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                                                                                            ZÁPIS                                                                                                 Č. j. Z-U-10/VZZO-07-08/2015 

  
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018, konaného dne 7. 8. 2015 v zasedací místnosti 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, 1 host                                                                                                                                                                                                                           
Dřívější příchod: Helena Ludvíková, Miloslav Novák      Dřívější odchod: - - -                                                                                                                                         
Omluveni jmenovitě: - - - 
Ověřovatelé: J. Löwy, M. Ludvík
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                                                                                                       
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_10/VZZO; 07-08/2015] 
                                                                                                                                                                                                                             

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 -7.5. 

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, 1 host, 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 10. 7. 2015  …..................................................................................….... 3                                                                            
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                            ……………………………………………………….  4                                                                            
Přenesené body jednání z předchozího zasedání                            ………… ………………………………… ……….  5                                                            
Body jednání                               …………………………………………………………………………………….......  6                                                                           
6.1.  Rozpočtové opatření 02                                                                                                                                                                                                                                                
6.2.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1998                                                                                                                                                                                                   
6.3.  Garantovaný postup majetkoprávního vypořádání stavby chodníku, návrh smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka                       
6.4.  Vyrozumění o provedeném vkladu do KN, V -3472/2015-407   
6.5.  Dohody o provedení práce 02, 03, 04, 05                                                                                                                                                                                                                  
6.6.  Sdělení ke stížnosti, VM-Šil/18385/2015                                                                                                                                                                                                 
6.7.  Žádost o vyjádření, DP 30/29-07/2015                                                                                                                                                                                                       
7.1.  Nově zařazené body jednání  

       7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
       7.3. Žádost o kácení a prořez stromů, Marie Nováková, CHO Pod Hřebenskem
       7.4. TDI k rekonstrukci hygienického zařízení, Krycí list fakturace, rekapitulace, propočet ceny, Vladimír Habart

 7.5. Vyhlášení nebezpečí požárů - srpen 2015, Nařízení Plzeňského kraje č. 42011                                                                                                                                             
8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé     …………………………………………………… …..................      8                                                                           
9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-10/VZZO; 07-08/2015, další přílohy, závěr           ……… …..............      9

2.2 Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 7. 8. 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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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Kryc%C3%AD-list-fa-ce-rekap.-propo%C4%8Det-ceny.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Plze%C5%88sk%C3%A9ho-kraje-%C4%8D.-42011-ze-dne-11.-kv%C4%9Btna-2011.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-nebezpe%C4%8D%C3%AD-po%C5%BE%C3%A1r%C5%AF-srpen-2015.pdf
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3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 10. 7. 2015.                                                                                                             Námitky proti zápisu vzneseny nebyly     

4., 5. M. Ludvík sdělil, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 7. 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. Rozpočtové opatření 02, příloha č. 5 zápisu
Starosta obce informoval zastupitelstvo o schválení Rozpočtového opatření č. 2.
Doklad účtování pro ÚSC, čísDokl=2 ; 

30.6.15 RU 2 231   00    2 000,00 0příjmy služby 6171 2111     30.6.15 RU 2 231 00 0,6 000,00 svoz nebezp.odpadu   3721 5169   30.6.15 RU 2 231 00 4 000,00 0,přijaté příspěvky 6171 232
Okamžik uskutečnění účetního případu: 30.6.2015    Příkazce operace: Miloslav Novák     Správce rozpočtu: Helena Ludvíková   Sestaveno: 14.7.2015 11:51:30  Celkem 6 000,00   6 000,00

Na vědomí

6.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1998
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 129/08/15 –  Dodatek č.   2   k  e   S  mlouvě o dílo č.   1998 smluvních stran Obec Kunějovice a Stavební 
montáže, spol. s r. o., osobu oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických na stavbě ( v místě plnění díla) – TDI, pověřený kontrolovat rozsah a kvalitu 
prováděných prací a dodávek na díle, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací a dodávek na díle, soupisy víceprací a soupisy méněprací, kontrolovat        
a přebírat zakrývané a nepřístupné práce a konstrukce na díle i vlastní dílo a podepisovat zápisy a protokoly – pana Vladimíra Habarta.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                                                     Schváleno všemi  hlasy    

  

6.3.   Garantovaný postup majetkoprávního vypořádání stavby chodníku, návrh smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
Obec, případně jí zmocněný zástupce (projektant), požádá SÚSPK o stanovisko k projektu stavby chodníku, SÚSPK vydá stanovisko a uzavře s obcí smlouvu             
ke stavebnímu řízení, po dokončení akce kolaudačním souhlasem provede obec zápis kolaudačního souhlasu a geometrického plánu do katastru nemovitostí.               
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 RPK a ZPK bude obci 
zaslána k podpisu darovací smlouva.                                                                                                                                                                                                        Na vědomí    
                                                                                                                                                                                                                                                                           
6.4.  Vyrozumění o provedeném vkladu do KN, V -3472/2015-407                                                                                                                                                            
Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, byl v řízení vedeném pod sp. zn.              
V-3472/2015-407 proveden vklad do katastru nemovitostí – 15. 07. 2015, s právními účinky k 22. 06. 2015. Vklad byl proveden podle listiny: Smlouva kupní            
ze dne 12. 6. 2015. Výpis provedených změn - nově evidované údaje - Katastrální území: 677191 Kunějovice, List vlastnictví: 10001 a 170 .                                        
Ostatní zápisy v této části LV beze změn.                                                                                                                                                                                                    Na vědomí  
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
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6.5.  Dohody o provedení práce 02, 03, 04, 05
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 130/08/15 – Dohodu o provedení práce 02 mezi Obcí Kunějovice a Vladimírem Habartem 
                                                                                          f) 131/08/15 –  Dohodu o provedení práce 03 mezi Obcí Kunějovice a Pavlem Nozarem
                                                                                          g) 132/08/15 –  Dohodu o provedení práce 04 mezi Obcí Kunějovice a Jiřím Králem
                                                                                          h) 133/08/15 – Dohodu o provedení práce 05/08/15 mezi Obcí Kunějovice a Karlem Dvořákem                        

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

6.6., 6.7 Sdělení ke stížnosti, VM-Šil/18385/2015  ,   Žádost o vyjádření, DP 30/29-07/2015
Na vědomí písemnosti: p. MUDr. Jaroslav Hlad, sdělení ke stížnosti č. j. VM-Šil/18385/2015 a vyjádření k žádosti, sdělení č. j.: ADM/SV-36/10-08/2015-Lu.              

K bodu 7.   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. 7. 2015 do 7. 8. 2015, z     doručené a odeslané pošty viz. Podací deník ;                                                                                                                                             
Ad b.  z   Czech     POINT@office   ( Konverze z moci úřední, Agendy ohlašovny, Agendy obchodního rejstříku, Agendy základních registrů), Elektronické spisové služby:                         
č. j. od  10. 7. do 7. 8. 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 30. 7. 2015- https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/sablony/101, https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/  archiv,                              
viz. č. j. Archiv podání –  Zapis_udaje_o_adrese_mista_trvaleho_pobytu_do_agendoveho_informacniho_systemu_evidence_obyvatel (26-37), č. j. ADM 34, 35/ZAMTP 2015 EO - 
E_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 23. 7. 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: 24. 7. 2015 – 10:14;
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'), [12:37:13] Subjekt s id='2517' 
'interní uživatelé' (id='3');                                                                                                                                                                                                                        

• z   POVISu - Seznam povodňových komisí správních celků: http://www.wmap.cz/pk_edt/ - editace údajů 22. 7. 2015; 

• z A  plikací 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 ;  
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https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/faces/menu?Adf-Window
http://www.wmap.cz/pk_edt/
http://www.kr-urady.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/jjqjqih/agendy/13721.html
http://portal.gov.cz/portal/ovm/agendy/-
http://portal.gov.cz/portal/ovm/-
https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https://www.czechpoint.cz/spravadat/p/cn/detail/my-profile/&type=certificate
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
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/role/list
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/role/list
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/archiv
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/archiv
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/sablony/101
https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3A%2F%2Fwww.czechpoint.cz%2Fvibe%2F&type=certificate
https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3A%2F%2Fwww.czechpoint.cz%2Fvibe%2F&type=certificate
mailto:POINT@office
mailto:kunejovice@post.cz
mailto:obec@kunejovice.cz
mailto:info@kunejovice.cz
https://www.epusa.cz/index.php?sessID=e5919d640bc2d0290713c3aa54c69511&platnost_k=0&jazyk=cz
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#
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• z http://www.szrcr.cz/organy-verejne-moci 28. 7. 2015;

•  z     Informačního systému katastru nemovitostí České republiky, dálkového přístupu do katastru – Zobrazení map, Správa uživatelů účtu;                                                          
• - Systém pro dotační řízení Plzeňského kraje, http://dotace.plzensky-kraj.cz/, aktuality, vyhlášené dotační programy; 
• z ekonomické agendy - Zajištění základních účetních prací pro obec (pokladna, úhrada faktur, rozpis mezd, docházka, výpisy ČNB, KB);

• z IT podpory: datová schránka, spisová služba, přístup k základním registrům, pracoviště CzechPoint, správa informačních systémů obce (webové stránky, 
úřední deska, e-zpravodaj č. 8);

• z     doručených datových zpráv, (podací deník) konzultovány: 
    �
     ZFO_DDZ 101_292941385_V_3472_2015_407_Vyrozumění_KP PS
     ZFO_DDZ 102_293233058_PZKO_CZ03_Jihozápad
     ZFO_DDZ 103_294020472_Aplikace smlouvy mezi ČR a SR o spolupráci na úseku evidence obyvatel_post.
     ZFO_DDZ 104_294223333_ZR agend OVM
     ZFO_DDZ 105_294297834_Rozhodnutí Stav. 104/2015-3
     ZFO_DDZ 106_295414525_územní souhlas Stav. 297_2015
     ZFO_DDZ 107_295922300_Seminář MO
     ZFO_DDZ 108_295962886_Žádost o sdělení údajů_MPSV
     ZFO_DDZ 109_296525195_Registr přestupků_postoupení zákl. informace editorům
     ZFO_ODZ 110_296861002_Sdělení údajů k č. j. MPSV_UP_9591_15_PS
     ZFO_DD 111_296861002_Doručenka
     ZFO 112 DDZ_297874683_k vyhlášení - nebezpečí vzniku požárů

K bodu 7.

    7.1 Nově zařazené body jednání :   

       7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                                                                                                  

       7.3.  Žádost o kácení a prořez stromů, Marie Nováková, CHO Pod Hřebenskem
                  Starosta bere na vědomí, v příštím týdnu provede místní šetření.

7.4. TDI k rekonstrukci hygienického zařízení, Krycí list fakturace, rekapitulace, propočet ceny
Vladimír Habart, technický dohled investora - k pokračování prací na rekonstrukci HZ, fotodokumentace.                                                                   Na vědomí
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Kryc%C3%AD-list-fa-ce-rekap.-propo%C4%8Det-ceny.pdf
http://dotace.plzensky-kraj.cz/
http://www.szrcr.cz/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/private/?TARGET=http%3A%2F%2Fdotace.plzensky-kraj.cz%2Fprivate%2FLogin.aspx%3FReturnUrl%3D%2Fprivate%2FDefault.aspx&SAMLart=OTAuMTc4LjIwMC40OC4xNDI0NDIzNDA4#
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/
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7.5. Vyhlášení nebezpečí požárů - srpen 2015, Nařízení Plzeňského kraje č. 42011
Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a možnosti vzniku většího počtu požárů, vyhlásil hejtman Plzeňského kraje, podle § 5 odst. 2 nařízení Plzeňského 
kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, počínaje dnem 6. srpna 
2015 až do odvolání, období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na celém území kraje.

                                                                 Vyvěšeno: 

» Vyhlášení nebezpečí požárů   - srpen 2015
» Nařízení Plzeňského kraje č. 42011 
      ze dne 11. května 2011

 7.8.2015
09:31:12

         do odvolání

Na vědomí                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
 
Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem. Záleží na vůli zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání 
zastupitelstva zaznamenána. V případě srozumitelnosti bude použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně konstatován obsah diskuze s tím, že pokud 
některý ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu vyhověno. 

Do další diskuse se 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 10-U-VZZO-07-08/2015, příloha č. 4 Zápisu                   
     ZO po projednání navrhuje schválit 1): 

a) 126/08/15 - Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-10/VZZO-07/08/2015)                   
                          5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                              Schváleno všemi  hlasy                                                
b) 127/08/15 - Ověřovatele  Zápisu z 10. 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
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Plze%C5%88sk%C3%A9ho-kraje-%C4%8D.-42011-ze-dne-11.-kv%C4%9Btna-2011.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Plze%C5%88sk%C3%A9ho-kraje-%C4%8D.-42011-ze-dne-11.-kv%C4%9Btna-2011.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-nebezpe%C4%8D%C3%AD-po%C5%BE%C3%A1r%C5%AF-srpen-2015.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-nebezpe%C4%8D%C3%AD-po%C5%BE%C3%A1r%C5%AF-srpen-2015.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Plze%C5%88sk%C3%A9ho-kraje-%C4%8D.-42011-ze-dne-11.-kv%C4%9Btna-2011.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-nebezpe%C4%8D%C3%AD-po%C5%BE%C3%A1r%C5%AF-srpen-2015.pdf
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c) 128/08/15 – Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo č. 1998 smluvních stran Obec Kunějovice a Stavební montáže, spol. s r. o. 
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        
                                                                                                                                                          Schváleno všemi  hlasy
d) 129/08/15 – Dohodu o provedení práce 02/07/15 mezi Obcí Kunějovice a Vladimírem Habartem   
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        
                                                                                                                                                          Schváleno všemi  hlasy
e) 130/08/15 –  Dohodu o provedení práce 03/07/15 mezi Obcí Kunějovice a Pavlem Nozarem  
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        
                                                                                                                                                          Schváleno všemi  hlasy
f) 131/08/15 –  Dohodu o provedení práce 04/07/15 mezi Obcí Kunějovice a Jiřím Králem 
                          5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        
                                                                                                                                                          Schváleno všemi  hlasy
g) 132/08/15 – Krycí list fakturace k 31. 7. 2015, rekapitulaci, propočet ceny objektu - Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo č. 1998
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                                                                                         
Schváleno všemi  hlasy

h) 133/08/15 – Dohodu o provedení práce 05/08/15 mezi Obcí Kunějovice a Karlem Dvořákem
                        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) 134/08/15 -  Plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva p. č. 114 - 125/07/15                       Bez připomínek
b) 135/08/15 –  Informaci starosty o schválení Rozpočtového opatření 02                                               Na vědomí
c) 136/08/15 –  Garantovaný postup majetkoprávního vypořádání stavby bud. chodníku, návrh smlouvy o právu k provedení stavby, opatření na pozemku vlastníka       
Na vědomí
d) 137/08/15 –  Sdělení ke stížnosti, VM-Šil/18385/2015                                                                            Na vědomí
e) 138/08/15 –  Vyrozumění o provedeném vkladu do KN, V-3472/2015-407                                         Na vědomí
f) 139/08/15 –   Žádost o vyjádření, DP 30/29-07/2015                                                                                Na vědomí                                                                                                    
g) 140/08/15 –  Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru                                                    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-09/VZZO-10-07/2015         
- příloha č. 5 –  Rozpočtová úprava č. 2 
                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zápis ověřili:                                                              Marek Ludvík                             Jiří Löwy                   

starosta  Miloslav Novák  

7. srpna 2015 ve 2200 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
 

    مرال                                                                                                                                               
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