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ZÁPIS

Č. j. Z-U-08/VZZO-12-06/2015

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018, konaného dne 12. 6. 2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé

Hlasování o usnesení

Předsedající: Miloslav Novák

starosta

pro

proti

zdržel se

Ověřovatel: Jan Šabacký

místostarosta

4

0

0

Václav Král

člen

Ověřovatel: Marek Ludvík

člen

Program jednání

Přijat

Přítomni: 4 členi ZO
Dřívější příchod: Helena Ludvíková, Miloslav Novák
Dřívější odchod: - - Omluveni jmenovitě: J. Löwy
Ověřovatelé: M. Ludvík, J. Šabacký
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_08/VZZO; 12-06/2015]
1.1. Úvodní část
Zasedání ZoK, které proběhlo v době od 18oo do 2230 hodin, zahájil a nadále i řídil Miloslav Novák, starosta obce. Přivítal členy ZO a přítomné hosty.
V době zahájení Zastupitelstva obce Kunějovice byli přítomni 4 členové 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 - 7.5.
1.2. Ověřovateli dnešního zápisu starosta navrhuje Jana Šabackého a Marka Ludvíka.
Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 1 zdržel se (M. Ludvík)

Schváleno třemi hlasy

2.1. Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, čtyři 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 15. 5. 2015 …..................................................................................…... 3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
………………………………………………………. 4
Přenesené body jednání z předchozího zasedání
………… ………………………………… ………. 5
Body jednání
……………………………………………………………………………………....... 6
6.1. Likvidace biologicky rozložitelných odpadů
6.2. Šetření obvodů hranic komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), zjišťování průběhu hranic
6.3. Kupní smlouva, Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb.
6.4. Rozhodnutí - VZMR – rekonstrukce hygienického zařízení
6.5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
6.6. Oznámení o výsledku jednání komise pro zadávací řízení na veřejnou zakázku ´Rekonstrukce HZ´
6.7. Návrh závěrečného účtu za rok 2014
6.8. Program jednání finančního výboru ZOK (na 22. 6. 2015)
6.9. Stanovisko k plánované stavbě PS, p. č. 415/19, kNN
6.10. Nařízení trestu - obecně prospěšné práce
6.11. Přesun kontejneru na velkoobjemový odpad
6.12. Dotační titul MMR – sakrální stavby
6.13. Majetkoprávního vypořádání stavby obchvatu Všerub - převod pozemků, stanovisko k projektu akce
6.14. Pojištění veřejného osvětlení
6.15. Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí ze ZPF
6.16. Závěrečná kontrolní prohlídka, Stav.: 178-2/2015
6.17. Veřejná vyhláška, doručení pozvánky, obvody KoPÚ Kunějovice
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. Sdružení prostředků JSDHO Kunějovice x JSDHO Nekmíř
7.4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o ZVB – S a smlouva o právu převést stavbu č. IV-12-0010194/VB/001 Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN
mezi Obcí Kunějovice a ČEZ Distribuce, a. s.
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7.5. Dohoda o provedení práce, AK Mgr. Ing. Jana Krupičková
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ……………………………………………………
8
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-08/VZZO; 12-06/2015, další přílohy, závěr
……… 9
2.2 Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 12. 6. 2015:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi 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
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 15. 5. 2015.

Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. M. Ludvík sdělil, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. 5. 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. Likvidace biologicky rozložitelných odpadů
Dřevotrans, Jiří Konvalinka, Loza15 , 331 52 Dolní
Bělá – provoz Plzeň – Křimice, IČ: 15735991, DIČ: CZ7005072041, tel.: +420 737 285 801 nabídl
likvidaci biologicky rozložitelného materiálu podle
§ 14 odst. 1, zákonech o odpadech a dle nařízení vlády České republiky o odpadovém hospodářství
č. 197/2003 Sb. Ceny dopravy: 25 Kč /km – 1 kontejner o objemu 27 m³ (max. 15 tun), 20 Kč /km – 1 kontejner o objemu 22 m³ (max. 5 tun), 160 Kč /t – likvidace
za jednu tunu odpadu. Biologicky rozložitelným odpadem se rozumí tráva, seno, sláma, větve, klest, dřevo. Odpad nesmí obsahovat plasty, stavební materiál, suť,
sklo, provazy, papír, kameny, zeminu.
Zastupitelstvo obce usnesením č. 106/06/15 neschvaluje likvidaci biologicky rozložitelných odpadů firmou Dřevotrans, Jiří Konvalinka.
Hlasování: 4 členi ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno čtyřmi hlasy
Hlasování pro vlastní plastovou nádobu o objemu 240 l na biologicky rozložitelný odpad:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.2. Šetření obvodů hranic komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), zjišťování průběhu hranic, zn.: SPU 259659/2015, Sp. zn.: 2RP11990/2015-504201, příloha č. 5 Zápisu
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunějovice bude ode dne 22. 6. 2015 do 25. 6. 2015 probíhat
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zjišťování průběhu hranic pozemků, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu
při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice
katastrálního území a hranice územní správní jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce, silnice, vodní toky apod.) Podkladem pro zjišťování hranic,
které jsou obsahem katastru nemovitostí, je dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný
průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech. Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí
komise složená z pracovníků pobočky, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav, zástupců dotčených obcí a podle potřeby
i zástupců dalších úřadů. Předseda komise a její členové jsou jmenováni v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona. Komise při zjišťování hranic prověřuje i další údaje, které
jsou obsahem katastru (např. údaje o vlastníku - jméno, příjmení, datum narození (rodné číslo), adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, název, identifikační číslo
a adresa sídla právnické osoby, druh pozemku, způsob jeho využití). O výsledku zjišťování průběhu hranic sepíše komise protokol.
Ke zjišťování průběhu hranic jsou zváni vlastníci pozemků v případech, kdy je jejich účast potřebná pro vyjasnění vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu
pozemkových úprav hranice obce, zvou se vždy zástupci sousedních obcí (rovněž vlastníci nemovitostí sousedících s tímto územím). Vlastníci a zástupci obcí jsou
ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem. Neúčast pozvaných (příp. jejich zplnomocněných zástupců) není
na překážku využití výsledků zjišťování hranic.
» ODKAZ: Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Vyvěšeno 20. 5. 2015
/účinnost od: 20. 5. do 19. 6. 2015/EÚD-29/05/15/

Datum sejmutí:
19.6.2015

Na vědomí

6.3. Kupní smlouva, Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb.
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 94/06/15 Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb. a Kupní smlouvu smluvních stran
Obec Kunějovice a Anita Kopačková, na stavbu bez č. p. / č. e. – garáž, postavenou na pozemku č. parc. st. 70. Kupní cena byla stanovena ve výši Kč 100,-.
Důvodem výše KC je povolení Rady místního národního výboru o stavbě cihlové garáže z 8. 8. 1968, dále, že kupující vlastní stavební parcelu č. 70 v obci a k. ú.
Kunějovice od 8. 10. 2003 a stavbu na ní postavenou dlouhodobě užívá.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.4. Rozhodnutí - VZMR – rekonstrukce hygienického zařízení
Zadavatel ve veřejné zakázce malého rozsahu rozhodl a vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče BOST, Stavební montáže, spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň,
IČO: 453 568 15, cena v Kč (bez DPH) 295 385,00. Založeno na úřední desce dne: 12. 6. 2015 | schváleno/účinnost: 12. 6. 2015 /EÚD-35/06/15, datum sejmutí
z úřední desky dne: 30. 6. 2015, zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska) od: 12. 6. 2015 do: 30. 6. 2015 ||.
∇Hlasování: 4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
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6.5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Přezkoumání se uskutečnilo 21. 5. 2015 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávaní hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí. Místo provedení přezkoumání: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28. Přezkoumané období: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014.
Přezkoumání vykonaly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jaroslava Nedvědová, kontrolorka: Ing. Michaela Zíková.
Při přezkoumání byli přítomni: Miloslav Novák - starosta obce, Hana Habartová - pokladní obce, Alice Krejčová - externí účetní obce, Helena Ludvíková - referent
obce. Zjištění z jednorázového přezkoumání: Při přezkoumaní hospodaření ÚSC Kunějovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vyvěšeno na ÚD a elektronické úřední desce dne 22. 5. 2015, datum sejmutí 9. 6. 2015.
Na vědomí
6.6. Oznámení o výsledku jednání komise pro zadávací řízení na veřejnou zakázku ´Rekonstrukce hygienického zařízení´, zpráva z výběrového řízení ,
příloha č. 8, Č. j.: ADM/VZ- 01/RHZ/01/05/15

K účasti ve výběrovém řízení bylo písemně vyzváno dne 29. 4. 2015 8 uchazečů, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací dokumentaci:
Olexandr Volodimyrovič Maštaler, Kunějovice 14, Roman Ludwig, U Bachmače 26, 326 00 Plzeň, Zdeněk Archmann, Ledce 265, 330 14, Miloš Žemlička,
Kunějovice 59, Ladislav Kadlec, Kunějovice 45, Miroslav Hartman, Všeruby 316, 330 16, Vladimír Habart, Kunějovice 40, Silba - Elstav, s. r. o., Letkov 155, 323 00
Plzeň. Nabídky ve výběrovém řízení (v pořadí doručení) předložili: BOST, Stavební montáže, spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, 12. 6. 2015, čas doručení 12:30,
SILBA – Elstav, s. r. o., Letkov 155, 326 00 Plzeň, 12. 6. 2015, čas doručení 17:55. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v sídle obecního úřadu v Kunějovicích
dne 12. 6. 2015 v 19,00 hodin za účasti členů komise a starosty obce. Nabídky byly podány písemně v řádně zapečetěné obálce. Komise otevřela nabídky v pořadí,
v jakém byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Komise provedla kontrolu, že všechny nabídky jsou v českém jazyce a návrh smlouvy o dílo každého
uchazeče je podepsán oprávněnou osobou. Obě nabídky vyhověly. Komise posuzovala prokázání splnění kvalifikace dodavatelů a ostatních požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci. Splnění kvalifikace a ostatních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci prokázali dodavatelé obou
předložených nabídek, žádná nabídka nebyla vyloučená z výběrového řízení. Hodnocené nabídky ve výběrovém řízení:

Název uchazeče, adresa, IČ:
BOST, Stavební montáže, spol. s r. o., Klatovská
7, 301 37 Plzeň, IČO: 453 568 15
SILBA – Elstav, s. r. o., Letkov 155, 326 00 Plzeň,
IČO 643 588 44

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

Pořadí dle nejnižší
nabídkové ceny:

295 385,00

357 416,00

297 184,00

359 593,00

Jediným hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena.
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Komise svým rozhodnutím vybrala a doporučila zadavateli jako nejvhodnější nabídku uchazeče BOST, Stavební montáže, spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň,
IČO: 453 568 15, cena bez DPH 295 385,00. Vybraný uchazeč předložil ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu.
Na vědomí
6.7. Návrh závěrečného účtu za rok 2014
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje bez výhrad usnesením č. e) 96/06/15 – Celoroční hospodaření obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 (při přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky) + účetní závěrku za rok 2014. Dále pak schvaluje
výsledek hospodaření s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období. Plné znění zprávy o provedeném
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou návrhu závěrečného účtu obce Kunějovice za rok 2014.
V souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)
Č.řádku
4010
4020
4030
4040
4050
4200

Název položky
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci

4210
4220
4240
4430
4440

Schv.rozp.

Upr.rozp

Výsledek

1471
160
0
60
1691
1691

1725
271
30
94
2120
2120

1694
121
30
94
1939
1939

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci

1791
400
2191
2191

2168
400
2568
2568

1493
45
1538
1538

Saldo příjmů a výdajů

-500

-448

401
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2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích
kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem.
Nedoš lo k význam ným přírůs tkům a úbytkům m ajetku, nejvýznam nějš í pohyby
js ou uvedeny v přiložené tabulce.

Označení m ajetku

hodnota(tis .Kč)

pozn (nákup/prodej/bezúplatné
nabytí/pozbytí/dar/….)

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí,
státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
Přijaté prostředky:
Položka
4111

Přijato

4112
Poskytnuté prostředky:
Položka
5222

Vyčerpáno
39,5
54,4

Poskytnuto

Vyčerpáno
35

Popis
30,2 dotace na volby
transfery ze státního
54,4
rozpočtu

Popis
35 FC Kunějovice

4.Tvorba a použití fondů (v tis.Kč)
Obec nemá žádné účelové fondy
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4.Tvorba a použití fondů (v tis.Kč)
Obec nemá žádné účelové fondy

5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání:
A/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2014 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
C/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2014. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření s tím,
že rozhoduje o jeho převodu na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední
desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:
•
•

účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Schváleno bez výhrad

Založeno na úřední desce dne: 22. 5. 2015 | schváleno/účinnost: 22. 5. 2015/9.6.2015/12.6.2015
Založila, jméno a podpis: Ludvíková/EÚD-30/05/15
Datum sejmutí z úřední desky dne: 9. 6. 2015
Oprávněná osoba/razítko orgánu potvrzující zveřejnění a sejmutí dokumentu:
Vytvořeno: 22. 5. 2015|Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 22. 5. - 9. 6. 2015||

6.8. Pozvánka, návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (na 22. 6. 2015), příloha č. 13 Zápisu, P-4 -FV/ZZO-22-06/2015
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje návrh programu Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice na jednání 22. 6. 2015:
- Hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky za období duben - červen 2015, prověření výsledku hospodaření II.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;
- Kontrola inventury majetku obce, návrhy opatření, zařazování majetku do užívání;
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- Průběžné naplňování příjmů, potřeba finančních prostředků během roku, financování dotací;
- Kontrola vyhlášek o místních poplatcích;
- Kontrola výsledku přezkumu hospodaření;
- Závěrečný účet;
- Požadavky ZO.
Hlasování o programu jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh programu převzali do vlastních rukou dne: 12. 6. 2015: Josef Hronek, člen FVZOK a Jaroslava Nováková, členka FVZOK.

Schváleno čtyřmi hlasy

6.9. Stanovisko k plánované stavbě PS, p. č. 415/19, kNN, příloha č. 7 zápisu
Zastupitelstvo obce Kunějovice na podkladě žádosti ze dne 19. 5. 2015 schvaluje usnesením č. k) 102/06/15 – Stavbu „Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN“
(dle technického řešení ze dne 19. 5. 2015) el. přípojky pro napojení nového odběrného místa na parcele č. 415/19.
V místě plánované stavby se nenachází žádné podzemní sítě ve správě obce.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
6.10. Obecně prospěšné práce, nařízení trestu, příloha zápisu č. 6
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. i) 100/06/15 vykonání prací sloužících k obecně prospěšným účelům – nařízení trestu Probační a mediační
služby ČR, rozsah 200 hodin, které vykoná Václav Opalecký, Kunějovice 28, nar. 20. 4. 1986, práci zadá a kontroluje místostarosta Jan Šabacký.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.11. Přesun kontejneru na velkoobjemový odpad, příloha č. 9 Zápisu
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. j) 101/06/15 přesun kontejneru na velkoobjemový odpad ze stanoviště za OÚ na p. p. č. 16/1
- stávající stanoviště separovaného odpadu.

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

Schváleno čtyřmi hlasy
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6.12. Dotační titul MMR – sakrální stavby
MMR vyhlásilo dotační program zaměřený na obnovu drobných sakrálních staveb. Dotační titul podporuje obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako je kaple, kaplička, atd.
Žádat mohou obce do 3000 obyvatel a svazky obcí.Výše dotace: Minimální příspěvek na projekt: 50.000,- Kč, maximální příspěvek na projekt: 300.000,- Kč,
maximální příspěvek na projekt v procentech: 70 %. Podporovanými aktivitami jsou:
o Kaple, kaplička – obnova staveb
o Socha, boží muka, kříž - obnova
o Úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj venkova. Tento programu zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově
jejich obce v souladu s místními tradicemi.Termín pro podání žádostí je možné předkládat do 25. června.
Na vědomí
6.13. Majetkoprávní vypořádání stavby obchvatu Všerub - převod pozemků
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 95/06/15 – Majetkoprávního vypořádání stavby obchvatu Všerub, darování - 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 , zároveň žádá o stanovisko k projektu akce
( smlouvě ke stavebnímu řízení ), zda bude dodržen postup v případě budoucí stavby chodníků v obci, tj. po dokončení vybudování chodníků kolaudačním souhlasem
a zaměřením dojde k darování této zastavěné části pozemků na p. č. 865/1 obci Kunějovice.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.14. Návrh dodatku k pojištění podnikatelských rizik , příloha č. 10 zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. l) 103/06/15 – Nabídku na pojištění podnikatelských rizik TREND 7 - pojištění veřejného osvětlení
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy
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6.15. Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF , příloha č. 11
Městský úřad Všeruby, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný podle § 14 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vydal pro PilsFree, z. s., Tachovská 41, Plzeň, IČ 26643260,
ROZHODNUTÍ o odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku parc. č. 806/4, v kat. území Kunějovice, pro stavbu
anténního stožáru PilsFree, a podle § 11 předepsal odvod finančních prostředků, viz. Doručená datová zpráva 280974204.
Na vědomí
6.16. Závěrečná kontrolní prohlídka, Stav.: 178-2/2015
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, který zastupují Elektromontáže Touš, s .r. o., IČO 29089247,
Topolová č. p. 68, Úherce, 330 23 Nýřany, dne 11. 5. 2015 podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu KUNĚJOVICE, p 415/23, v VN, TS, kNN
Kunějovice na pozemku parc. č. 23/1 (GP 23), 475, 476, 835, 415/25, 415/23, 415/52, 415/53, 836 (PK836/d1), 415/1 (PK 415/1/d1), v katastrálním území
Kunějovice. Městský úřad Všeruby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 19. června 2015 (pátek) v 10:30 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží
tyto doklady: 1. Geodetické zaměření stavby, 2. Revizní zprávu elektro, 3. Doklad o předání a převzetí mezi dodavatelem a odběratelem.
Na vědomí
6. 17. Veřejná vyhláška o doručení pozvánky, obvody KoPÚ Kunějovice , příloha č. 12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí VV 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, k šetření průběhu hranic pozemků – obvodu
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kunějovice dle § 3 odst. 2, zákona č. 139/2002 Sb. a § 4 vyhlášky č. 13/2014 Sb., v platném znění. Na vědomí
Vyvěšeno/sejmuto:
EÚD – 32/06/15

K bodu 7.

Veřejná vyhláška o doručení pozvánky, KoPÚ

5. 6. 2015 23. 6. 2015

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 15. 5. 2015 do 12. 6. 2015, z doručené a odeslané pošty viz. Podací deník 18. 5. - 12. 6. 2015;
Ad b. z Czech POINT@office ( Konverze z moci úřední, Agendy ohlašovny, Agendy obchodního rejstříku, Agendy základních registrů), Elektronické spisové služby: č. j. od 19. 5.
do 10. 6. 2015, z přístupu do systému infoPORT, Czech POINT uživatel – viz. č. j. Archiv podání – č. j. ADM/27, 28, 29, 30/06/PTP 2015, EO,
Zapis_udaje_o_adrese_mista_trvaleho_pobytu_do_agendoveho_informacniho_systemu_evidence_obyvatel (14, 17, 19, 20, 21 ) Uživatel: Helena Ludvíková Role: Vkladatel;
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•

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 26. 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: 28. 5. 2015 – 10:01;

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' (id='2517'), [15:23:34] Subjekt s id='2517'
'interní uživatelé' (id='3');

•
•

z POVISu - Seznam povodňových komisí správních celků: http://www.wmap.cz/pk_edt/ - editace údajů 11. 6. 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=006492fdb093804cf99487f44eaba72038&_adf.ctrl-state=15pnsoreln_3&_afrRedirect=1001495722359262 ;

•
•

z

http://www.szrcr.cz/organy-verejne-moci 9. 6. 2015;

z Informačního systému katastru nemovitostí České republiky, dálkového přístupu do katastru – Správa uživatelů účtu, Sestavy uživatele;
sestava 57296555011, stav 05.06.2015 10:51:37, Výpis z katastru nemovitostí zpracován, Katastrální území Kunějovice,104,677191, Oprávněný subjekt 00573086, Obec
Kunějovice, bez č.p./č. ev., st. p. č. 57, 33035 Kunějovice, List vlastnictví 10001, Částečný výpis, Seznam staveb počet: 1
Odesláno

Stav

•
•
•

- Systém pro dotační řízení Plzeňského kraje, http://dotace.plzensky-kraj.cz/, aktuality, vyhlášené dotační programy, blacklist, statutární zástupci – 26. 5. 2015
z ekonomické agendy - Zajištění základních účetních prací pro obec (pokladna, úhrada faktur, rozpis mezd, docházka, výpisy ČNB, KB);
z dotačního managementu - Monitorování dotačních výzev, průběžné informování o vypsané výzvě, žádost MMR - dotace na Rekonstrukci kaple sv. Anny,
položkový rozpočet, základní specifikace záměru, projektové řízení, zpracování monitorovací zprávy;
• z veřejných zakázek - Příprava podkladů pro veřejnou zakázku stavebních prací - úpravy Kaple sv. Annys aktuální právní úpravou, příprava na podání nabídek
– profil zadavatele, okruh zájemců, lhůty, finanční limity a námitky pro zjednodušené podlimitní řízení pro aktivaci zakázky ADM/VŘ-02/15, další
související úkony;
•
Prokázání a posuzování kvalifikace, obsah čestného prohlášení při hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce hygienického zařízení - ADM/VŘ-01/15,
Zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky;
• z IT podpory: Elektronické podpisy a certifikáty, vygenerování žádostí na postsignum.cz, nastavení nových čísel cert. na seznamu OVM, odzkoušení funkce
CzechPOINTu, nastavení licence antivirového programu, import nových certifikátů na tokeny, kontrola nastavení správného přístupu na eDotace pro obec
pomocí administrace na EPUSe, příprava provedení a odesílání příkazů ČNB, kontrola nastavení antivirového programu, práce s datovou schránkou, spisová
služba, přístup k základním registrům, funkčnost pracoviště CzechPoint, správa informačních systémů obce (webové stránky, úřední deska, e-zpravodaj č. 6);
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z technické a stavební podpory: přílohy k žádosti o dotaci na MMR, jednoduchá dokumentace k ohlášení opravy kaple podle § 104 odst. 1 písm. a) až e)
zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 19 vyhlášky č. 503/2006 Sb., příprava dokumentace k výběru dodavatele, výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa
s vyznačením umístění stavby, prohlášení - stavba není zapsána jako kulturní památka, projektová dokumentace - průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
a situace stavby, předpokládaný položkový rozpočet členěný dle věcných položek, fotodokumentace současného stavu, vyjádření obce k existenci sítí
ve správě obce, vyjádření kladných stanovisek ke stavbám a vodním dílům;
z doručených datových zpráv,

(podací deník) konzultovány:

 ZFO_DDZ_065_278763837_Stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních;
ZFO_DDZ_066_279000990_Oznámení zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kunějovice;
ZFO_DDZ_067_279072183_Metodická pomoc;
ZFO_DDZ_068_280974204_Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí ze ZPF;
ZFO_DDZ_069_281914400_Setkání se starosty 8. 6. 2015;
ZFO_DDZ_070_282057903_Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností_Oznámení o registraci agendy;
ZFO_DDZ_071_282592258_Úhrady výdajů za činnosti JSDHO;
ZFO_DDZ_072_283252164_Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;
ZFO_DDZ_073_283382226_Veřejná vyhláška o doručení pozvánky, obvody KoPÚ Kunějovice ;
ZFO_DDZ_074_284694592_Vymezení volebních okrsků – RÚIAN;
ZFO_DDZ_075_285241992_ Pozvánka ke zjišťování hranic KoPÚ (Kunějovice);
ZFO_DDZ_076_285242536_Ustanovení komise pro obvod KoPÚ Kunějovice;
ZFO_DDZ_077_285242687_ Pozvánka ke zjišťování hranic KoPÚ (Nekmíř);
ZFO_DDZ_078_285342777_ Oznámení o zahájení řízení – prodloužení.

K bodu 7.
7.1 Nově zařazené body jednání

:

7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Návrh na uzavření smlouvy o sdružení prostředků JSDHO Kunějovice x JSDHO Nekmíř
13. 5. 2015 proběhla 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 bylo jednat o uzavření
smlouvy o SP s JSDHO Nekmíř. Pan starosta Josef Pangrác, místostarosta Ing. Josef Urbánek, SDH Nekmíř rovněž sdělili, že nemají volné hasiče nad rámec, závazně
nemohou smlouvu o sdružení uzavřít.
Na vědomí
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7.4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o ZVB – S a smlouva o právu převést stavbu č. IV-12-0010194/VB/001 Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN
mezi Obcí Kunějovice a ČEZ Distribuce, a. s.
Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. e) 96/06/15 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o ZVB – S + Smlouvu o právu převést stavbu
č. IV-12-0010194/VB/001 Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN, smluvní strany Obec Kunějovice a ČEZ Distribuce, a. s.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
7.5. Dohoda o provedení práce, AK Mgr. Ing. Jana Krupičková
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. n) 105/06/15 – Dohodu o provedení práce mezi Obcí Kunějovice a Advokátní kanceláří Mgr. Ing. Jana
Krupičková, poskytování právní pomoci.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi 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 22:30 h. ukončil zasedání.
9. Návrh U S N E S E N Í č. j.: UZ – 29 – 08-U-VZZO-12-06/2015-Lu, příloha č. 4 Zápisu
ZO po projednání navrhuje schválit 1):
a) 92/06/15 - Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-08/VZZO-12/06/2015)
4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy

b) 93/06/15 - Ověřovatele Zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 1 zdržel se: M. Ludvík

Schváleno třemi hlasy
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c) 94/06/15 - Kupní smlouvu smluvních stran Obec Kunějovice a Kopačková Anita, na stavbu bez č. p./č. e. – garáž, postavenou na pozemku č. parc. st. 70,
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 22 m2, zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec Kunějovice, kupní cena Kč 100,-;
- Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb.
4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

d) 95/06/15 – Majetkoprávní vypořádání stavby obchvatu Všerub, darování - 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, žádost o stanovisko k projektu akce ( smlouvě ke stavebnímu řízení, dodržení postupu v případě budoucí
stavby chodníků v obci, tj. po dokončení vybudování chodníků kolaudačním souhlasem a zaměřením dojde k darování zastavěné části pozemků na p. č. 865/1 obci
Kunějovice)
Příloha k zápisu: situace (červeně oddělený pruh 2 metry na chodník, černě označená skutečná hrana komunikace, zeleně jsou vlastnické hranice dle katastru, výměry jsou pro orientaci)

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

e) 96/06/15 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o ZVB – S + Smlouvu o právu převést stavbu
č. IV-12-0010194/VB/001 Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN, smluvní strany Obec Kunějovice
a ČEZ Distribuce, a. s.
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

f) 97/06/15 – Harmonogram výkonu trestu OPP odsouzeného
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

g) 98/06/15 – Celoroční hospodaření obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 (při přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky) + účetní závěrku za rok 2014. Dále schvaluje výsledek hospodaření s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432 - Výsledek
hospodaření minulých účetních období. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou Návrhu závěrečného účtu obce
Kunějovice za rok 2014.
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Bez výhrad

h) 99/06/15 - Výsledek výběrového řízení zadavatele – rozhodnutí, oznámení o výsledku jednání komise pro zadávací řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce
hygienického zařízení, ADM/VZ-01/05/2015, EÚD 34, 35/06/15
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
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i) 100/06/15 - Program jednání Finančního výboru ZOK na 22. 6. 2015
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy

j) 101/06/15 – Dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací – nařízení trestu Probační a mediační služby ČR, rozsah 200 hodin, Václav Opalecký
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
k) 102/06/15 – Přesun kontejneru na velkoobjemový odpad ze stanoviště za OÚ na p. p. č. 16/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, Kunějovice [559121], k. ú. Kunějovice

[677191] (stávající stanoviště separovaného odpadu)
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy

l) 103/06/15 – Plánovanou stavbu „Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN“ dle technického řešení ze dne 19. 5. 2015
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

m) 104/06/15 – Nabídku na pojištění podnikatelských rizik TREND 7 - pojištění osvětlení
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

n) 105/06/15 – Dohodu o provedení práce mezi Obcí Kunějovice a Advokátní kanceláří Mgr. Ing. Jana Krupičková, poskytování právní pomoci
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2) neschvaluje:
106/06/15 - Likvidaci biologicky rozložitelných odpadů firmou Dřevotrans, Jiří Konvalinka
4 členi ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 pro, 0 zdržel se Neschváleno čtyřmi hlasy
3) bere na vědomí:

a) 107/06/15 - Plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva č. 77 – 91/05/15
b) 108/06/15 – Povolení k vypouštění odpadních vod, č. j.: OŽP-Hra/12474/2015
c) 109/06/15 - Šetření obvodů hranic komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)
d) 110/06/15 - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
e) 111/06/15 - Plánovanou stavbu „Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN“
f) 112/06/15 - Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí ZP ze ZPF
g) 112/06/15 - Závěrečnou kontrolní prohlídku, Stav.: 178-2/2015
h) 113/06/15 – Veřejnou vyhlášku o doručení, obvody KoPÚ Kunějovice

Bez připomínek
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
Na vědomí
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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-08/VZZO-12-06/2015
- příloha č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějovice – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
- příloha č. 6 – Potvrzení – obecně prospěšné práce odsouzeného
- příloha č. 7 – Stanovisko k plánované stavbě „Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN“
- příloha č. 8 – Oznámení o výsledku jednání komise pro zadávací řízení na veřejnou zakázku ´Rekonstrukce HZ´,
Rozhodnutí - VZMR – rekonstrukce hygienického zařízení
- příloha č. 9 – Situace – přesun kontajneru na velkoobjemový odpad
- příloha č. 10 – Návrh dodatku k pojištění PRT7
- příloha č. 11 – Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
- příloha č. 12 – Veřejná vyhláška o doručení pozvánky, obvody KoPÚ Kunějovice
- příloha č. 13 – Návrh programu Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.
Zápis ověřili:

Marek Ludvík

Jan Šabacký

starosta Miloslav Novák
12. června 2015 ve 2255 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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