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                                                                  ZÁPIS                                                                                               

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

13. 10. 2017, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Král Václav, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)                          
Omluveni jmen.: Löwy Jiří   
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                    
Hosté: Josef Soukup, Dana Opalecká, Petr Opalecký, Martin Kopačka, 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 6. 10. do 13. 10. 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 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 jednání36 (usn. 516/10/17a.),  Ad 7.1 - 7.5. 

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   517/10/17b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: 
                                                    H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.                         

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se                                 
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi  hlasy

                                                                                                                                                                                       
2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, 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 hodinác  h. 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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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=79
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=79
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-20.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-20.pdf
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení  
3.    Projednání námitek k zápisu35 ze ZZOK ze dne 15. 9. 2017                                                                                  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                      
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání

 Body jednání                                                                                                                                       

6.1.   Návrh opatření obecné povah  y č. j. 55616/2017- MZE16212
6.2.   Ukončení Dohody o provedení práce č. 01/04/17, ze dne 3. 4. 2017
6.3.   Smlouva o dílo č. 14/2017, Oprava místních komunikací 
6.4.   Výsledek  zadávacího – výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce –    
         Rozhodnutí   o výbě  r  u nejvhodnější nabídky, Zpráv  a   z výběrového řízen  í, Oprava místních komunikací 
6.5.   První zasedání okrskové volební komise 
6.6.   Oznámení o době a místě konání voleb v obci 
6.7.   Žádost o prodej p. p. č. KN 49/2 + část p. p. č. 821/2 
                                                                                                                                                                                      

      
       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.  Volby PSP – Voličské průkazy, Stálý seznam voličů, Výpis ze zvláštního seznamu voličů  
7.4.  Harmonogram výkonu trestu OPP                                                                                                                     
7.5.  Vyhlášení platnost  i obnoveného katastrálního operátu                 

                                                                                                                                                                                                                 
      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-36/VZZO; 13-10/2017, další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                 
             Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Volby PSP – Voličské  
             průkazy, Stálý seznam voličů, Výpis ze zvláštního seznamu voličů, Harmonogram výkonu trestu OPP,
            Vyhlášení platnost  i obnoveného katastrálního operátu“ 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.    516  /10/17   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 36. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 5.
Výsledek hlasování: 
    4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                        
        Usnesení č.  516  /10/17     a)   bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.

 
3. Projednání námitek k zápisu35 ze ZZOK ze dne 15. 9. 2017 
                                                                                                                         Námitky proti zápisu vzneseny nebyly
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Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4. Předsedající sdělil, že zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. 9. 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.    Návrh opatření obecné povah  y, č. j. 55616/2017- MZE16212
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením b) 526/10/17  Návrh opatření obecné povah  y, č. j. 55616/2017-
MZE16212.                                                                                                                                               Na vědomí

6.2.    Ukončení Dohody o provedení práce č. 01/04/17, ze dne 3. 4. 2017
► Návrh usnesení   518/10/17c): Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č. 518/10/17c) Ukončení
Dohody o provedení práce č. 01/04/17, ze dne 3. 4. 2017, v souladu s ustanoveními § 75 zákoníku práce, mezi
zaměstnavatelem: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, zastoupená starostou Miloslavem Novákem a zaměstnancem:
Jarmila Krausová,                       ,                       , nar.                      , rodné číslo                        ;

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se                                 
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi  hlasy
                                                                                                                                                                                       

6.3.   Smlouva o dílo č. 14/2017, Oprava místních komunikací 
► Návrh usnesení   520/10/17e):  Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č. 520/10/17e)  Smlouv  u
o  dílo č.  14/2017,  při  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  –  stavební  práce,  „Oprava  místních  komunikací“,
uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění,
mezi  smluvními  stranami:  objednatel  Obec Kunějovice,  Kunějovice č.  p.  28,  IČ:  00573086,  zast.  ve věcech
smluvních a technických Miloslavem Novákem, starostou obce,  zhotovitel  SILBA s. r.  o.,  Částkova 1977/73,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 263 97 242, zast. ve věcech smluv. jednatelem spol. Ing. Jiřím Aulíkem;  

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:                               
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi  hlasy      
                                                                                                                                                                                      
                                                                               
6.4. Výsledek  zadávacího – výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce –    
       Rozhodnutí   o výbě  r  u nejvhodnější nabídky, Zpráv  a   z výběrového řízen  í, Oprava místních komunikací  
► Návrh usnesení   521/10/17f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 521/10/17f) Výsledek 
zadávacího – výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, Oprava místních 
komunikací – Rozhodnutí o výbě  r  u  nejvhodnější nabídky, Zprávu z výběrového řízen  í;                   

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:                               
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi  hlasy      

 
6.5.   První zasedání okrskové volební komise, volby 2017 
► Návrh  usnesení   527/10/17c):  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  527/10/17  c)
 Protokol z prvního zasedání okrskové volební komise, zn: ADM/PSP-05b/29-09/volby 2017-Lu, ze dne 29. 9. 2017

Dne  29.  9.  2017  v 18.  00  hodin  proběhlo  první  zasedání  okrskové  volební  komise  zřízené  pro  volby
do Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky,  konané  ve  dnech  20.  a  21.  října  2017.
V rámci  tohoto  zasedání  svolaného  starostou  Miloslavem  Novákem  byl  vylosován  předseda  a  místopředseda
okrskové volební komise. 
Předsedou se stala: Helena Ludvíková  

Místopředsedou se stal: Ladislav Kadlec  

Členem se stala: Hana Habartová  

Zapisovatelkou jmenována: Veronika Nováková

Náhradníkem se stala: Marie Králová
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/N%C3%A1vrh-opat%C5%99en%C3%AD-obecn%C3%A9-povahy-55197_2017-MZE-16212.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/N%C3%A1vrh-opat%C5%99en%C3%AD-obecn%C3%A9-povahy-55197_2017-MZE-16212.pdf
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Členové okrskové volební komise složili slib (ADM-PSP/05c/29-09/volby 2017) a tento stvrdili svým podpisem.
Školení k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 proběhlo dne 11. 10. 2017 od 8:00 na pracovišti
v  Plzni,  MěÚ  Nýřany,  Americká  39,  ve  velké  zasedací  místnosti  (II.  patro).  Školení  se  zúčastnil  předseda
a  zapisovatel  okrskové  volební  komise.
4a/17-09/volby  2017  –  Oznámení  o  svolání  prvního  zasedání  okrskové  volební  komise
5c/29-09/volby 2017 – Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise - k založení do volební dokumentace      Na vědomí
                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.6.  Oznámení o době a místě konání voleb v obci, Volby PSP 2017

Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 528/10/17d) oznámení občanům obce o době a místě konání voleb
v obci do Poslanecké sněmovny Parlamentu (§ 15 odst. 1 zákona)                                                                              

 znač.: ADM/PSP-06/04-10/volby 2017-Lu, ze dne 4. 10. 2017                                                                                                                         

Volby se uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 
od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1  je volební místnost na Obecním
úřadě Kunějovice, Kunějovice 28, pro voliče s trvalým pobytem v obci Kunějovice.                                              
V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 upozorňujeme voliče na povinnost prokázat totožnost a státní  občanství
České  republiky,  popřípadě  státní  občanství  státu,  jehož  příslušníci  jsou  oprávněni  na  území  ČR volit  podle
ustanovení § 4 odst. 1. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování  umožněno.  Každému  voliči  budou  dodány  nejpozději  3  dny  přede  dnem  voleb  hlasovací  lístky.
Ve  dnech  voleb  na  žádost  voliče  okrsková  volební  komise  vydá  za  chybějící,  škrtané  nebo  jinak  označené
hlasovací lístky jiné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v dny volby
okrskovou  volební  komisi  o  to,  aby mohl  hlasovat  mimo  volební  místnost,  a  to  pouze  v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.    
Založeno na úřední desce dne:/ Datum sejmutí z úřední desky dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od: od: 4. 10. 2017 |/
účinnost od: 5.10. 2017 | do: 23. 10. 2017| Oprávněná osoba/ za správnost, založila, jméno a podpis: H. Ludvíková/ÚD/ElÚD-38/10/17
                                                                                                                                                                    Na vědomí 
6.7. Žádost o prodej p. p. č. KN 49/2 + část p. p. č. 821/2
► Návrh usnesení   522/10/17g): Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání schvaluje usnesením č. 522/10/17 
g) Revokaci usnesení č. 505/09/1  7, ze dne 15. 9. 2017 – neschváleného prodeje obecního pozemku p. č. 49/  2,      
o výměře 47m2;     

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, 1 proti: M. Ludvík, 0 zdrželi se:                               
                                                                                                                                                         Schváleno třemi  hlasy
       
► Návrh usnesení   523/10/17h): Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání schvaluje usnesením č. h) 
523/10/17 - Žádost (č. DP 23/15-09/2017) o odkoupení obecního pozemku p. č. KN  49/  2, o výměře 47 m2 ;
● Záměr č.  I  I/10/2017 prodeje  pozemku  p.  č.  49/  2 -  parcela  katastru  nemovitostí,  zahrada,  výměra 47  m2,
v k. ú. Kunějovice [677191], obci Kunějovice [559121]; kupní cena Kč 60,-/m2;

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, 1 proti: M. Ludvík, 0 zdrželi se:                               
                                                                                                                                                         Schváleno třemi  hlasy       

 ► Návrh  usnesení   524/10/17i):  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  po  projednání  schvaluje  usnesením  č. i)
524/10/17 -  Žádost  (č.  DP 27/02-10/2017) o odkoupení části pozemku parcelního č.  821/2  KN, druh pozemku:
ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaného na LV 10001; pro k. ú. a obec Kunějovice u KÚ pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň – sever, na podkladě vznikajícího geometrického plánu z důvodu odprodeje. Přibližná
plocha před upřesněním: 66 m2, obvod 45 m, délka cca 19 m, šíře vznikne, cca 4 m. Kupní cena  činí Kč 60,-/m2,
a tím:
● předběžně Záměr č. III/10/2017 prodeje části pozemku parcelního č. 821/2 KN (schválení po doložení GP);

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:                               
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi  hlasy   
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http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2275638407
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Z%C3%A1m%C4%9Br-prodeje-obecn%C3%ADho-pozemku.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Z%C3%A1m%C4%9Br-prodeje-obecn%C3%ADho-pozemku.pdf
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K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                         

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  

136 DDZ_503837196_Návrh opatření obecné povahy
137 DDZ_504432887_Návrh OOP
138 DDZ_504981078_Výzva pro obce
139 DDZ_505395487_2TM2_2015, dotaz
140 DDZ_505732957_Zastupitelům obcí_dopis
141 DDZ_505931862_Sdělení o registraci změny agendy
142 DDZ_506359854_Informační sdělení
143 DDZ_506478957_pozvánka za seminář
144 ODZ_507318665_RE_2 TM2_2015_ods. Kasperová
145 DDZ_507397477_Pozvánka na Exkurzi po realizovaných akcích OP ŽP
146 DDZ_508123067_Volební materiály pro obce č. 10_upravené pokyny pro zasílání voličských průkazů
147 DDZ_508292040_Re_volby_přijato
148 DDZ_508335062_Dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017
149 DDZ_510164628_ Brunclík Jan, nahlášení, volby
150 DDZ_510510866_Seminář_Nové odměňování členů zastupitelstev ÚSC 
151 DDZ_511282624_8_135_Vyhlášení platnosti OKO

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.  Volby PSP – Voličské průkazy, Stálý seznam voličů, Výpis ze zvláštního seznamu voličů
                                                                                                                                                                   Na vědomí 
7.4.  Harmonogram výkonu trestu OPP   
► Návrh usnesení   489/08/17: Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání schvaluje usnesením č.  519/10/17d) 
Harmonogram výkonu trestu obecně prospěšných prací k obecně prospěšným účelům (Usnesení, č. j. 2 T 
68/2016-136, TVO, ze dne 15. 9. 2017), Obec Kunějovice a Marek Hakr;  

Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdrželi se:                               
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi  hlasy   

      7.5.  Vyhlášení platnost  i obnoveného katastrálního operátu  
       ► Návrh usnesení   488/08/17h): Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 530/10/17 f)   
      Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.                                                                          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 20:30 hodin 
ukončil zasedání. 

                                                                                                                                                                                       
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_36-U-VZZO-13-10/2017, příloha č. 4 Zápisu
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/VYHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D-PLATNOSTI-obnoven%C3%A9ho-katastr%C3%A1ln%C3%ADho-oper%C3%A1tu.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/VYHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D-PLATNOSTI-obnoven%C3%A9ho-katastr%C3%A1ln%C3%ADho-oper%C3%A1tu.pdf
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Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 36, 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 p. č. 821/2,  k. ú. Kunějovice
  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                
Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.

    

                                                                                                                                                                                       
Zápis ověřili:                                                                Jan Šabacký                         Marek Ludvík

    

 Zápis četli:                                                                  Václav Král         

                        

                                                                                             

starosta  Miloslav Novák  

13. října 2017 ve 21:03 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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