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                                                                                            ZÁPIS                                                                                                 Č. j. Z-U-13/VZZO-06-11/2015 

  
13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,  6. 11. 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, 2 hosté                                                                                                                                                                                                                          
Dřívější příchod: Helena Ludvíková        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_13/VZZO; 06-11/2015] 
                                                                                                                                                                                                                             

1.1. Úvodní část 
                                                                                                                                                                                                                              
Zasedání ZoK, které proběhlo v době od 18oo do 2100 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, 2 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 9. 10. 2015                                                          3                                                                                                                   
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                            4                                                                                                                   
Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                          5                                                            
Body jednání                                                                                                                                 6                                                                                                                  
6.1.  Podání, hasičská  zbrojnice, DP 33/12-10/2015, DP 34/16-10/2015                                                                                                                                                                   
6.2.  Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků, Plán inventur na rok 2015
6.3.  Směrnice k provádění inventarizace č. 05/2015, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2                                                                                                                 
6.4.  Protokol o proškolení členů inventarizační komise                                                                                                                                                                                                         
6.5.  Program jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 
6.6.  Smlouva o výpůjčce 
6.7.   Vyznačení plomby, V-5571/2015-407
6.8.  Revize 3324, 1615                                                                                                                                                                                                                                         
7.1.  Nově zařazené body jednání  

      7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
      7.3.  Dotace na dětské hřiště, střešní krytina veřejné budovy 
      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             8
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-13/VZZO; 06-11/2015, další přílohy, závěr           9

2.2 Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 6. 11. 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 9. 10. 2015.                                                                                                             Námitky proti zápisu vzneseny nebyly     

4., 5. M. Ludvík sdělil, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 9. 10. 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. Vyjádření ve vztahu k podání: omezení hluku v hasičské zbrojnici, DP 33/12-10/2015 a  DP 34/16-10/2015, naše zn.: ADM/Lu-19-10/042/SV_2015,
       sp. zn.:  ADM/SV-42/19/10-LU/2015
Zastupitelé obce berou na vědomí podání ze dne 12. 10. 2015 ve věci ´Omezení hluku v hasičárně´a anonymní podání ze dne 16. 10. 2015 ve věci ´Schválení žádosti 
o výpůjčku obecní hasičské zbrojnice´.
Odpovědí, pravděpodobně občanovi obce, tímto nestandardním způsobem, s ohledem na právo dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, dle § 5 zákona, § 14 cit. zákona, a to i na podkladě nepodepsaného dopisu, doručeného zastupitelům dne 16. 10. 2015, ve věci Schválení žádosti            
o výpůjčku obecní hasičské zbrojnice: Zastupitelstvo obce schválilo bezplatné, dočasné užívání části obecní nemovitosti – výpůjčku místnosti klubovny uvnitř budovy
občanského vybavení, p. č. st. 48, za výhradním účelem provozování schůzí Fotbalového klubu Kunějovice, o rozsahu - uskladnění dresů a tréninkových pomůcek, 
místo pro setkání členů klubu po zápasech a trénincích. Předmět výpůjčky se k 1. 11. 2015 předal na základě předávacího protokolu do užívání vypůjčiteli bez 
veškerých součástí movitého vybavení a příslušenství druhé zabezpečené místnosti požární zbrojnice. Nepodléhal stavebním úpravám, pouze přípravě (vymalování 
prostoru) na předání -  pod dohledem zodpovědné osoby místostarosty Jana Šabackého. Byly splněny podmínky ustanovení § 39 a § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,          
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčka místnosti byla schválena Zastupitelstvem obce Kunějovice dne 9. 10. 2015, usnesením č. 154/10/15 c).
Poznámka k podtextu: Nelze vodit za ruku děti na víceúčelové hřiště u obecního úřadu, zpevněné místo určené k vyžití a hrám. To, že hřiště nevyužívají, třebaže je     
k tomu určené, a milují asfaltové plochy a zastávky, protože se zřejmě těší do školy, je pozvánkou k poučení o realitě všedních dní i rodičům, kteří by měli 
adolescentům vysvětlovat, že čekárna na autobus není prolézačka a hraní si na veřejné komunikaci je nebezpečné.                                                      Bez připomínek
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.2. a) Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků
Na základě ustanovení § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v aktuálním znění uložil starosta příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku         
a závazků ke dni 27. 1. 2016. Příloha č. 2 – inventarizace majetku a závazků – směrnice vymezuje základní zásady pro provádění inventarizací v ÚJ.       Na vědomí

                                                                      

       b) Plán inventur   na rok 2015                                                                                                                                                                                                                  
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb.,  o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku závazků 
byl stanoven Plán inventur 2015.                                                                                                                                                                                                                      

Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se                                                               Schváleno všemi  hlasy
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6.3. Směrnice k provádění inventarizace   č. 05/2015, Směrnice inventarizace majetku a závazků   
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Směrnici k provádění inventarizace ze dne 6. 11. 2015

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

                                                                                                                                                                                                                                                                           
6.4. Protokol o proškolení členů inventarizační komise
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o proškolení všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení inventarizace v roce 2015/2016.                    
Instruktáž byla provedena dne 6. 11. 2015, viz. Prezenční listina účastníků školení k provádění inventarizace, příloha č. 10 Zápisu.                                           Na vědomí

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. Program jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice na jednání konané 16. 11. 2015 od 19. 00 hodin, příloha č. 7 Zápisu 
Zastupitelstvo obce schvaluje body jednání:                                                                                                                                                                                                    
Kontrola plnění usnesení; úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva                                                                                                                                                        
Analýza provedených zápisů ze zasedání zastupitelstva                                                                                                                                                                                  
Veřejné zakázky, záměry, projekty 2015 – 2016                                                                                                                                                                                                               
Aktualizace strategického rozvojového dokumentu obce                                                                                                                                                                                 
Kontrola smluvních vztahů, nájemních smluv nemovitostí a půdy                                                                                                                                                                  
Kontrola poskytnutých příspěvků                                                                                                                                                                                                                     
Vyjádření k peticím, stížnostem a připomínkám občanů                                                                                                                                                                                  
Požadavky ZO

Hlasování: 5 členů ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se                                                                Schváleno všemi  hlasy   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
6.6. Smlouva o výpůjčce
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 169/11/15 c) –  Smlouvu o výpůjčce  místnosti uvnitř stavby občanského vybavení, mezi Obcí Kunějovice       
a SK FC Kunějovice, o. s.                                                                     - předávací protokol, nedílnou součást smlouvy                                                                             

Hlasování: 5 členů ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se                                                                Schváleno všemi  hlasy  
                                                                                                                                                                                                 
6.7. Vyznačení plomby, V-5571/2015-407, příloha č. 8 Zápisu 
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever Vás v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), informuje, že došlo k vyznačení plomby (vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou), u následujících nemovitostí:
Parcela: 883/4, k.ú. Kunějovice, parcela: 883/7, k.ú. Kunějovice, parcela: 884/3, k.ú. Kunějovice. Plomba byla vyznačena na základě listiny Návrh na vklad .               
Právní účinky zápisu ke dni 19.10.2015; Smlouva darovací ze dne 14.10.2015. Účastníky řízení jsou: Obec Kunějovice, IČ 573086, č. p. 28, 33035 Kunějovice; 
Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň.

_ 4  ________________________________________________                                                                                                                                 ________________
Zápis a Usnesení_13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_06. 11. 2015                                                                                                                                                                           Z-U-13/VZZO-06-11/2015      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
● ● (2015) Obec Kunějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                    4/7     

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/P%C5%99ed%C3%A1vac%C3%AD-protokol.pdf


                                                                                                                                                         5                                                                                                                          Č. j. Z-U-13/VZZO-06-11/2015

6.8. Revize 3324, 1615
20. 10. 2015 proběhla kontrola vody na OÚ a v pohostinství, dusičnany NO3 10, dusitany NO2 0, celková tvrdost GH 21, pH ve vodě 6,8.
21. 10. 2015 proběhla kontrola a čištění spal. cest v komíně požární zbrojnice, bez závad.
26. 10. 2015 proběhla kontrola, údržba a oprava hasičských přístrojů – OÚ, pohostinství, hasičská zbrojnice.
                                                                                         

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :                                                                                                                              

Na vědomí 

     ZFO_DDZ_133_313708164_ZRA OVM - oznámení o RA_ 
     ZFO 134 DDZ_314430154 Základní registr agend OVM
     ZFO 135 DDZ_315446179_Souhlas s GP
     ZFO 136 DDZ_315698324_ V_5571_2015_407
     ZFO 137 DDZ_316631356_Inventarizace a účetní závěrka obce 2015
     ZFO 138 DDZ_316653630_ZRA
     ZFO 139 DDZ_317309754_Souhlas_prodloužení lhůty k dokončení stavby
     ZFO 140 DDZ_317832177_Oznámení o registraci agendy                                                                                                                                                                                         
  

       7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání:
               - Vladimír Habart předal klíče od hasičské zbrojnice starostovi obce, viz. Záznam o předání, příloha č. 9. Zápisu.

       7.3.  Dotace na dětské hřiště, střešní krytina veřejné budovy
 Zastupitelé obce schvalují usnesením 174/11/15 h) –  Návrh na žádost o dotaci pro rok 2016 na:
 ► dětské hřiště 
 ► pořízení nové střešní krytiny veřejné budovy  

 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.
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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 21:00 hodin ukončil zasedání.                                                       

9.  Návrh U S     N E S     E N Í  UZ_13-U-VZZO-06-11/2015, příloha č. 4 Zápisu

                   
     ZO po projednání navrhuje schválit 1): 

 a) 167/11/15 - Upravený program jednání13 Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-13/VZZO-06/11/2015)                   
                        5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        Schváleno všemi  hlasy                                                                  
b) 168/11/15 - Ověřovatele Zápisu z 13. 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) 169/11/15 –  Smlouvu o výpůjčce dočasného, bezplatného užívání místnosti uvnitř stavby občanského vybavení, mezi Obcí Kunějovice a SK FC Kunějovice, o. s.,   
-  předávací protokol, záznam o předání a převzetí místnosti klubovny HZ, nedílnou součást smlouvy                                                                                                       
5 členů ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se                                  Schváleno všemi  hlasy                                                                 
d) 170/11/15 – Směrnici k provádění inventarizace č. 05/2015                                                                                                                                                                       
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                  Schváleno všemi  hlasy                                                                 
e) 171/11/15 –  Plán inventur 2015                                                                                                                                                                                                                 
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                Schváleno všemi  hlasy                                                                
f) 172/11/15 –  Směrnici inventarizace majetku a závazků                                                                                                                                                                          
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                   Schváleno všemi  hlasy                                                                
g) 173/11/15 –  Program jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice na jednání konané dne 16. 11. 2015                                                                             
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                   Schváleno všemi  hlasy                                                            
h) 174/11/15 –  Návrh na žádost o dotaci na dětské hřiště a pořízení nové střešní krytiny veřejné budovy                                                                                                    
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                   Schváleno všemi  hlasy                                                                

2) bere na vědomí: 
a) 175/11/15 -  Plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva č. 152 – 166/10/15                             Bez připomínek
b) 176/11/15 –  Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků                            Na vědomí
c) 177/11/15 –  Proškolení členů inventarizační komise                                                                                 Na vědomí
d) 178/11/15 –  Souhlas – prodloužení lhůty k dokončení stavby, Stav. 392/2015-1                                 Na vědomí
e) 179/11/15 –   Podání  DP 33/12-10/2015, DP 34/16-10/2015                                                                    Na vědomí
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-13-vz.pdf
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f) 180/11/15  –  Vyznačení plomby, V-5571/2015-407                                                                               Na vědomí                                                                                               
g) 181/11/15 –  Revizi 3324, 1615                                                                                                              Na vědomí
h) 182/11/15 – Žádost o povolení kácení dřevin, DP-35/04-11/15                                                            Na vědomí      
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Přílohy:

- příloha č. 1 -  Pozvánka, návrh programu 13

- příloha č. 2 – Prezenční listina                            
- příloha č. 3 – Upravený program jednání              
- příloha č. 4 – Usnesení č. j.: ZZ-U-Lu-U-13/VZZO-06-11/2015         
- příloha č. 5 – Podání, omezení hluku v hasičské zbrojnici, Doručená pošta č. 33/12-10/2015
- příloha č. 6  –  Anonymní podání ze dne 16. 10. 2015 ve věci Schválení žádosti o výpůjčku obecní hasičské zbrojnice , DP 34/16-10/2015
- příloha č. 7 –  Pozvánka - Program jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice na jednání konané 16. 11. 2015 od 19. 00 hodin
- příloha č. 8 –  Vyznačení plomby, V-5571/2015-407
- příloha č. 9 –  Záznam o předání klíčů od hasičské zbrojnice starostovi obce
- příloha č. 10 –  Prezenční listina účastníků proškolení k provádění inventarizace  
                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zápis ověřili:                                                                                    Marek Ludvík                                               Jiří Löwy                   

starosta  Miloslav Novák  

6. listopadu 2015 ve 2120 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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