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                                                                                            ZÁPIS                                                                                                 Č. j. Z-U-12/VZZO-09_10/2015 

  
12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,  9. 10. 2015, zasedací místnost OÚ

Přítomní zastupitelé Hlasování o usnesení

Předsedající: Miloslav Novák starosta pro proti zdržel se

Jan Šabacký  místostarosta 5 0 0

 Ověřovatel: Jiří Löwy člen Program jednání
Přijat   

 Václav Král člen

Ověřovatel: Marek Ludvík člen

Přítomni: 5 členů ZO, 3 hosté                                                                                                                                                                                                                          
Dřívější příchod: Helena Ludvíková, Miloslav Novák      Dřívější odchod: - - -                                                                                                                                            
Omluveni jmenovitě: - - - 
Ověřovatelé: J. Löwy, M. Ludvík
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                                                                                                       
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_12/VZZO; 09-10/2015] 
                                                                                                                                                                                                                             

1.1. Úvodní část 
                                                                                                                                                                                                                              
Zasedání ZoK, které proběhlo v době od 18oo do 215o hodin, zahájil a nadále i řídil Miloslav Novák, starosta obce. Přivítal členy ZO a přítomné hosty.                      
V době zahájení Zastupitelstva obce Kunějovice bylo přítomno 5 členů ZoK. Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva  
obce, bylo ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, naplněno.                                                                  
H. Ludvíková informovala, že oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený program 7.1 - 7.3. 

1.2. Ověřovateli dnešního zápisu starosta navrhuje Jiřího Löwy a Marka Ludvíka.                        

       Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 2 zdržel se  (M. Ludvík, J. Löwy)                                                         Schváleno třemi  hlasy   

2.1. Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, 3 hosté, příloha Zápisu č. 2
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Upozornění: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,           
o ochraně osobních údajů v platném znění. Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam, který je k dispozici po dobu jednoho roku. 

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení 
       Upravený program                                                                                                                                                                                                                         
1.1. Úvodní část                           ……………………………………………………………………………………….  1                         
1.2. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu                           …………………………………………………………….   2
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 11. 9. 2015  …..................................................................................…...  3                                                                            
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                            ……………………………………………………….  4                                                                            
Přenesené body jednání z předchozího zasedání                            ………… ………………………………… ……….  5                                                            
Body jednání                               …………………………………………………………………………………….......  6                                                                           
6.1.  Žádost o výpůjčku obecní hasičské zbrojnice za účelem provozování klubovny Fotbalového klubu Kunějovice                                                                                                 
6.2.  Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 
6.3.  Darovací smlouva, PK obdarovaný x obec Kunějovice, vklad PK                                                                                                                                                                    
6.4.  Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, Probační a mediační služba                                                                                                                                             
6.5.  Komplexní pozemkové úpravy – oprava katastrální hranice  mezi k. ú. Nekmíř a Kunějovice
6.6.  Veřejná vyhláška, zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kunějovice, úvodní jednání
6.7.   Svoz nebezpečného odpadu
6.8.  Závěrečná kontrolní prohlídka, p. 415/36, kNN, kabel NN Kunějovice
6.9.  Stanovení kandidátů na členy sboru zástupců a vlastníků  pro Pozemkovou úpravu Kunějovice                                                                                                                                  
7.1.  Nově zařazené body jednání  

      7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
      7.3.  Upravený návrh Územního plánu Kunějovice
      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé     …………………………………………………… …..................      8
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-12/VZZO; 09-10/2015, další přílohy, závěr           ……… …..............      9

2.2 Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 9. 10. 2015: 
      5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                                            Schváleno všemi  hlasy

Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku ke schválenému 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.                                                      Připomínky nebyly ze strany členů zastupitelstva vzneseny  
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3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 11. 9. 2015.                                                                                                             Námitky proti zápisu vzneseny nebyly     

4., 5. M. Ludvík sdělil, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 9. 2015, 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. Žádost o výpůjčku   obecní hasičské zbrojnice  za účelem provozování klubovny Fotbalového klubu Kunějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné užívání části obecní nemovitosti - výpůjčku klubovny obecní hasičské zbrojnice - na dobu určitou,                                            
od 1. 11. 2015 – 1. 11. 2016, za výhradním účelem provozování schůzí Fotbalového klubu Kunějovice (uskladnění dresů a tréninkových pomůcek, místo pro setkání 
členů klubu po zápasech a trénincích). Nemovitost se po uzavření smlouvy předá do užívání vypůjčiteli o jedné místnosti - klubovna, bez veškerých součástí movitého
vybavení a příslušenství druhé místnosti požární zbrojnice (kde se nachází hasičská výzbroj, výstroj a archiválie OÚ).
Za užívání předmětu výpůjčky s péčí řádného hospodáře, za dohodnutý rozsah a účel, dodržování bezpečnostních, požárních, hygienických předpisů, bezpečnost 
práce, ručení za případné škody vzniklé na majetku obce a jiné související předpisy, které se vztahují k předmětu výpůjčky, zodpovídá pan Jan Šabacký, 
místostarosta, č. op. 205 153 566, nar. 4. 3. 1972, bytem Kunějovice 15 a Petr Opalecký, č. op. 113 997 979, nar. 28. 3. 1990, bytem Kunějovice 18.
Půjčitel bude z vlastních prostředků zajišťovat úhrady dodávek elektrického proudu (pouze svícení, NE přímotopy). 
Vytápění vnitřních prostor klubovny - na tuhá paliva (ne plynové topení, ne přímotopy), pronájem mobilního sociálního zařízení a odvoz komunálního odpadu bude 
hradit vypůjčitel. Parkování aut nezabrání vjezdu do hasičské zbrojnice, k soukromým pozemkům a nebude blokovat průjezd obecní komunikací.
Půjčitel: OÚ Kunějovice - vlastník nemovitosti (stavby občanského vybavení bez čp/če, stojící na pozemku p. č. st. 48, o výměře 92 m2 ), Kunějovice 28, zastoupený 
Miloslavem Novákem, starostou, vypůjčitel: SK FC Kunějovice, Kunějovice 61, zastoupený Jiřím Bubeníčkem, předsedou o. s. O předání uvedené nemovitosti bude 
mezi půjčitelem a vypůjčitelem sepsán předávací protokol, ve kterém budou mimo jiné zaznamenány i stavy měřidel. K 14. 10. 2015 stav elektroměru odečtený 
panem Josefem Hronkem a panem Jiřím Bubeníčkem: č. 9041061020511373: T1 – 0003,1, T 2 – 0004,0, stav plynoměru č. 1022924-026-05-1: 000253.      

Hlasování: 4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 1 zdržel se: M. Novák                                                                  Schváleno čtyřmi  hlasy
Výpůjčka nemovitosti je schválena usnesením č. 154/10/15 c) .                                                                                                                                                                                                                                  

  
6.2.  Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015).

Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                                                   Schváleno všemi  hlasy

6.3. Darovací smlouva, PK obdarovaný x obec Kunějovice, vklad PK 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Kunějovice a Plzeňským krajem ze dne 9. 10. 2015.  
Dárce převádí bezúplatně obdarovanému darovací smlouvou ze svého vlastnictví nemovitosti parc. č. 883/4 o výměře 105 m2, ostatní plocha, silnice, parc. č. 883/7     
o výměře 134 m2, ostatní plocha, silnice a parc. č. 884/3 o výměře 65 m2, ostatní plocha, silnice, zapsaných na LV č. 10001 v katastru nemovitostí, vedené 
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever, pro obec a k. ú. Kunějovice.                                                                                                 
Účetní hodnota pozemků činí: parc. č. 883/4 – 52,50 Kč, parc. č. 883/7 – 67,00 Kč, parc. č. 884/3 – 32,50 Kč. 

Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                                                   Schváleno všemi  hlasy
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6.4. Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 157/10/15 –  Dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací na základě usnesení 
Okresního soudu Plzeň – sever, č. j. 1 T 42/2013, o nařízení výkonu trestu Václava Opaleckého, mezi obcí Kunějovice a Probační a mediční službou ČR. 
200 hodin, místo výkonu – obec Kunějovice.  

Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                                                   Schváleno všemi  hlasy
                                                                                                     
6.5.  Komplexní pozemkové úpravy 
KoPÚ v katastrálním území Nekmíř a Kunějovice - zjišťování průběhu hranic pozemků – oprava katastrální hranice mezi k.ú. Nekmíř a Kunějovice                              
Při zjišťování průběhu obvodu pozemkových úprav byla zjištěna chybně určená obecní hranice mezi k. ú. Kunějovice a k. ú. Nekmíř v místech parcel katastru 
nemovitostí - KN p. p. 828/1, 221/1, 226, 239/1 a ZE p. p. 221/1d1, 230, 231, 236/1, 236/2, 237 , 238, 239 v k. ú. Kunějovice a KN p. p. 234/2, 264/4, 264/8, 264/1, 
264/7,1336/2 a ZE 234/1,1337/1.                                                                                                                                                                                                                     
30. 09. 2015 v 13:00 hod. na místě silnice Kunějovice – Nekmíř (u mostku přes Nekmířský potok) došlo k  projednání  opravy geometrického a polohového určení 
(GPÚ) pozemků  a seznámení s novou hranicí v terénu. Za obec Kunějovice zplnomocněni k jednání: Marek Ludvík, člen zastupitelstva obce, Jiří Löwy, vlastník 10%
výměry.                                                                                                                                                                                                                                          Na vědomí 

6.6.     Veřejná vyhláška  ,   zahájení řízení komplexních pozemkových úprav   v k. ú. Kunějovice,   úvodní jednání
Zastupitelé berou na vědomí Veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, všem osobám neznámého pobytu 
nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručit, osobám, které nejsou známy a dědicům zemřelých vlastníků na Úvodní jednání pro pozemkovou úpravu        
v katastrálním území Kunějovice dle § 3 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, v platném znění. Veřejná vyhláška se vyvěšuje na dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Kunějovice a na desce Státního 
pozemkového úřadu, pobočky Plzeň. Dále berou zastupitelé na vědomí Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k ú. Kunějovice, 
pozvánku   na Úvodní jednání.                                                                                                                                                                                                     Na vědomí

6.7.   Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 17. 10. 2015 na sběrném místě Kunějovice - na návsi, od 10.30 do 10.45 hod. Odpad lze ukládat na sběrné místo 1 hod před termínem odvozu. 
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní úřad. Právnické osoby platí dle ceníku.
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/svoz-odpadu.pdf                                                                                                                           Na vědomí 

6.8.  Závěrečná kontrolní prohlídka  ,   p. 415/36, kNN, kabel NN Kunějovice
Městský úřad Všeruby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),        
ve znění pozdějších předpisů vyzval podle § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce stavby a stanovil podle § 122 odst. 2 stavebního zákona 
termín jejího konání na 8. října 2015 (čtvrtek) v 11,00 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby.  Stavebník ČEZ Distribuce, a. s., kterého zastupuje SEG s. r. o., 
na pozemku parc. č. 415/25, 415/36, p. p. k. 415/1/d4, 415/1/d5, v katastrálním území Kunějovice při kontrolní prohlídce předložil geodetické zaměření stavby, 
revizní zprávu, doklad o předání a převzetí stavby, doklad potvrzující uvedení pozemků do původního stavu.                                                                         Na vědomí
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6.9.    Stanovení kandidátů na členy sboru zástupců a vlastníků  pro Pozemkovou úpravu Kunějovice
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením h) 159/10/15 stanovení kandidátů na členy sboru zástupců a vlastníků pro Pozemkovou úpravu Kunějovice.        
Za Pozemkový úřad: paní Dana Dolná, komisařka pozemkové úpravy, předjednaní kandidáti: pan Václav Petermann, pan Ing. Zdeněk Široký, za obec Kunějovice 
zplnomocněni: Marek Ludvík, člen zastupitelstva obce, Jiří Löwy, vlastník 10% výměry  

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 2 zdrželi se M. Ludvík, J. Löwy                                                                   Schváleno třemi  hlasy 

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání:                                                                                                                              

Ad a.  Na vědomí 
• Z obecní emailové pošty  Microsoft Office Outlook: Doruč. a odesl. emaily info@kunejovice.cz, obec@kunejovice.cz,  kunejovice@post.cz  - 11. 9. - 9. 10. 2015, 

z     doručené a odeslané pošty viz. Podací deník ;                                                                                                                                                                                                      
Ad b.  z   Czech     POINT@office   ( Konverze z moci úřední, Agendy ohlašovny, Agendy obchodního rejstříku, Agendy základních registrů), Elektronické spisové služby:                         
            č. j. od  8. 9. 2015, z přístupu do systému infoPORT, Czech POINT uživatel

Ad c. , z Registru práv a povinností – agend - změny 7. 10. 2015;  
Ad d. ISUI pro obce (schvalovatel, distributor, zapisovatel); . Správa dat v Seznamu OVM  - 24. 9. 2015;
Ad e. Portál veřejné správy   - http://portal.gov.cz/portal/ovm/agendy/-  http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/jjqjqih/agendy/13721.html;

• z KEVISu - Krajský EVidenční Informační Systém Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR - Uživatel 'adm_Kunejovice' subjekt (id='2517'),' 'interní uživatelé' (id='3');  
• z   POVISu - Seznam povodňových komisí správních celků: http://www.wmap.cz/pk_edt/ ; 

• z A  plikací MPSV   - aktualizace hesla účtu 
• z AIS RPP Působností;  

                                                                                                                                                                                                                                           

• z http://www.szrcr.cz/organy-verejne-moci;

•  z     Informačního systému katastru nemovitostí České republiky, dálkového přístupu do katastru – Zobrazení map, Správa uživatelů účtu;                                                          
• - Systém pro dotační řízení Plzeňského kraje, http://dotace.plzensky-kraj.cz/, aktuality, vyhlášené dotační programy; 
• z ekonomické agendy - Zajištění základních účetních prací pro obec (pokladna, úhrada faktur, rozpis mezd, docházka, výpisy ČNB, KB);
• z IT podpory: práce s datovou schránkou, spisová služba, přístup k základním registrům, pracoviště CzechPoint, správa informačních systémů obce                   

(webové stránky, úřední deska, e-zpravodaj 10);
• z     doručených datových zpráv, (podací deník) konzultovány: 
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�    
     ZFO_DDZ 119 DDZ_306967059_Zjišťování obvodu_oprava hranice KoPÚ Nekmíř
     ZFO_DDZ 120 DDZ_307855584_Pozvánka na školení Plzeň
     ZFO_DDZ 121 DDZ_309223799_Vyhlášení soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje
     ZFO_DDZ 122 DDZ_309570039_Oznámení_ÚJ KoPÚ Kunějovice 
     ZFO_DDZ 123 DDZ_309571773_Veřejná vyhláška o doručení pozvánky na ÚJ KoPÚ Kunějovice
     ZFO_DDZ 124_DDZ_310257615_Pozvánka ÚJ KoPÚ Kunějovice
     ZFO_DDZ 125_Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
     ZFO_DDZ 126_311218430_Refundace mzdy, M. Novák
     ZFO_DDZ 127_311682716_Metodický den_13. 10. Plzeň – sever
     ZFO_DDZ 128_312242658_Základní registr agend ovm, oznámení o registraci
     ZFO_DDZ 129_312252584_ ZRA registrace
     ZFO_DDZ 130_312417070_Financování volebních nákladů 
     ZFO_DDZ 131_312832355_Kolaudační souhlas 
     ZFO_DDZ 132_313085278_Výzva pro obce 

K bodu 7.

    7.1 Nově zařazené body jednání :   

       7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                                                                                                  
       - 17. 10. 2015 se uskuteční historické setkání rodáků a přátel obce v místním pohostinství           

      7.3.  Upravený návrh Územního plánu Kunějovice
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 160/10/15 i) Upravený návrh Územního plánu Kunějovice. 

Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                                                   Schváleno všemi  hlasy
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 21:50 hodin ukončil zasedání. 
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9.  Návrh U S     N E S     E N Í  č. j.: UZ_12-U-VZZO-09-10/2015, příloha č. 4 Zápisu

                   
     ZO po projednání navrhuje schválit 1): 

a) 152/10/15 - Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-12/VZZO-09/10/2015)                   
                      5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        Schváleno všemi  hlasy                                                                    

b) 153/10/15 - Ověřovatele  Zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                                                               

3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 2 zdržel se: M. Ludvík, J. Löwy                                Schváleno třemi  hlasy                                                                     

c) 154/10/15 –  Žádost o výpůjčku obecní hasičské zbrojnice za účelem provozování klubovny Fotbalového klubu Kunějovice 
                        4 členi ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 1 zdržel se: M. Novák     Schváleno čtyřmi  hlasy

d) 155/10/15 – Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce   
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se     Schváleno všemi  hlasy

e) 156/10/15 –  Darovací smlouvu, Plzeňský kraj x obec Kunějovice, vklad PK – převod pozemků do vlastnictví Plzeňského kraje: 
                        p. č. 883/4,  o výměře 105 m2, p. č. 883/7, o výměře 134 m2 a p. č. 884/3, o výměře 65 m2. Schváleno Zastupitelstvem PK usn. č. 961/15, 7.  9. 15         
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy

f) 157/10/15 –  Dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací na základě usnesení Okresního soudu Plzeň – sever, č. j. 1 T 42/2013, o nařízení VT  
                        Václava Opaleckého   
                          5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se     Schváleno všemi  hlasy

g) 158/10/15 –  Smlouvu o poskytnutí provozního příspěvku na činnost   01 mezi Obcí Kunějovice a SK FC Kunějovice
                           5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy

h) 159/10/15 –  Stanovení kandidátů na členy sboru zástupců a vlastníků pro Pozemkovou úpravu Kunějovice. Za Pozemkový úřad: paní Dana Dolná, komisařka  
                         pozemkové úpravy, předjednaní kandidáti: pan Václav Petermann, pan Ing. Zdeněk Široký, za obec Kunějovice zplnomocněni: Marek Ludvík, 
                         člen zastupitelstva obce, Jiří Löwy, vlastník 10% výměry
                           3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 2 zdrželi se: M. Ludvík, J. Löwy   Schváleno třemi  hlasy                                                                     

i) 160/10/15 –  Upravený návrh Územního plánu Kunějovice 
                          5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se     Schváleno všemi  hlasy                                                                    
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ZO bere na vědomí 2):
 
a) 161/10/15 -  Plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva č. 138 – 151/09/15                          Bez připomínek
b) 162/10/15 –  Pozvánku na úvodní jednání  KoPÚ Kunějovice                                                      Na vědomí
c) 163/10/15 –  Závěrečnou kontrolní prohlídku  p. 415/36, kNN                                                       Na vědomí
d) 164/10/15 –  Opravu katastrální hranice – Komplexní pozemková úprava Kunějovice             Na vědomí
e) 165/10/15 – Veřejnou vyhlášku, zahájení řízení kompl. pozemkových úprav, úvodní jednání      Na vědomí
f) 166/10/15 –   Svoz nebezpečného odpadu        
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Přílohy:

- příloha č. 1 -  Pozvánka, návrh programu 12

- příloha č. 2 –  Prezenční listina                            
- příloha č. 3 –  Upravený program jednání              
- příloha č. 4 –  Usnesení č. j.: ZZ-U-Lu-U-12/VZZO-09-10/2015         
- příloha č. 5 –  Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání, KOPÚ 
- příloha č. 6  –  Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce 
- příloha č. 7 –  Žádost o výpůjčku
- příloha č. 8 –   Svoz nebezpečného odpadu
- příloha č. 9 –   Historické setkání rodáků a přátel obce                                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zápis ověřili:                                                                                    Marek Ludvík                                               Jiří Löwy                   

starosta  Miloslav Novák  

9. října 2015 ve 2215 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     

    مرال                                                                                                                                               
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