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obecní uřad Kunějovice
počď mměshimců obce:

1"

zůarany do obecního třadu

Přd:ávaiící

Funkce, den zvolení, den ukončoní: starosta l 3. 1l. 2014 l 3l. 10. 2018
Jméno a příjmení:Miloslav Noviák
Bytem: Krm§ovice 51"330 35 Krnějcvice

Přebírající

Funkce, den zvolení: starosta" 31. 10. 2018 (ustavujícízasedánt)
Jméno alříjmení: Jiří lówy
Bytem: Kunfiovice l" 330 35 Krm§ovice
Přeďíní písemností a jiných hmotrrých a nehmotných věcí provedeno dne 5. 11. 2018 ve 20. 30 h.
zapřítamnosti:
- místostarosta Roman vacek
- členka zastupitelstva obce Slavomíra Poláková
- člen ZOLadislav Kadlec
- člen ZOYacIavKrál.

L

Doklady a pfoemnosti
1. Správní spisy, nedokončenéprojekty

1) Obcí dozud

2)

neukončeirá Yzzsni: rekonstrukce mí§tno§ti b§valého pohostinstvi revitalizare
prostor, oplocení u OÚ adětského HišĚ
Otevření a rekonsťukce ttezoru

2" Zpacovane grc}ekty

1) Zryremvaný, územníplán
2) Povodňovýplán
3) Plánrozvoje

,1) Plán činnosti oryránů obce při v,žniku hd[-'
5) Itozvoj oý sffirsg}cký,dcklment

3. Smlouw. doklady. písemnosti
l) DoHad o přiděleni IČO

2} §mlouva

3)
4)
5)

O

s komerčni bankou a ČFIB
Smloury pojišĚbí majetk& tůce s Fin Centrem
Srrlouvy s dodavateli energií: CEZ Distribuce, X-energie
Smlouva o odvozu odpadů: AYE CZ odpadové hospodařství
Jiné smlouvyndiemní" byt§ýthanebytoýchprostorvevlasmiďr/íobce" smlouvy
o dílo" o výpr:{čce, kq}ní a darcvrcL KtíP 2010-2018, SOD 2010-2018" }.íAJ - obecní
byt pozemky

7) Registr

oznámení o činnostech" majetkq příjmec[ darech azávazrich" vedený
na základš zákona o sfiďu záimL Složka doHadů vedenrá na §tmostu a místostmostu
od učinnosti zákonado dnďních dnů
S) Obecní kíonika vedenrá sl. Ivanou Tomiáškovou a sl. }.{ikolou Šabackou
9) Knihy došléa odeslané pošty
l0)Katastnální mapy

4. Jiné doklady a potvrzení

Kontroly, revize hasicích přístrojť1 spalinových cest a kotlů

5.

Archiv obce v době

předrání: obsah kancel. s}říní obsahu 01

způsobu uloženi:

- M, abec&í přehlednost

Pozvránky, umesení, zápi§y, roz.hodnutí zastupitelstva obce a stanoviska vydaná občanůnu
organizačniho charakůeru

vfi

Záryiry z jedlnánífinančnihoa kontrolniho výboru
Jednací řád zasfupitelstva
Elektronická uřední desk4 webové shánky, evidence uřední desky
Akcie dividendy, Čs. Spořitelna
Přezkoumrání hospodařeni ryrávy o ýsledcích
Od@ové hospodrfiství - ostffií výkary, smlorrvy

BoZP

Dokmenty

agedy apracovně-pnávní dokumenty

- osobní spisy zaměsmancfl

dohody o prrovdení práce, dohody o provedení dnrcsti" dohody o hmotné zodpovědnosti,
končícífu 31. 10- 20l8."dal§ souvisejíciagďy,
docházky, mzly, v}Tlaty, odměny
hřiště
obecní víceúčelové
Dokrrmenty neinvestičníchdota§í FC Kunějovice" doprarmí obslufuosti" pďovafielské služby
Složky korespondence soudu a Policie ČR
Dražební\ryblášk}r, exekuce
E-zakád<y,dokumentacevýběrovýchYtzeni,t:z,entníchYrz;eni
Ifuihy faktuí, přija$ch, odeslaných
Wpořiáúání se sfiáfuím íozpočtem
GDPR- pověřenm
Invenfurní soupisy
pmacovní smlorrv5r, výplatní listiny

§PoP

Objdnívky

Evidence obyvatel" trvalý pobyt a hlášenízměn míSa trvalého pobytu
Iíácení &evin rosůoucích mimo les
Číslapopisnr! orientační, evidenčníčíslabudov v obci
Poplaf}y 7aplovoz systánu shromažďovráni sběru"
řídění,využvaní
a odstraňování komrmálních odpadů
Poplatky ze psů
Posk5rtnuté infomrace
Petice, odpory stížnosti, vyjrádření, sdělení
DokJmenty yý?ev aplratebních rrýměni na nerrhazené mí§tní poplatky
Plány činnostíorgánů obce, rozvojové dokrmenty
Projektové dokumentace, geometrické plrány, provoní řády, rrbanistické sndie záls,tavby,
stavební dokumentace k jednotli\ďm RD

I

Refundace
Směrnice avyhlášky vydané aplatné
volební dokumentace
VýročnízpráNy
Záméry

Zpávy zmistabydliště

o§tafuí nczaiarrxtéatd.

6.

Datová schrránka Czech Point
údajůdo spisové služby: 98ILk
2)
1",dajůdodanovéschnňnlry:@Z.A.-23
3/ eňeúánípřístupových ů dajů k Czech P ailrrt: LwdpikovaK P. 2.
4) předránr knih pájaté a odeslané pošty ve fyzické podobě

4 přeeání
ř§dfui

"

II.
Ilospodaření

1- Pokladní knihy aúčebídoklady
Hospodařením obce pověřena: Hana Habartová
činípokladni hotovost obce: Kč 28 582,m
V donpňedrání jsou stavy naúčtrchnásledqiící:
a) naúčhruKEln č.tL3|7 z937ll0lffiCzK=čá§tkaKč 4 391 4Y2,57
b) na účtuu ČNB, č.ú. 94-10 4l837ua710 CK., částka Kč 73 996,03
1ř den př€dání

2.

Dluhy

Obec nemá v době pňodání žárlnédfuhy.

3. Pohledávkv
Obec má v době předání pohledávky l soupis pohledávek -poplatky ze psů a7Ásvoz směsného
komrrnálrdho odpdu je přílohou

4.

Inventff obmniho ffidu
Fyzická inventmizace provedena &rc 27 . ledna 201 8.
Následná inventaňzace přebírajícímzahájenadne 5. 11. 2018, poslední etapabude provedena
aejpoději d§ 27 - t" 20|9, odpovíd.{ inventcriuačníkomi§.

7. KUče oa obecaiho úřadu
a) klíčod: OÚ, počet ks: 3 (centrální, označen V, od bezpečnostnímřiže, označen M,
od vstrrpadch dvďi do zasedací míSnosti" omašrnZ)
b} klíčod: ní§ho§ti býníalé}rrapokxtinsrví, počď ks: 1
c} Hič od: hasičskézbrojnice, @et ks: 6
d) Híčod: kaple w. Anny, počet ks: 1
e) klíčod skřínín počet ks: 5
0 klíčod sHepa: 1
g) klíčod poštovníchschnfurek" poč"et ks: 2

h)
a)
b)
c)
d)
e)

klíčeod uředních desek:2

Před.ána

ířední íaňtkase strátním --nAkgrnn celkem 3 ks

Předrána razítkaobce, celkem 2 ks

Mobilní telefon 7n- ...-..
T€I*a{ypaušálního voliání č. ...-Tokennaelektronický@pis

Zánam

aě

-..-..

uI.

o

výsledku přcdání

9- Zjištěnénedostdlcy

?)
b)
c)

nedostatky v dokumente ch: beznedostatků
nedostatky v hospodaření: bez nedostatků
nedosfatky v invenfiři .,:,- ,u_*,,.!,.,) l,},,r

d) nďostatky jné: . ,.:<. )..1.t iL
Připomínkv předávajícího

1

0.

l

l. Připomínky přebíra.iícího

-til

ndt/4

i

předávací protokol
obsahlje li*tr, protokolje vyhotoven ve dvou
výtiscích:
i
1 x odch.ázející starosta
trvíiloslrav Trtrovák
tx nasnryujícístarosta Jiff Lówv

V Kunějovicích dne 5.

11.

20l8

/ .r /!

í ,/,/ /

řín,!k
přebírající

Podpisu protokolu přítomni:

- Hana Habartová

pokladní

- mísůostmosta Roman

vacek

- členka zastupitelstva obce slďvomíra
- člen zoladislav

- Helena

ir,i

kadlec

- člen zayáclavkrát

{!r,'ďunl

/

Ludvíková referent

stráínísprávy a samosprávy"
zaměstlranec zaíazeý, do obecniho úřadu

