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ZÁPIS
9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
21. 6. 2019, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: - - Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Květa Hakrová
1.1. Úvodní část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Jiřím Löwym (dále jako
„předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona
o obcích zveřejněna po dobu min. 7 dní, od 14. 6. do 21. 6. 2019 - 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 je přítomno 5 členů zastupitelstva, 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 jednání Ad 7.1 - 7.4.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: S. Polákovou a L. Kadlece.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: 151/06/19 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: H. Ludvíkovou;
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: L. Kadlec, S. Poláková;
Výsledek hlasování:
Hlasování: 5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

2.1.
Prezenční listinu (př. č. 2 Zápisu) podepsalo: 5 přítomných členů zastupitelstva, 1 host.
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, a na základě "Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, ze dne

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" ("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR").
Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice
nebo fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci (§ 16 odst. 3 zákona o obcích) k nahlédnutí na obecním úřadě
v úředních hodinách.

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s Návrhem programu zasedání (6. 1. - 6. 3.) v souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).
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Upravený program (7.1. – 7.4. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení)
1.1. Úvodní část veřejného zasedání, zahájení
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu08 (ze dne 17. 5. 19)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Odstoupení od Dohody o provedení práce, K. Dvořák
6.2. DPP 01/06/19, K. Dvořák
6.3. Návrh závěrečného účtu za rok 2018
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-09/VZZO-21-06/2019, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:´ Protokol o schválení účetní závěrky, Záměr č. 01/05/19 – bezúplatná výpůjčka nebytových prostor - výsledek zadávacího řízení, výběr
nejvhodnějšího uchazeče´, a zařadit je jako body 7.3. a 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.
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Löwy, Roman Vacek, Slavomíra Poláková, Ladislav Kadlec, Václav Král

19:00

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č. 150/06/19 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 9. veřejného zasedání

dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené body jednání;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: (J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno
všemi hlasy

Usnesení č. 150/06/19 a) bylo schváleno pěti hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání

3. Projednání námitek k zápisu 08 ze ZZOK 17. 5. 2019

Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
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Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 5. 2019, 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 z předchozích jednání 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [ 0 ] žádné přenesené body
6.1. Odstoupení od Dohody o provedení práce, K. Dvořák, příloha č. 5 Z9/19
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 153/06/19 Odstoupení
od Dohody o provedení práce, mezi účastníky:
- Obec Kunějovice, zastoupená starostou Jiřím Löwym, Kunějovice 28, 330 35 a
- Karel Dvořák, ……….. .. , ….. ;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 153/06/19 d) bylo schváleno pěti hlasy
přijato
6.2. DPP 01/06/19, K. Dvořák
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 154/06/19 Dohodu
o provedení práce č. 01/06/19, sečení, zóna 1 – zóna 6, mezi
- zaměstnavatelem: starosta obce Kunějovice Jiří Löwy a
- zaměstnancem: Karel Dvořák, ……….. .. , ….. ;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 154/06/19 e) bylo schváleno pěti hlasy
přijato
6.3. Návrh závěrečného účtu za rok 2018
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 155/06/19 Vyvěšený Návrh
závěrečného účtu za rok 2018 (k 31. 12. 2018) + účetní závěrku;
přílohy tvořící ZÚ, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle
obecního úřadu:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2018, účetní výkazy Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12 - VykPriloha1812, vykRozvaha1812,
vykZZ1812, VykFin1812 pro hodnocení plnění rozpočtu, Inventarizační zpráva
Obec Kunějovice v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejnila 30. 5. 2019 Návrh závěrečného
účtu 2018, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2018 ( ze dne 29. května 2019 - bez chyb,
bez závad) na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup - elektronická úřední deska obce;
- vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce (bez výhrad) včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za r. 2018 (při přezkoumání hospodaření ÚSC nebyly zjištěny chyby a nedostatky)
+ účetní závěrku za rok 2018;
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření územního celku je přílohou Návrhu závěrečného
účtu obce;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 155/06/19 f) bylo schváleno pěti hlasy
přijato
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 156/06/19 Protokol o

schválení účetní závěrky;
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Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 156/06/19 g) bylo schváleno pěti hlasy
přijato

Schváleno všemi hlasy

7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání (Ad 2.2)
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Protokol o schválení účetní závěrky
►Ad 6.3.- usnesení g) 156/06/19

7.4. Záměr č. 01/05/19 – bezúplatná výpůjčka nebytových prostor - výsledek zadávacího řízení, výběr nejvhodnějšího
uchazeče
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 152/06/19 Zprávu/

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Záměr obce Kunějovice č. I/05/19, bezúplatné výpůjčky
nebytových prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28 a prostoru venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11),
příloha č. 6 Zápisu;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 152/06/19 c) bylo schváleno pěti hlasy
přijato
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí:
- 157/06/19 Plnění usnesení 08. zasedání zastupitelstva č. 132 – 149/05/19, Projednání námitek k zápisu 08
(zasedání ze dne 17. 5. 2019), Kontrolu plnění usnesení z posledních jednání
Bez připomínek
- 158/06/19 Sečení trávy zóna 6, K. Dvořák
- Vyjádření/sdělení k Odpovědi na výzvu ze dne 30. 4. 2019 (př. č. 7/Z9/19), DP-01/30-04/2019 (př. č. 9 Z8/19)
- Žádost/sdělení rodičům, př. č. 8 Z9/19

K bodu 7.
Nově zařazené body jednání
Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻

: 7.1.

222 DDZ 666697854_zprava_666697854_prijata_předání informace spolkům za součinnosti obcí ČR
DDZ 223_ zprava_666963581_prijata_Dvoufaktorová autentizace pro přístup do AISP registru práv a povinností
DDZ 224_zprava_667582329_prijata_Volební materiály pro obce č. 4_organizačně technické zabezpečení
voleb do EP 2019
DDZ 225_zprava_667588191_prijata_Pozvánka a přihláška na seminář_Účetnictví obcí v roce 2019
DDZ 226_zprava_668186402_prijata_Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.
227 DDZ zprava_669626389_prijata_ČSÚ
DDZ 228 zprava_669738019_prijata_Volební materiály pro obce č. 5
DDZ 229_zprava_669961653_prijata_Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
DDZ 230 zprava_670637527_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 231_zprava_671040454_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 232 zprava_671212005_prijata_Výzva k účasti na kontrolní prohlídce
DDZ 233_zprava_671723933_prijata_ZŠ společné řízení studna p. č. 744_2 k. ú. Kunějovice, Sokolová
DDZ 234_zprava_672627895_prijata_Oznámení přezkoumání hospodaření
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DDZ 235 zprava_672693451_prijata_MV_dotace na rok 2020_informace obcím
DDZ 236_zprava_673457397_prijata_Oznámení MV
DDZ 237_zprava_673648465_prijata_Dotace na volby do Evropského parlamentu 2019
DDZ 238 zprava_674144876_prijata_Volební materiály pro obce č. 6_organizačně technické zabezpečení
voleb do EP 2019_BREXIT
239 zprava_675466675_prijata_Výzva vlastníkům lesa_květen 2019_žádost o zveřejnění
240 zprava_675725952_prijata_přístupy-předávat osobně
241 zprava_676493485_prijata_Verifikace nahlášených počtů opatrovanců obcemi k rozhodnému dni 31.
březnu 2019
DDZ 243 zprava_677249451_prijata_Volební materiály pro obce č. 7_organizačně technické zabezpečení
voleb do EP 2019_odvolání kandidatury
DDZ 244 zprava_677365191_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 245 zprava_677757280_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
zprava_676781712_prijata_1T150_2014_zpráva z bydl. VZ30_5
ODZ RE_1T150_2014_zpráva z bydl. VZ 30_5_zprava_679776899_odeslana
246 DDZ _ zprava_678242872_prijata_ Volební materiály pro obce č. 8 _ organizačně technické zabezpečení
voleb do EP 2019_odvolání Duchoň
DDZ 246 zprava_678660412_prijata_ZŘ výjimka z umístění Kadlec, p. č. dle KN 298_3 k. ú. Kunějovice
247 DDZ- zprava_678918532_prijata_velká papírová výzva_darujte papír_
DDZ 248 _ zprava_681733855_prijata_ Osvědčení o úspoře emisí
249 DDZ zprava_682309067_prijata_Odbor kulturní_sportovní_hudební_skupina Verona informace
250 DDZ zprava_682743408_MSP_67_2019_OSZ_SP_2
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 21:00
hodin ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_09-U-VZZO-21-06/2019, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z9/19 Pozvánka, návrh programu 09, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z9/19 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z9/19 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z9/19 Usnesení
- příloha č. 5/Z9/19 Odstoupení od Dohody o provedení práce, K. Dvořák
- příloha č. 6 /Z9/19 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Záměr obce Kunějovice č. I/05/19, bezúplatné výpůjčky nebytových
prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28 a prostoru venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11)
- příloha č. 7/Z9/19 Vyjádření/sdělení k Odpovědi na výzvu ze dne 30. 4. 2019, DP-01/30-04/2019 (př. č. 9 Z8/19)
- příloha č. 8/Z9/19 Žádost/sdělení rodičům

Námitky či výhrady členů zastupitelstva proti obsahu a správnosti předloženého návrhu zápisu ze zasedání, proti
výsledkům hlasování či obsahu zachycených usnesení, včetně uvedení důvodů, pro které odmítli návrh zápisu
podepsat
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Označení stanoviska:
………………………………………………….…………………………………………..………………….
(O námitkách členů zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce, v režimu
§ 95 odst. 2 zákona o obcích.)
Právní předpis: zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 95 odst. 2

Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 10. zasedání zastupitelstva obce (19. 07. 2019):

Rozpočtové opatření č. 2
Memoriál Václava Žemličky, 3. 8. 2019
Návrh odměny Kč 1 000,- za opravu židlí do pohostinství – Petr Opalecký, Dohoda o PP
Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení, OŽP-Hor/20233/2019, Sokolová
Rozhodnutí o povolení výjimky, MUNY/1894/2019/OŽP-Hor, Kadlec
ZUS + DIO – Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN, stanovisko dotčeného orgánu
Oznámení a výzva neodkladné odstranění stavby č. p. 6 Kunějovice

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni
ověřovatelé:

1) Slavomíra Poláková

2) Ladislav Kadlec

starosta Jiří Löwy

21. června 2019 v 01:00:10 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 21. 6. 2019 | Za správnost/Založila: Ludvíková|ElÚD_||01:02:53 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 19. 7. 2019 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 21. 6. 2019 do: 19. 7. 2019 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2019 od: 22. 7. 2019

UZ-09/VZZO-21-06/2019-Lu

| Počet listů: 6 | Počet výtisků: 2 | Číslo výtisku: prvý

__6 __
Zápis a Usnesení_09. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_21. 6. 2019
● (2019) Obec Kunějovice
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