Z-U-26/VZZO-09-12/2016

ZÁPIS
26. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
9. 12. 2016, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Král Václav, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Dřívější příchod: Ludvíková H.
Dřívější odchod: - - Omluveni jmen.: Löwy Jiří
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: David Kristl, Petr Suda, Vladimír Habart, Nikola Šabacká
viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_26/VZZO; 09-12/2016]

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 7 dní, a to od 2. 12. do 9. 12. 2016 - na úřední desce Obecního úřadu Kunějovice
(příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2 Zápisu) konstatoval,
že jsou přítomni 4 členové 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.
Oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený
program jednání26 (usn. a) 385/12/16 a), Ad 7.1 - 7.4.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli Jana Šabackého, Marka Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení b) 386/12/16 : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou
a ověřovateli pány: Šabacký Jan, Ludvík Marek.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, 4 hosté.
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 k nahlédnutí
na obecním úřadě v úředních hodinách. Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam.
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání v souladu s informací (pozvánkou) zveřejněnou
na úřední desce (příloha č. 1).
Upravený program
1.1. Úvodní část, zahájení
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
__1 ________________________________________________
Zápis a Usnesení_26. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_09. 12. 2016
● (2016)

Obec Kunějovice

1/6

Z-U-26/VZZO-09-12/2016

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 11. 11. 2016
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Schválení Návrhu rozpočtu 2017
6.2. Výroční zpráva o poskytování informací 2016
6.3. Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice v r. 2017
6.4. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
6.5. Plán práce/činností výborů ZOK 2017
6.6. Revizní zprávy – Buderus, Dakon, spalinové cesty OÚ, HZ, hasičské přístroje
6.7. Záměr prodeje pozemku č. IV.
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Program 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
7.4. Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, svozu a využití separovaných složek KO
8.
9.

Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-26/VZZO; 09-12/2016, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Program 4. jednání
Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice a „Ceník svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu, svozu a využití separovaných složek KO“ a zařadit je jako body č. 7.3. - 7.4.

2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku k 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.
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č. 385/12/16 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 26. zasedání ZOK
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. a 7. 4.
Výsledek hlasování:
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 385/12/16 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 11. 11. 2016.
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 11. 2016, 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. Schválení Návrhu rozpočtu 2017
► Návrh usnesení č. 387/12/16 c): Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný návrh rozpočtu 2017
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení přijato
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6.2. Výroční zpráva o poskytování informací
► Návrh usnesení č. 388/12/16 d): Zastupitelé obce schvalují Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2016
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení přijato
6.3. Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice v r. 2017
► Návrh usnesení č. 389/12/16 e): Zastupitelé obce schvalují Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
pro rok 2017
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení přijato
6.4. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
► Návrh usnesení č. 390/12/16 f): Zastupitelé obce schvalují Aktualizaci strategického rozvojového dokumentu
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení přijato
6.5. Plán práce/činností výborů ZOK 2017
► Návrh usnesení č. 391/12/16 g): Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 391/12/16 g) Plán práce/činností
finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice v r. 2017
4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení přijato
6.6. Revizní zprávy_ Buderus, Dakon, spalinové cesty OÚ, HZ, hasičské přístroje
Zatupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 396/12/16 b) Revizní zprávy (Buderus, Dakon, spalinové cesty
OÚ, HZ, hasičské přístroje)
Na vědomí
6.7. Záměr prodeje pozemku č. IV.
► Návrh usnesení č. 392/12/16 h): Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 392/12/16 h) IV. Záměr prodeje
p. p. č. 415_60
4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení přijato
Návrh GP

/účinnost od: 9. 12. 19:32:11 do 26. 12. 2016 /EÚD-43/12/16/

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.
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Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻
157 DDZ_416032712_Průvodní dopis_manuál
158 DDZ_416404377_Žádost o sdělení dle § 6, k. ú. Kunějovice
159 DDZ_416835315_Prosba o podporu a součinnost
160 DDZ_417611984_8_194_Informace o vyznačení plomby
161 DDZ_417953766_Informace o číslech účtů v ČNB
162 DDZ_418141077_Průvodní dopis_právní úpravy zdanění hazardních her
163 DDZ_418230746_Ověření stavby
164 DDZ_418252139_8_147 Obecné obeslání
165 DDZ_419968435_RPP_Oznámení o registraci agendy A 388
166 DDZ_419968773_Oznámení o registraci agendy A 24
167 DDZ_420134789_Změna bankovního spojení
168 DDZ_422119278_Rozhodnutí Stav. 192_2016_3
169 DDZ_422186810_Dopis_roční účetní závěrka
170 DDZ_422468975_8_194 Informace o vyznačení plomby
171 DDZ_422486325_Šetření zanedbání povinné výživy, M. H.
172 DDZ_422550306_24_12 Zastavení řízení (Procesní rozhodnutí)
173 DDZ_422687477_Oznámení_změna bank. účtů_zaměstn.
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Program 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
► Návrh usnesení č. 393/12/16 i): Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 393/12/16 i) Návrh programu
na 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
4 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení přijato
7.4. Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, svozu a využití separovaných složek KO
► Návrh usnesení č. 394/12/16 j): Zastupitelé obce schvalují usnesením č. 394/12/16 j) Ceník svozu a odstranění
směsného komunálního odpadu, svoz u a využití separovaných složek KO
Výsledek hlasování:
3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 1 zdržel se: M. Ludvík
Schváleno třemi hlasy
Usnesení 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 v 21:00 hodin
ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_26-U-VZZO-09-12/2016, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 26, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2 Prezenční listina
- příloha č. 3 Upravený program jednání
- příloha č. 4 Usnesení
- příloha č. 5 Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
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Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.

Zápis ověřili:

Zápis četli:

Jan Šabacký

Marek Ludvík

Václav Král

starosta Miloslav Novák

9. prosince 2016 ve 22:31 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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