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ZÁPIS

Z-U-15/VZZO-08-01/2016

15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018, 8. 1. 2016, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Löwy Jiří, Ludvík Marek, Král Václav, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
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_15/VZZO; 08-01/2016]
1.1. Úvodní část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Miloslavem Novákem (dále jako „předsedající“). Informace o konání zasedání
zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna po dobu nejméně 7 dní, a to od 31. 12. 2015 do 8. 1. 2016 na úřední desce Obecního úřadu
Kunějovice (příloha č. 1a). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce (příloha č. 1b).
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2 Zápisu) konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5
členů zastupitelstva), nadpoloviční většina členů, ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo
naplněno.
H. Ludvíková informovala, že oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený program 7.1 - 7.4.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou a ověřovateli Jiřího Löwy a Marka Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 205 /01/16 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou a ověřovateli pány Jiřího Löwy a Marka Ludvíka.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, J. Löwy, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
2.1.
Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, 2 hosté.
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Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo vlastníky nemovitosti v obci Kunějovice k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam, který je k dispozici po dobu půl roku.
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací (pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).
Upravený program
1.1. Úvodní část, zahájení
1
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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 11. 12. 2015
3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4
Přenesené body jednání z předchozího zasedání
5
Body jednání
6
6.1. Návrh usnesení zastupitelstva obce o vydání ÚP dle § 54 stavebního zákona
6.2. Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
6.3. Pronájem nebytových prostor, provozování pohostinství
6.4. Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity – dětské hřiště
6.5. Plošná oprava a změna povrchu chodníku + dostavba
6.6. Smlouva + dodatek č. 1 – MMR-POV
6.7. Závěrečné vyúčtování dotačního titulu Územní plány – část C
7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Dodatek smlouvy o VÚ a MA
7.4. Ceník svozu a využití separovaných složek KO, ceník svozu a odstranění směsného KO
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
8
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-15/VZZO; 08-01/2016, další přílohy, závěr
9
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body - „ 7.3. Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy“ a „7.4.
Ceník svozu a využití separovaných složek KO, ceník svozu a odstranění směsného KO“ a zařadit je jako body č. 7.3. a 7.4.
2.2 Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 8. 1. 2016:
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.
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Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 204/01/15 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 15. zasedání dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. a 7. 4.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 204/01/16 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 11. 12. 2015.

Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. Jan Šabacký sdělil, že zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 12. 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. Návrh územního plánu
► Návrh usnesení 207/01/16 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Návrh územního plánu, paré č. 1 z posledního veřejného projednání ze dne 5. 1. 2016
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 207/01/16 d) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
.
6.2. Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice , příloha č. 5 Zápisu
Plán přezkoumávání za období: červen – prosinec 2015 ( 22. červen – 21. prosinec 2015). Kontrolu vykonali: předseda a předsedající finančního výboru Zastupitelstva
obce Kunějovice: Marek Ludvík, členka finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice: Nováková Jaroslava, člen finančního výboru Zastupitelstva obce
Kunějovice: Josef Hronek. Při jednání byli přítomni dle prezenční listiny: Miloslav Novák – starosta obce, Václav Král – předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Kunějovice, Jan Šabacký – místostarosta, Jiří Löwy – člen ZOK, Hana Habartová – pokladní obce, Helena Ludvíková – referent.
Předmět jednání: Prověření výsledku hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za IV.Q/2015, kontrola plnění rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2016,
kontrola předchozí spolupráce na NR, Kontrola rozpočtového výhledu 2016 – 2018, Návrhy opatření, aktuálně rozpočtová opatření, Inventura pokladny, výdaje
v hotovosti, Inventura majetku obce, zařazování majetku do užívání.
∇ Přezkoumané písemnosti: Finanční výbor byl zaměřen na prověření hospodaření se svěřeným majetkem obce a finančními prostředky za III. a IV.Q/2015,
výsledek hospodaření obce jak v oblasti příjmů, tak i výdajů, dodržování rozpočtu, zda-li jsou výdaje vynakládány hospodárně, současně zda jsou účetní doklady
řádně podepsány. FV zhodnotil spolupráci přípravy, sestavení a zpracování rozpočtu 2016 , spolupráci na rozpočtovém výhledu 2016 - 2018. Bylo sledováno
dodržování zákona o účetnictví, náležitosti účetních dokladů, kontrola dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace,
správce rozpočtu a hlavní účetní, správnost prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, zda je účetnictví vedeno správně, průkazně a bez chyb a nedostatků.
Finanční výbor byl zapojen do kontroly peněžních prostředků na účtech, výdajů v hotovosti z pokladny OÚ, ke kterým podal odůvodnění a vysvětlení starosta obce.
FV se zaměřil na plnění vyplývající ze smluv, na správné dodávky materiálu a služeb dle jednotlivých smluvních vztahů, na dodržování termínů investiční výstavby,
na realizaci plánovaných oprav, ale i oprav nahodilých.
Kontrola pokladny byla stanovena na přesný čas 20:00 hodin, aby byly všechny pokladní operace zaznamenány a peněžní prostředky nachystány ke kontrole.
K výsledku kontroly, včetně kontrolních součtů jednotlivých mincí a bankovek, jsou připojeny podpisy kontrolujících i pokladníka.
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∇ Inventarizace majetku obce
Kontrolována byla příprava inventur – zápis přípravy, instruktáž, proškolení členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení ivnetarizace v roce 2015 (ze dne
6. 11. 2015). Sestavený plán inventur starosta obce předal zastupitelstvu obce 6. 11. 2015 (bez výhrad). Hlavní inventarizační komise obdržela inventurní soupisy 2015
a Plán inventur 2015 – přílohu č. 1. Zahájení činností IK pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 a 2 plánu inventur bylo ke dni 1. 11. 2015 a ukončení jejich
činností bude 27. 1. 2016. I. etapa inventarizace byla prováděna ke dni 31. 10. 2015 ( od 01. 11. 2015 – 09. 12. 2015 ). II. etapa řádné periodické inventarizace podle
míst uložení majetku bude prováděna ke dni 31. 12. 2015 (od 04. 01. 2016 – 27. 01. 2016). IK předá Inventurní zápis ZO na 16. veřejném zasedání ZOK dne 12. 2.
2016.
∇ Zařazování majetku do užívání
S pořizováním investičního majetku souvisí účetní evidence. Každá investiční akce byla sledována zvlášť, tak, aby byla na první pohled identifikovatelná. Pořizovaný
majetek se eviduje na pořizovacím účtu, ze kterého musí být v okamžiku uvedení do užívání přeúčtován na příslušný majetkový účet. Finanční výbor se zabýval
detailní evidencí jednotlivých akcí a stanovil termíny pro zařazení jednotlivých investic na příslušné majetkové účty, aby nedocházelo ke zbytečnému kumulování
pořizovaného majetku, který nebude řádně zařazen na majetkový účet v okamžiku uvedení investice do užívání.
∇ Sestavení rozpočtového výhledu
Rozpočtový výhled - krátkodobý plán, sestavila obec na období 2 let - 2016 – 2018. V rozpočtovém plánu jsou zachyceny jednotlivé příjmy a výdaje, které se
očekávají do budoucna. V praxi finanční výbor vycházel z naplánovaných aktivit. Výhled FV aktualizoval v návaznosti na schvalovaný rozpočet, kontroloval
zakomponování nově naplánovaných příjmů, zejména v souvislosti s dotačními tituly, které plynou ze státu, krajského úřadu a MMR. Ve výdajích kontroloval
aktualizaci položek týkajících se výdajů v souvislosti s investiční výstavbou, dotacemi, skutečnosti jsou v rozpočtovém výhledu zakomponovány. Finanční výbor
zkontrolovaný rozpočtový výhled předložil zastupitelstvu obce.
Zjištění
Plnění opatření k odstranění nedostatků
- zkonstatováno dodržování plnění a čerpání rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce;
- výsledkem kontrolovaných položek za III. a IV. čtvrtletí roku 2015 finanční výbor nezjistil nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce, nebyla zjištěna
žádná odchylná stanoviska členů FV;
- v dosavadním průběhu inventarizace se nevyskytly žádné problémy, inventura je prováděna řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřovány na skutečnost,
u inventur jsou vždy členy komise osoby odpovědné za majetek;
- plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen, inventarizační komise postupuje v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí, metodika postupů při inventarizaci je
dodržena, podpisy členů inventarizační komise jsou odsouhlaseny na podpisové vzory, nejsou zjištěny rozdíly, nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Proběhla
koordinace inventur s jinými osobami. Termín prvotní inventury byl dodržen, podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců - nebyly zjištěny žádné
odchylky od žádoucího stavu. Bez přijatých opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům;
- inventarizační komise nezjišťuje žádné závady ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce,
neshledává žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně
užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření;
- podklady pro kontrolní činnost poskytl zaměstnanec, pokladní a účetní obce.
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Závěr: FV vzal na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru ZOK ze dne 16. listopadu 2015. Členové se usnesli, že se budou scházet nejméně čtyřikrát do roka,
případně dle potřeby. Zastupitelstvo obce navrhlo termíny příštích jednání pro rok 2016, které se budou konat v zasedací místnosti OÚ od 19 hodin, a to 21. 3., 20. 6.,
19. 9. a 19. 12. Finanční výbor upřesnil adresy pro zasílání pozvánek a telefonní kontakty. Byly podrobně rozebrány navržené úkoly a povinnosti pro plán práce FV
na rok 2016 ( ҃ 21. března – požadavky ZO, kontrola správnosti výsledku hospodaření (výkazy – rozvaha, výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha účetní závěrky), aktuálně
rozpočtová opatření, požadavky od ZO, kontrola plnění rozpočtu, hospodaření za 1.Q/2016, návrhy opatření, aktuálně rozpočtová opatření, 20. červen – požadavky ZO,
kontrola inventury majetku obce, kontrola plnění hospodaření za II.Q/2016, návrhy opatření, kontrola individuálních akcí, 19. září – spolupráce na návrhu rozpočtu
na rok 2017, kontrola plnění hospodaření za III.Q/2016, návrhy opatření, aktuálně rozpočtová opatření, 19. prosinec – inventura pokladny, požadavky od ZO ).
► Návrh usnesení 206/01/16 c ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 206/01/16 c ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
6.3. Pronájem nebytových prostor, provozování pohostinství, žádost DP 01/08-01/2016
► Návrh usnesení 211/01/16 h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje žádost (příloha č. 10 Zápisu) ze dne 8. 1. 2016 o pronájem nebytových prostor
pro provozování pohostinství jedinému zájemci p. Oleksandru Maštalerovi. Usnesení je platné po doložení všech povinných náležitostí - dokladů nutných
k provozování pohostinství, uvedení podnikatelského záměru a návrhu otvírací doby. Stav elektroměru provozovny č. 1074249927 odečtený ke dni 1. 1. 2016:
0009279KWh.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 211/01/16 h ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
6.4. Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity – dětské hřiště, projekt „Zde není wifi, chceme si tu hrát.“

V Kunějovicích děti nemají hřiště. Dochází k nezdravým jevům, kdy využívají asfaltové plochy a veřejné komunikace ke hrám, čekárny na autobus a zastávky jako
prolézačky. Malí a mladí nemají dostatečné kulturní a sportovní vyžití, bezcílně se toulají po vsi a mnohdy sklouznou na nesprávnou cestu. Rodiče by s povděkem
uvítali existenci dětského hřiště, které by skýtalo bezpečné a kreativní herní prostředí, napomáhající správnému fyzickému a duševnímu rozvoji dětí, s množstvím
různých herních aktivit, variabilitou, napětím, výzvou k výkonům, prozkoumávání a srovnávání se s ostatními. Děti by si pohrály a rodiče odpočinuli nebo popovídali
s ostatními rodiči, navázali vzájemné kontakty, děcka by se věnovala spontánní zábavě, díky které by si osvojila koordinaci pohybů a další sportovní i motorické
dovednosti, jako je lezení, houpání, klouzání, šplh, skok, skluz, slézání, vylézání, posilování, vytrvalost, překonávání strachu a překážek, snahu vyrovnat se ostatním.
Rozvíjely by přednosti - přátelství, hravost, rychlost, zdatnost, obratnost a fantazii, která dnešním dětem tolik chybí, vytvořily by si kladný vztah k pohybu,
nevysedávaly by doma. Čerstvý vzduch je to nejlepší, co jim můžeme dát... Starosta obce Kunějovice vymyslel spolu s dětmi návrhy, které s pomocí rodičů namalovali.
Výběr herních prvků byl ponechán na dětech samotných. Ty úkol zvesela a s nadšením přijaly, nakreslily mnoho a mnoho obrázků.
__5________________________________________________
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Zastupitelé vybrali část prvků a rozhodli o jejich pořízení. Nejčastěji si děti přály překlapovací houpačky, prolézačky, kolotoč, pískoviště, skluzavky, trampolínu,
lanové pyramidy a dráhy. Cílem celého záměru je snaha zapojit mladé a nejmladší do utváření celého projektu. Prvotně vyslovily děti svá přání. Posléze budou
zapojené do tvorby svého snu, nakonec budou nejmladší, mladí i starší nepochybně spokojenými návštěvníky díla.

6.5. Plošná oprava a změna povrchu chodníku + dostavba , příloha č. 8 Zápisu
Propočet ceny objektu dostavba chodníku + plošná oprava a změna povrchu chodníku k nahlédnutí

Na vědomí

6.6. Smlouva + dodatek č. 1 – MMR-POV, příloha č. 6 Zápisu
► Návrh usnesení 208/01/16 e ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Smlouvu + dodatek č. 1 – MMR-POV, Obec Kunějovice a Ing. David Plíštil, Ph.D.,
viz. příloha zápisu č. 6. Odloženo na jiný vhodný DT, zpracováno referentem.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 208/01/16 e) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
6.7. Závěrečné vyúčtování dotačního titulu Územní plány – část C , příloha č. 9 Zápisu

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

Na vědomí

:

Na vědomí z datových zpráv

̻
001 DDZ_333227697_Zveřejnění rozpisu příspěvku na výkon státní správy na rok 2016
002 DDZ_333365656_Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016
003 DDZ_334164941_Zákl. registr agend orgánů veřejné moci
004 DDZ_335131710_Vyjádření - herní prvky

__6________________________________________________
Zápis a Usnesení_15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_8. 1. 2016
●

(2016) Obec Kunějovice

________________
Z-U-15/VZZO-08-01/2016
6/9

Z-U-15/VZZO-08-01/2016

7

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

-

-

7.3. Dodatek smlouvy o VÚ a MA
► Návrh usnesení 210/01/16 g ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, Dakan poradenská, s. r. o.,
příloha zápisu č. 7
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 208/01/16 e) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
7.4. Ceník svozu a využití separovaných složek KO, ceník svozu a odstranění směsného KO
Nové ceníky SKO a separace, platné pro rok 2016 - ceny směsného komunálního odpadu byly navýšeny o 1% oproti roku 2015.
Ceny separace pro rok 2016 byly navýšeny o 3%. Důvodem drobného navýšení cen pravidelných služeb je reakcí na současný trh v oblasti odpadového
hospodářství, kdy došlo k novelizaci zákona o odpadech, novým zákonným povinnostem, dlouhodobému poklesu cen výkupu druhotných surovin.
► Návrh usnesení 209/01/16f ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu a ceník svozu a využití

separovaných složek komunálního odpadu pro rok 2016
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 209/01/16 f) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

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 nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ve 22:00 hodin ukončil zasedání.
9. Návrh U S N E S E N Í UZ_15-U-VZZO-08-01/2016, příloha č. 4 Zápisu
ZO po projednání navrhuje schválit 1):
a) 204/01/16 - Upravený program jednání15 Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-15/VZZO-08-01/2016)
5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
b) 205/01/16 - Ověřovatele Zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

Schváleno všemi hlasy

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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c) 206/01/16 – Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
5 členů ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

d) 207/01/16 – Návrh územního plánu, paré č. 1 z veřejného projednání ze dne 5. 1. 2016
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

e) 208/01/16 – Smlouvu + dodatek č. 1 – MMR-POV, Obec Kunějovice a Ing. David Plíštil, Ph.D.,
příloha zápisu č. 6
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

f) 209/01/16 – Ceník svozu a využití separovaných složek KO, Ceník svozu a odstranění směsného
komunálního odpadu pro rok 2016, AVE CZ odpadové hospodářství
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

g) 210/01/16 – Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, Dakan poradenská, s. r. o.,
příloha zápisu č. 7
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

h) 211/01/16 – Pronájem nebytových prostor pro provozování pohostinství p. Oleksandru Maštalerovi
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

i) 212/01/16 – Navrácení sponzorského daru P. L. Ševčíkovi na vlastní žádost ve výši Kč 2 600,5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
2) neschvaluje:
213/01/16 – Žádost P. Ševčíka o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
5 členů ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 pro, 0 zdržel se
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3) bere na vědomí:

a) 214/01/16 - Plnění usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva č. 183 – 203/12/15
Bez připomínek
b) 215/01/16 – Žádost o dotaci pro vybudování zařízení na volnočasové aktivity (dětské hřiště)
Na vědomí
c) 216/01/16 – Návrh plošné opravy a změn povrchu chodníku + dostavbu
Na vědomí
d) 217/01/16 – Stížnost P. L. Ševčíka (ze dne 23. 12. 2016)
Na vědomí
4) pověřuje starostu:
a) reklamací těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ
b) reklamací kvality stavebních prací – renovace chodníků – nerovnosti
c) opravou vstupních dveří - kaple
Přílohy:
- příloha č. 1a) - Pozvánka, návrh programu 14, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva
- příloha č. 1b) - Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva, el. úřední deska
- příloha č. 2 – Prezenční listina
- příloha č. 3 – Upravený program jednání
- příloha č. 4 – Usnesení č. j.: ZZ-U-Lu-U-15/VZZO-08-01/2016
- příloha č. 5 – Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
- příloha č. 6 – Smlouva + dodatek č. 1 – MMR-POV
- příloha č. 7 – Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, Dakan poradenská, s. r. o.,
- příloha č. 8 – Propočet ceny objektu dostavba chodníku + plošná oprava a změna povrchu chodníku
- příloha č. 9 – Závěrečné vyúčtování dotačního titulu Územní plány – část C
- příloha č. 10 – Žádost DP 01/08-01/2016

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

Marek Ludvík

Jiří Löwy

starosta Miloslav Novák

8. ledna 2016 ve 2300 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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