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ZÁPIS

Č. j. Z-U-07/VZZO-15-05/2015

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018, konaného dne 15. 5. 2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé

Hlasování o usnesení

Předsedající: Miloslav Novák

starosta

pro

proti

zdržel se

Ověřovatel: Jan Šabacký

místostarosta

5

0

0

Ověřovatel: Jiří Löwy

člen

Václav Král

člen

Marek Ludvík

člen

Program jednání

Přijat

Přítomni: 5 členů ZO
Dřívější příchod: Helena Ludvíková, Miloslav Novák
Dřívější odchod: - - Omluveni jmenovitě: - - Ověřovatelé: J. Löwy, J. Šabacký
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_07/VZZO; 15-05/2015]
1.1. Úvodní část
Zasedání ZoK, které proběhlo v době od 18oo do 213o 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 ´ 7.3 – 7.7.´
1.2. Ověřovateli dnešního zápisu starosta navrhuje Jiřího Löwy a Jana Šabackého.
Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 2 zdržel se (J. Šabacký, J. Löwy)

Schváleno třemi hlasy

2.1. Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, tři 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 šesti měsíců.
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 10. 4. 2015 …..................................................................................….. 3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
………………………………………………………. 4
Přenesené body jednání z předchozího zasedání
………… ………………………………… ………. 5
Body jednání
……………………………………………………………………………………....... 6
6.1. Závěr jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. 4. 2015
6.2. Plán činnosti obce při vzniku mimořádné události
6.3. Sdružení prostředků JSDHO Kunějovice x JSDHO Všeruby
6.4. Aktivní veřejná zakázka MR – Rekonstrukce hygienického zařízení, výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace
6.5. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 01/2015
6.6. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6.7. Ustanovení komise pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
6.8. Návrh dodatku k pojištění PR7
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání ….......................................................... 7
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Závěrečná kontrolní prohlídka 806/4, novostavba vysílače
7.4. SÚSPK, stanovisko k projektu akce směny pozemků
7.5. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 02/2015
7.6. Ohlášení stavby – stavební úpravy objektu Kaple Sv. Anny
7.7. Smlouva o poskytování právní pomoci
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ……………………………………………………......................
8
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-07/VZZO; 15-05/2015, další přílohy, závěr
………..................
9
2.2 Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 15. 5. 2015:
5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno všemi hlasy
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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
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 10. 4. 2015.

Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. M. Ludvík sdělil, že zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 4. 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. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, ADM-JFV-20-04/2015-Lu, příloha č. 6 Zápisu
ze dne 20. dubna 2015. Místo jednání kontrolního výboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany, zahájení jednání: 19.00 hodin.
Plán přezkoumávání za období: leden – březen 2015 ( 9. 1. 2015 – 16. 3. 2015). Při jednání byli přítomni dle prezenční listiny:
Miloslav Novák – starosta obce

Marek Ludvík – předseda a předsedající Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

Josef Hronek - člen Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

Jaroslava Nováková – členka Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

Jiří Löwy – člen ZOK

Jan Šabacký – místostarosta ZOK

Václav Král – předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

Hana Habartová – pokladní obce

Helena Ludvíková – referent úsc
Omluveni: - - 

1. Předmět jednání, přezkoumané písemnosti:
Hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky za období únor - duben 2015
Prověření výsledku hospodaření za 1.Q/2015 v oblasti příjmů a výdajů (výkazy – rozvaha, výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha účetní závěrky), kontrola plnění
rozpočtu, aktuálně rozpočtová opatření
Dodržování zákona o účetnictví, správnost prováděcích předpisů, náležitosti účetních dokladů
Dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
Výdaje v hotovosti z pokladny
Projektové záměry
Požadavky ZO
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2. Zjištění
Předmětem kontroly Finančního výboru bylo zaměření se na hospodaření s majetkem obce a finančními prostředy za období 02 – 04/2015. Při kontrole finanční výbor
prověřil výsledek hospodaření obce Kunějovice za 1.Q/2015, jak v oblasti příjmů, tak i výdajů obce. Při kontrole bylo sledováno dodržování zákona o účetnictví,
náležitosti účetních dokladů, ale i kontrola dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.
V neposlední řadě správnost prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, zda je účetnictví vedeno správně, průkazně a bez zjištěných chyb a nedostatků. Dále byly
prověřeny výdaje v hotovosti z pokladny obecního úřadu, aktuálně rozpočtová opatření a projektové záměry.
Nebyly zjištěny nedostatky, zkonstatování dodržování plnění a čerpání rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce; výsledkem kontrolovaných položek za první
čtvrtletí roku 2015 finanční výbor nezjistil nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce Kunějovice. Podklady pro kontrolní činnost poskytl starosta, referent
a pokladní obce. Byly vyhodnoceny projektové záměry, aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu financování v jednotlivých letech
realizace se specifikací zdrojů, které zajistí obec, a které jsou požadovány z jiných zdrojů. Předpokladem realizace většiny záměrů je využití dotací z krajských fondů.
Výčet základních záměrů, které zastupitelstvo obce považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje obce:
Stavební úpravy Kaple sv. Anny, cíl: Oprava a celková rekonstrukce kapličky, přepokládaný rozpočet: 580 000,- Kč, předpokládaná doba ukončení realizace:
rok 2015, financování z: MMR, vlastní zdroje.
Rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele, cíl: Oprava hygienického zařízení, přepokládaný rozpočet: 150 000,- Kč, předpokládaná doba ukončení
realizace: rok 2015, financování z: vlastní zdroje
Vybudování dětského hřiště a pergoly, cíl: Rozvoj pohybových aktivit, přepokládaný rozpočet: 500 000,- Kč, předpokládaná doba ukončení realizace: rok 2016
Financování z: MMR, vlastní zdroje.
3. Závěr
FV překontroloval činnost kontrolního výboru, vzal na vědomí zprávu o jeho činnosti a Zápis z jednání KV ZOK ze dne 16. března 2015.
Finanční výbor neshledal žádné nedostatky, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska členů FV. Ukončení jednání: 21.20 hodin.
Zápis z jednání FV Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. dubna 2015 ( výtisk číslo 1) obdržel starosta obce.
Přílohy: 7
– Pozvánka, program jednání FV ZOK
– Prezenční listina
– Zápis z jednání Kontrolního výboru ZOK ze dne 16. března 2015
– Projektové záměry
– Výkazy – rozvaha, výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha účetní závěrky
– RO
– Účetní doklady
Použité zkratky: FVZOK – Finanční výbor Zastupitelstva obce Kunějovice, ZOK – Zastupitelstvo obce Kunějovice

5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno všemi hlasy
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6.2. Plán činnosti obce při vzniku mimořádné události
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán činností obce při vzniku mimořádné události. Je dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví,

majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí. Je uložen na přístupném místě a jsou s ním vhodnou formou seznámeny všechny v něm uvedené
osoby. Do plánu činnosti je zapracován: a) výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje dle § 25, odst. 6 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, b) výpis z Poplachového plánu integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje dle § 3, odst. 4 - Nařízení
Plzeňského kraje č. 11/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje.
OBSAH:
I. Úkoly a opatření orgánů obce a starosty obce při vzniku mimořádné události (MU) a krizové situace (KS)
II. Karta přípravy obce na mimořádné události
III. Analýza možných rizik ohrožení obce I
IV. Postupy orgánů obce při řešení mimořádné události a krizové situace
Odkaz: www.kunejovice.cz -→ http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=4886
Hlasování: 5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno všemi hlasy

6.3. Návrh smlouvy o sdružení prostředků JSDHO Kunějovice x JSDHO Všeruby
13. 5. 2015 se uskutečnila schůzka mezi panem starostou Miloslavem Novákem, panem starostou Michalem Vaňkem a velitelem SDHO Všeruby Jaroslavem Fránou.
Předmětem jednání byla snaha o uzavření Smlouvy o sdružení prostředků mezi JSDHO Kunějovice a JSDHO Všeruby.Velitel JSDHO Všeruby pan Jaroslav Frána
sdělil, že si nemůže z kapacitních ani ekonomických důvodů dovolit vyčlenit 4 členy pro zásahy do Kunějovic. Další snahou obce Kunějovice bude jednat o uzavření
smlouvy o SP s JSDHO Nekmíř.
Na vědomí
6.4. Vypsání zakázky Rekonstrukce hygienického zařízení, ADM/VZ-01/05/20151, příloha zápisu č. 7
Obec Kunějovice vyzvala k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky jsou v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí výzvy k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek: 1. 5. 2015 – 12. 6. 2015 do 18.00 hodin.
Detail vypsané zakázky: http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3301
∇ VYPSANÁ AKTIVNÍ ZAKÁZKA
Zadávací dokumentace, podp, Krycí list nabídky 1, Krycí list nabídky 2, Čestné prohlášení uchazeče, Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář,
Fotodokumentace, VÝKAZ VÝMĚR, Výzva k podání nabídky, podp. VZOR OBÁLKY PRO PŘIHLÁŠKU, Žádost o zpracování cenové nabídky,podp
Hlasování: 5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno všemi hlasy
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6.5. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 01/2015
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kunějovice č. 01/2015 o poplatku za komunální odpad.
Vyvěšeno na úřední desce + v elektronické podobě dne 15. 5. 2015, datum sejmutí z úřední desky + sejmutí v elektronické podobě dne 2. 6. 2015.
» Odkaz: ♦ č. 01_2015
/účinnost od: 15. 5. do 2. 6. 2015/EÚD-27/05/15/
Hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
Bez připomínek, bez výhrad

6.6. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, příloha č. 8 Zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Účinnost nabývá dnem 2. 6. 2015
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=5176
» Odkaz: ♦ č. 03/2015
Hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno všemi hlasy

6.7. Ustanovení komise pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu – Rekonstrukce hygienického zařízení
Zastupitelstvo obce usnesením č. i) 85/05/15 ustanovilo komisi pro výběrové řízení VZMR ´Rekonstrukce hygienického zařízení´.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
6.8. Návrh dodatku k pojištění podnikatelských rizik , příloha č. 9 zápisu
Zastupitelstvo obce neschvaluje Nabídku na pojištění podnikatelských rizik TREND 7 usnesením č. j) 86/05/15.
Hlasování: 5 členů ZO proti (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 pro, 0 zdržel se ◙
K bodu 7.

Schváleno všemi hlasy

Nechváleno všemi hlasy

Nově zařazené body jednání:

Ad a. Na vědomí


Z obecní emailové pošty odkaz na Microsoft Office Outlook: Doruč. a odesl. emaily info@kunejovice.cz, obec@kunejovice.cz, kunejovice@post.cz
- období od 10. 4. do 15. 5. 2015, z doručené a odeslané pošty viz. Podací deník 10. 4. - 13. 5. 2015;
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Ad b. z Czech POINT@office ( Konverze z moci úřední, Agendy ohlašovny, Agendy obchodního rejstříku, Agendy základních registrů), Elektronické spisové služby:
č. j. od 12. 4. do 14. 5. 2015, z přístupu do systému infoPORT, Czech POINT uživatel – https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3A%2F%2Fwww.czechpoint.cz%2Fvibe
%2F&type=certificate, z 17. 4. a 21. 4. 2015- https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/sablony/101, https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/archiv,
viz. Archiv podání; – č. j. ADM 27/PTP 2015 EO, Uživatel: Helena Ludvíková Role: Vkladatel;
 https://www.czechpoint.cz/ssf/a/do?p_name=ss_forum&p_action=1&binderId=33&action=view_permalink&entityType=folder&vibeonprem_url=1?vibeonprem_root=1
(projekty základních registrů, Czech POINT, agendových informačních systémů a katalogu autentizačních a autorizačních služeb (JIP / KAAS uživatel, ZR master uživatel,
ROS – IAIS, Gestoreditor, RPP AIS Působností, Ohlašovatel působnosti v agendě, Service desk manager Správy základních registrů, Přístupové role);

Ad c.
, z Registru práv a povinností – agend - změny 11. 5. 2015;
Ad d. ISUI pro obce (schvalovatel, distributor, zapisovatel);
. Správa dat v Seznamu OVM - https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https://www.czechpoint.cz/spravadat/p/cn/detail/my-profile/&type=certificate: 12. 5. 2015 – 09:42;

Ad e. Portál veřejné správy - http://portal.gov.cz/portal/ovm/agendy/- http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/jjqjqih/agendy/13721.html: Žádost o využití údajů z Registru
obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel, 14. 5. 2015;

z KEVISu - Krajský EVidenční Informační Systém Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR - Uživatel 'adm_Kunejovice' (id='2517'), [08:15:11] Subjekt s id='2517'
'interní uživatelé' (id='3');

z POVISu - Seznam povodňových komisí správních celků: http://www.wmap.cz/pk_edt/ - editace údajů 15. 5. 2015;

z Aplikací MPSV https://exsps.mpsv.cz/sluzby/pristupy/heslo/default.aspx: doména 'identity.mpsv.cz' - aktualizace hesla účtu 'IDENTITY\VESl'

z AIS RPP Působností - https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/faces/menu?Adf-Window Id=w0&_afrLoop=1001495567047442&_afrWindowMode=0&sessionId=
00-6492fdb093804cf99487f44eaba72038&_adf.ctrl-state=15pnsoreln_3&_afrRedirect=1001495722359262 ;














z

http://www.szrcr.cz/organy-verejne-moci 17. 4. 2015;

z Informačního systému katastru nemovitostí České republiky, dálkového přístupu do katastru – Informace o stavbách bez č.p./č.e. ; 21. 4. 2015;
- Systém pro dotační řízení Plzeňského kraje, http://dotace.plzensky-kraj.cz/, aktuality, vyhlášené dotační programy, editace bankovního účtu z ČNB na KB, blacklist,
statutární zástupci, email, tel. kontakt y – 22. 4. 2015;
z ekonomické agendy - Zajištění základních účetních prací pro obec (pokladna, úhrada faktur, rozpis mezd, docházka, výpisy ČNB, KB), příprava podkladů
pro zahájení přezkoumání hospodaření;
z dotačního managementu - Monitorování dotačních výzev a průběžné informování o vypsané výzvě;
z veřejných zakázek - Příprava podkladů pro veřejnou zakázku malého rozsahu s aktuální právní úpravou, doručení a uveřejnění výzvy na podání nabídek
– výzvy, profil zadavatele, okruh zájemců, lhůty, finanční limity a námitky pro zjednodušené podlimitní řízení, organizace a zajištění práce výběrové komise
(na posouzení předložených dokladů před uzavřením smlouvy, nepředložení dokladů, stáří dokladů) při aktivaci zakázky Rekonstrukce hygienického zařízení,
čestné prohlášení členů hodnotící komise, další související úkony;
z IT podpory: práce s datovou schránkou, přístup k základním registrům, funkčnost pracoviště CzechPoint, správa informačních systémů obce
- webové stránky, úřední deska;
z technické a stavební podpory: vyjádření kladných stanovisek ke stavbám a vodním dílům, směnám pozemků;
z rozvoje obce: obecně závazné vyhlášky 01, 02/2015, směrnice k zadávání veřejných zakázek, e-zpravodaj;
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z doručených datových zpráv,

Č. j. Z-U-07/VZZO-15-05/2015

(podací deník) konzultovány:

 ZFO_DDZ_050_270130412_Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností - Oznámení o registraci agendy,
ZFO_DDZ_051_270576622_realizace par. 53 - 57 zák. č. 111_2009 Sb., Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634_3, 14021 Praha 4,
ZFO_DDZ_052_270924589_ZR agend OVM,
ZFO_DDZ_053_270933298_Registr agend orgánů VM,
ZFO_DDZ_054_271802828_Usnesení o zrušení usn. par. 80_1 t. ř.,
ZFO_DDZ_055_271858740_Informace obcím - ESO - Plzeňský kraj,
ZFO_DDZ_056_272381756_Informace_formulář v prostředí CzechPOINT,
ZFO_DDZ_057_272876891_Kurzy, školení,
ZFO_DDZ_058_273260296_Oznámení o zahájení řízení ŽP4_2015_ZPF,
ZFO_DDZ_059_274471446_Veřejná vyhláška, doručení veřejnou vyhláškou,
ZFO_DDZ_060_27507095_Oznámení kácení dřevin,
ZFO_DDZ_061_276125495_Oznámení o zahájení vodoprávního řízení,
ZFO_DDZ_062_276556958_Závěrečná kontrolní prohlídka,
ZFO_DDZ_063_276598289_Dotační tituly,
ZFO_DDZ_064_277447298_Předávání informací na obce pomocí sms.

K bodu 7.
7.1 Nově zařazené body jednání

:

7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Závěrečná kontrolní prohlídka 806/4, novostavba vysílače, č. j. Stav.: 141/2015 – 1
Starosta informoval o účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby vysílače – anténního stožáru PilsFree, na pozemku parc. č. 806/4, v. k. ú. Kunějovice,
13. 5. 2015, se schůzkou pozvaných na místě záměru.
Na vědomí
7.4. SÚSPK, stanovisko k projektu akce směny pozemků
Majetkoprávní vypořádání stavby obchvatu Všerub - pozemků, které jsou trvale dotčené stavbou obchvatu na katastrálním území Kunějovice, projednání jejich
převodu do vlastnictví Plzeňského kraje. Jedná se o pozemky 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.
Požadavek obce je směna částí pozemků pro budoucí stavbu chodníků v obci. Je zavedeným postupem, že v těchto případech obec požádá SÚSPK o stanovisko
k projektu akce, SÚSPK jej vydá a uzavře s obcí smlouvu ke stavebnímu řízení. Po dokončení akce Kolaudačním souhlasem provede obec zápis tohoto souhlasu
a geometrického plánu. Poté Zastupitelstvo obce Kunějovice projedná přijetí daru, tj. pozemků dotčených stavbou chodníku a požádá Plzeňský kraj cestou SÚSPK
o darování pozemků dotčených stavbou chodníku. SÚSPK připraví podklady a postoupí žádost k projednání Radě a Zastupitelstvu Plzeňského kraje,
po projednání je obci zaslána darovací smlouva. Pokud má zastupitelstvo obce pochybnosti, SÚSPK vydá stanovisko, že tento postup bude v případě stavby chodníků
v obci dodržen.
Na vědomí
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7.5. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 02/2015
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2015.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
» ODKAZ: ♦ Vyhláška č. 2_2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
15.5.2015 2.6.2015
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání
se stavebním odpadem
/účinnost od: 15. 5. do 2. 6. 2015/EÚD-28/05/15/

Č. j. Z-U-07/VZZO-15-05/2015

Schváleno všemi hlasy

7.6. Ohlášení stavby – stavební úpravy objektu Kaple Sv. Anny
Na vědomí
7.7. Smlouva o poskytování právní pomoci
Zastupitelstvo obce Kunějovice usnesením č. b) 87/05/15 neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci, AK Mgr. Ing. Jana Krupičková.
Hlasování: 5 členů ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno všemi hlasy
7.8. Nabídka na pojištění podnikatelských rizik TREND 7

Zastupitelstvo obce Kunějovice usnesením č. a) 86/05/15 neschvaluje Nabídku na pojištění podnikatelských rizik TREND 7.
Hlasování: 5 členů ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 pro, 0 zdržel se

Neschváleno 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 již nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:30 h. ukončil zasedání.
9. Návrh U S N E S E N Í č. j.: ZZ 07-U-VZZO-15-05/2015, příloha č. 4 Zápisu
ZO po projednání navrhuje schválit 1):
a) 77/05/15 - Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-07/VZZO-15/05/2015)
5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
__

9

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis a Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice konaného dne 15. 5. 2015
●

Schváleno všemi hlasy

(2015) Obec Kunějovice

Z-U-07/VZZO-15-05/2015
Strana: 9/11

Č. j. Z-U-07/VZZO-15-05/2015

10

b) 78/05/15 - Ověřovatele Zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, M. Ludvík, 0 proti, 2 zdržel se: J. Šabacký, J. Löwy
c) 79/05/15 - Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno třemi hlasy

Schváleno všemi hlasy

d) 80/05/15 – Závěr jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. 4. 2015
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

e) 81/05/15 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

f) 82/05/15 - Vypsání zakázky rekonstrukce hygienického zařízení, výzvu k podání nabídek,
zadávací dokumentaci, ADM/VZ-01/05/2015
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

g) 83/05/15 - Obecně závaznou vyhlášku obce Kunějovice č. 01/2015, o poplatku za komunální odpad
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

h) 84/05/15 - Obecně závaznou vyhlášku obce Kunějovice č. 02/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

i) 85/05/15 - Ustanovení komise pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

2) neschvaluje:
a) 86/05/15 - Nabídku na pojištění podnikatelských rizik TREND 7
5 členů ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno všemi hlasy

b) 87/05/15 - Smlouvu o poskytování právní pomoci, AK Mgr. Ing. Jana Krupičková
5 členů ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno všemi hlasy
__
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3) bere na vědomí:

a) 88/05/15 - Plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva č. 53 – 76/04/15
Bez připomínek
b) 89/05/15 – Ohlášení stavby – stavební úpravy objektu Kaple Sv. Anny
Na vědomí
c) 90/05/15 - Závěrečnou kontrolní prohlídku 806/4, novostavbu vysílače, č. j.: Stav.: 141/2015 - 1
Na vědomí
d) 91/05/15 - Stanovisko k projektu akce směny pozemků, SÚSPK
Na vědomí
Přílohy:
- příloha č. 1 - Pozvánka, návrh programu
- příloha č. 2 - Prezenční listina
- příloha č. 3 - Upravený program jednání
- příloha č. 4 - Usnesení č. j.: ZZ-U-Lu-U-07/VZZO-15-05/2015
- příloha č. 5 - Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 01/2015 o poplatku za komunální odpad
- příloha č. 6 - Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. dubna 2015, výtisk č. 2
- příloha č. 7 - Aktivní zakázka MR - Rekonstrukce hygienického zařízení
- příloha č. 8 - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- příloha č. 9 - Návrh dodatku k pojištění PR 7
- příloha č. 10 - Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 02/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunějovice
Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.
Zápis ověřili:

Jan Šabacký

Jiří Löwy

starosta Miloslav Novák
15. května 2015 ve 2150 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

__
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Digitálně podepsal Helena
Ludvíková
DN: c=CZ, o=Obec Kunějovice [IČ
00573086], ou=1, cn=Helena
Ludvíková, serialNumber=P224069,
title=admin
Datum: 2015.05.19 13:42:51 +02'00'
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