavu nebezpečné budovy
 
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.  Dotaz, kácení olší, změna v katastru, příloha č. 6 Zápisu 
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 100/03/19 Dotaz na kácení
olší,  změna vlastníka v katastru  – obecní cesta/rozmezí parcel ob. cesta x  . …. , žádost o pokácení několika
stromů stojících na obecním pozemku před chatou . .. u hráze rybníka. 
Na místě KN 476, KN 20/6, KN 835 bylo shledáno, že pozemek je podmáčený, stromy přerostlé a prohnilé,
ohrožující zdraví a majetky osob, žádost je opodstatněná. Započalo však již vegetační období a hnízdění ptáků.
Stromy budou káceny na podzim v době vegetačního klidu. Přílohou zpráva OLH;                          
                                                                                                                                                                                 Na vědomí
7.4. Svoz nebezpečného odpadu
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 101/03/19
    Svoz  nebezpečného odpad  u (13. 4. 2019, 10:30 – 10:45 hod.);                                                          Na vědomí
 

     7.5. Upozornění k prošetření možného týrání zvířat ve spádovém území 
      ► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 102/03/19 Upozornění
      k prošetření možného týrání zvířat ve spádovém území.
      Dne 15. 3. 19 proběhlo ve věci v místě Kunějovice .. v 18:30 hod. šetření za účasti místostarosty R. Vacka
      a V. Krále. Týrání zvířat, jmenovitě tří psů a čtyř koček, se nepotvrdilo.
      Dotazováním sousedů a ošetřující veterinární lékařky MVDr. Markéty Sloupové bylo zjištěno, že zvířata  
      netrpí zjevnými znaky týrání, zanedbáním nebo podvýživou. Přílohou č. 7 daňový doklad za veterinární   
      činnost s úkony provedených vakcinací.                                                                                              Na vědomí
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Svoz-nebezpe%C4%8Dn%C3%A9ho-odpadu-6.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Svoz-nebezpe%C4%8Dn%C3%A9ho-odpadu-6.pdf


      7.6. Přijetí pracovníka na DPP     
        ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 95/03/19:
               - vypsání  V  ýběrové  ho řízen  í na pozici pracovník  a – DPP, příloha č. 8 Zápisu,
               - zveřejnění poptávky po zaměstnanci na pozici Sezónní práce na portálu MPSV.cz (Ministerstvo práce
                 a sociálních věcí - Úřad práce); 

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                    
    4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                  Schváleno čtyřmi  hlasy;

        Usnesení č. 95  /03/19   f  )    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 20:00 
hodin ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                                   
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_06-U-VZZO-15-03/2019, příloha č. 4 Zápisu
                                                                                                                                                                                   
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 06, 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  Úprava legislativy v oblasti odpadového hospodářství, příloha č. 5 Zápisu
- příloha č. 6  Žádost, PaedDr. .. …. 
- příloha č. 7  Daňový doklad za veterinární činnost č. X 2530 ze dne 12. 3. 2019
- příloha č. 8 Výběrové řízení na pozici ´pracovníka obce Kunějovice´

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 7. zasedání zastupitelstva obce (26. 04. 2019):           
- Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 18 odst. 7 zákona),                                                           
-  Zanesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle § 28 odst. 1 zák – první fáze 
sestavování seznamu voličů,                                                                                                                                     
-  Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa (§ 18 odst. 3 zákona), ˲                                                        

-  První zasedání okrskové volební komise (§ 16 odst. 1 písm. d) zákona),                                                          
-  Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona), 

       __5__                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_06. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_15. 3. 2019                                                                                                         

        ●        ●  (2019) Obec Kunějovice                                                                                                                                                  5/6

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-pozici-pracovn%C3%ADka-DPP.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-pozici-pracovn%C3%ADka-DPP.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-pozici-pracovn%C3%ADka-DPP.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-pozici-pracovn%C3%ADka-DPP.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-pozici-pracovn%C3%ADka-DPP.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-pozici-pracovn%C3%ADka-DPP.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-pozici-pracovn%C3%ADka-DPP.pdf


-  Záměr oplocení  severní části p. p. č. 541/3, 541/19, 541/15 (vlastnické právo) x jižní části p. p. č. 541/11, 541/14,     
-  Oznámení o obnově katastrálního operátu,                                                                                                       
-  Žádost o posouzení stavu nebezpečné budovy      

       
                                                                                                                                                                                               

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

ověřovatelé:                1) Roman Vacek                      2)   Ladislav Kadlec                                 

starosta  Jiří Löwy   

15. března 2019 v 00:26:04 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková          
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