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                                                          ZÁPIS                                                                                                   

8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  
17. 5. 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: R. Beštová, J. Jíša
                                                                                                                                                                                                                            

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  10.  5. do 17.  5.  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 jednán  í Ad 7.1 - 7.10. 

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.: 133/05/19 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 listin  u (př. č. 2 Zápisu) podepsalo: 5 přítomných členů zastupitelstva.

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/E  S"  ("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.  10.)  v  souladu  s  informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1). 
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina-32.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina-32.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-jedn%C3%A1n%C3%AD-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-jedn%C3%A1n%C3%AD-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-jedn%C3%A1n%C3%AD-1.pdf


Upravený program (7.1.  – 7.10.  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 zápisu07 (ze dne 26. 4. 19)
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání 

6.1. 
˲
 
˲
 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§59 odst. 4 zákona), Zanesení voličů, kteří nemají ve správním obvodu 

obecního úřadu trvalý nebo přechodný pobyt, ale kteří jsou v jeho obvodu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v 
obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody – druhá fáze sestavování 
seznamu voličů pro volby do EP (§ 28 odst. 2 zákona), Vyškrtnutí voličů ze seznamu voličů pro volby do EP, kteří požádali o zápis do zvláštního
seznamu voličů u zastup. úřadu nebo byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP jiným obecním úřadem – třetí fáze sestavování SV pro volby
do EP (§ 28 odst. 3 zákona), Informování žadatele o zápis do SV pro volby do EP o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zákona), 
Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona),  Počátek lhůty, kdy může OÚ nejdříve předat voličský průkaz osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným  podpisem voliče žádajícího o vydání VP, anebo jej voliči zaslat ( § 30 odst. 2 zákona),
Zajištění tel. spoj. do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu  (§ 15 odst. 1 
písm. c) zákona), Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 26 odst. 4 zákona), Vyškrtávání voličů, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách 
do EP v jiném členském státě, požádali o vydání voličského průkazu, nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do 
seznamu voličů pro volby do EP, zemřeli nebo po zápisu do SV pro volby do EP byli přihlášení k trvalému pobytu na území jiné obce. Zápis 
voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze SV pro volby do EP z důvodu změny trvalého pobytu – čtvrtá fáze sestavování seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu (§28 odst. 4 a 5 zákona), Uzavření seznamu voličů pro volby do EP, předání kopií tohoto seznamu okrskovým 
volebním komisím (§31 zákona, § 2 odst. 2 vyhlášky),  Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 26 odst. 4 zákona), 
Zajištění průběhu hlasování (§ 3 odst. 3, § 18 odst. 1 a 34 a násl. zákona)                                                                                   
6.2.  Dokumentace požární ochrany                                                                                                                                    
6.3.   GP k záměru směny A. Levý                                                                                                                                         
6.4.   Odpověď na výzvu DP-01/30-04/2019, Lucie Kubová                                                                                                               
6.5.   Záměr obce č. I/05/19                                                                                                                                                  
6.6.    Návrh   využití pohostinství v obecním domě, EG                                                                                                        
6.7.    Zahájení přezkoumání hospodaření                                                                                                                           
6.8.    Výzva k účasti na kontrolní prohlídce                                                                                                                         
6.9.   Návrh zahájení výběrového řízení – prvky hřiště 
6.10. Kupní smlouva na opakující se dodávky zboží č. 2038870, Elfetex  

         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-08/VZZO-17-05/2019, další přílohy, závěr

                                                                                                                                                                 
      Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:´ Stížnost, výtržnosti,  
      nepořádek, popíjení alkoholu, křik, šikanózní jednání, vulgární projevy dětí, Místnost bývalého      
      pohostinství, výměna osvětlení, koncových prvků (zásuvky, vypínače), rozvod elektroinstalace v barové  
      části, Výměna pracovních desek pro pult / bar. regály. Oprava parapetů u stávajících oken, demontáž věcí 
      ze stěn před výmalbou (uložení do beden a uskladnění). Demontáž nepotřebných lišt - starých rozvodů. 
      Vymalování místnosti – nabídka  JV Mal  ( + další k tomu potřebné nátěry, 1ks lazury na stoly +  další 
      nátěr vrchní části stolů ( ? ).  5l kanystr ředidlo 6001. Úklid místnosti – J. Hronek. Nákup 30 ks židlí/po  
      200Kč, 
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Odvezení  -  k ohništi - větví a ostatního dřeva z obecního sadu po revitalizaci. Následné vybudování skládky
na bio odpad v místě zlikvidovaného dřeva. Usazení cedule  BIO odpad, Záměr oplocení mezi obecním 
pozemkem - hřiště / Václav Král -  severní části p. p. č. 541/3, 541/19, 541/15 (VP) x jižní části p. p. č. 
541/11, 541/14, dovykácení dřeva zabraňujícího opravám oplocení (druh oplocení, dřevo, pletivo?)  učiněné 
kroky – nabídka Dobrý – 1m/Kč 450,- (přesouvá se na další jednání s porovnáním konkurenčních nabídek 
zastupitelů), Cenová nabídka JV MAL, s. r. o., Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda     
o umístění stavby IV-12-0014844/VB1, Skartace dokumentů hasičská zbrojnice, Dotaz na úklid obecního 
pozemku (L. Kubová)´, a zařadit je jako body 7.3.   -   7.10.

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.
19:00       pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Löwy, Roman Vacek, Slavomíra Poláková, Ladislav Kadlec, Václav Král                                                             

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:              
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                      
                 …....................................................................................................................................................................……
                                                                                                                         Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky

     ► Návrh usnesení č.   132  /05/19   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 8. 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. 132/05/19     a)   bylo schváleno pěti hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání       

                                                                                                                                                                                  
3. Projednání námitek k zápisu 07 ze ZZOK 26. 4. 2019                 Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4. Předsedající sdělil, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26. 4. 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 ]

6.1.   Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů  (§59 odst.  4  zákona),  Zanesení voličů,  kteří  nemají  ve  správním obvodu
obecního úřadu trvalý nebo přechodný pobyt,  ale kteří  jsou v jeho obvodu v nemocnici,  porodnici,  sanatoriu,  ústavu sociální péče nebo v
obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody – druhá fáze sestavování
seznamu voličů pro volby do EP (§ 28 odst. 2 zákona), Vyškrtnutí voličů ze seznamu voličů pro volby do EP, kteří požádali o zápis do zvláštního
seznamu voličů u zastup. úřadu nebo byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP jiným obecním úřadem – třetí fáze sestavování SV pro volby
do EP (§ 28 odst. 3 zákona), Informování žadatele o zápis do SV pro volby do EP o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zákona),
Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona),  Počátek lhůty, kdy může OÚ nejdříve předat voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným  podpisem voliče žádajícího o vydání VP, anebo jej voliči zaslat ( § 30 odst. 2 zákona),
Zajištění tel. spoj. do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu  (§ 15 odst. 1
písm. c) zákona), Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 26 odst. 4 zákona),
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Vyškrtávání voličů, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do EP v jiném členském státě, požádali o vydání voličského průkazu, nepožádali o
přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP, zemřeli nebo po zápisu do SV pro volby do EP byli
přihlášení k trvalému pobytu na území jiné obce. Zápis voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze SV pro volby do EP z důvodu změny trvalého
pobytu – čtvrtá fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (§28 odst. 4 a 5 zákona), Uzavření seznamu voličů pro
volby do EP, předání kopií tohoto seznamu okrskovým volebním komisím (§31 zákona, § 2 odst. 2 vyhlášky),   Dodání hlasovacích lístků
okrskovým volebním komisím (§ 26 odst. 4 zákona), Zajištění průběhu hlasování (§ 3 odst. 3, § 18 odst. 1 a 34 a násl. zákona)   
       

►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.   143/05/19 
˲
 Vyhrazení

plochy pro vylepení volebních plakátů (§59 odst. 4 zákona), Zanesení voličů, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý
nebo přechodný pobyt, ale kteří jsou v jeho obvodu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení,
nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody – druhá fáze sestavování seznamu voličů pro volby
do EP (§ 28 odst. 2 zákona),  Vyškrtnutí voličů  ze seznamu voličů pro volby do EP, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů
u zastup. úřadu nebo byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP jiným obecním úřadem – třetí fáze sestavování SV pro volby do EP (§ 28
odst. 3 zákona), Informování žadatele o zápis do SV pro volby do EP o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zákona), Oznámení
o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona), Počátek lhůty, kdy může OÚ nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným  podpisem voliče žádajícího o vydání VP, anebo jej voliči zaslat ( § 30 odst. 2 zákona), Zajištění
tel. spoj. do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu  (§ 15 odst. 1 písm. c)
zákona), Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 26 odst. 4 zákona), Vyškrtávání voličů, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do EP
v jiném členském státě, požádali o vydání voličského průkazu, nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu
voličů pro volby do EP, zemřeli nebo po zápisu do SV pro volby do EP byli přihlášení k trvalému pobytu na území jiné obce. Zápis voliče, který
prokáže,  že  byl  vyškrtnut  ze  SV pro  volby do  EP z  důvodu změny trvalého  pobytu  –  čtvrtá  fáze  sestavování  seznamu voličů  pro  volby
do Evropského parlamentu (§28 odst. 4 a 5 zákona),  Uzavření seznamu voličů pro volby do EP, předání kopií tohoto seznamu okrskovým
volebním komisím (§31 zákona, § 2 odst. 2 vyhlášky), Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 26 odst. 4 zákona),
Zajištění  průběhu hlasování  (§  3  odst.  3,  §  18  odst.  1  a  34  a  násl.  zákona).
Na vědomí
                                                                                                                                  

6.2. Dokumentace požární ochrany      
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice   bere  na  vědomí  žádost  o  zpracování  potřebné
dokumentace  požární  ochrany,  která  je  vyžadována  dle  současných  právních  předpisů  (§  27  vyhl.
č.  246/2001  Sb.,  zákon  o  požární  ochraně,  vyhláška  o  požární  prevenci  atd.).
Na vědomí                                                                                                             
                                                                                                  
6.3.  GP k záměru směny A. Levý                                                                                                                                                                       
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí připomínku k doložení GP pro záměr 
směny pozemků obec x A. Levý;                                                                                                           Na vědomí
                                                                                                                                                                        
6.4.  Odpověď na výzvu DP-01/30-04/2019, Lucie Kubová, př. č. 9 Z 8/19
► Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Kunějovice, na základě vyjádření  ze dne 30.  4.  2019 -  k  výzvě
obecního úřadu  ze dne 29. 4. 2019, bere na vědomí  usnesením č.  144/05/19  Odpověď na výzvu,  DP-01/30-
04/2019 - rozhodnutí nezájmu na provozování hostinského zařízení a vyhlašuje usnesením č. c)  134/05/19
nový Zámě  r č. I/05/19 bezúplatné výpůjčky místnosti pohostinství  za podmínek v něm uvedených.   
                                                                                                                                                                               Na vědomí
   
6.5. Záměr obce č. I/05/19 
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje usnesením  č.  c)   134/05/19    Zámě  r
č. I/05/19 bezúplatné výpůjčky místnosti pohostinství, příslušenství a venkovního sezení, příloha č. 8 Z8/19;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy ;

        Usnesení č. 134/05/19   c  )   bylo schváleno pěti hlasy         přijato                               

6.6.   Návrh využití pohostinství v obecním domě, EG     
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 145/05/19   Návrh využití 
pohostinství v obecním domě, EG;                                                                                                                 Na vědomí
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6.7.    Zahájení přezkoumání hospodaření;   
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.  146/05/19   Zahájení
přezkoumání hospodaření  úsc                                                                                                                                  Na vědomí
                                                                                                                                                                                                 
6.8. Výzva k účasti na kontrolní prohlídce;
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 147/05/19   Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce, 31. 5. 2019, 
10:00 h., se zúčastněnými – zástupci obce Kunějovice,  stavebního úřadu Všeruby, na místě č. p. 6               Na vědomí

6.9. Návrh zahájení výběrového řízení – doplnění prvků dětského hřiště ;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí návrh zahájení výběrového - poptávkového 
řízení před schválením dotačního titulu s možností financování z vlastních zdrojů;                                          Na vědomí 

6.10.  Kupní smlouva na opakující se dodávky zboží č. 2038870, Elfetex;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d)  135/05/19   Kupní smlouvu
na opakující se dodávky zboží č. 2038870, mezi Obcí Kunějovice a fi Elfetex s. r. o., Hřbitovní 31a, 312 16
Plzeň;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy ;

        Usnesení č. 135/05/19   d  )   bylo schváleno pěti hlasy         přijato     

        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.  Stížnost, výtržnosti, nepořádek
       ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č.  148/05/19   Stížnost  Aleny Opalecké 

a  reaguje  ohledně  problému  výtržností,  nepořádku,  popíjení  alkoholu,  křiku,  šikanózního  jednání
a vulgárního projevu dětí žádostí rodičům ve veřejném zájmu o vstřícnost - domluvu dětem, aby mírnily
nepříznivé agrese, hlučnost, vášně a chovaly se s úctou ke starším osobám.                                        Na vědomí

       7.4.  Místnost bývalého pohostinství, výměna osvětlení, koncových prvků (zásuvky, vypínače), rozvod
      elektroinstalace v barové části, Výměna pracovních desek pro pult / bar. Regály. Oprava parapetů u  
      stávajících oken, demontáž věcí ze stěn před výmalbou (uložení do beden a uskladnění). Demontáž 
      nepotřebných lišt - starých rozvodů. Vymalování místnosti – nabídka  JV Mal  ( + další k tomu potřebné 
      nátěry, 1ks lazury na stoly +  další nátěr vrchní části stolů ( ? ).  5l kanystr ředidlo 6001. Úklid místnosti – J. 
      Hronek. Nákup 30 ks židlí/po 200Kč; 

      ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f)   137/05/19 
Nabídku/Objednávku č. 03/19, příloha č. 6 Zápisu 08/19, pracovní operace malby místnosti pohostinství 
Kunějovice 28. Zhotovitel JV MALL, s. r. o., Italská 1202/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.  Kč 24 888,-;

      5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy
            ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g)  138/05/19   Nákup 30 ks
      židlí do místnosti pohostinství, 1ks Kč 200,-;
      5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  h)  139/05/19  Nabídku
č. 19NA00030, fi Aliapol Plzeň, s. r. o., Rokycanská 140/27, 312 00 Plzeň-sever  
                 - Obj  ednávku č. 04/05/19, příloha č. 7 Zápisu – výměna stropních svítidel a zásuvek v místnosti
pohostinství Kunějovice 28, Kč 6710,- bez DPH; 
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy

  __5 __                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_08. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_17. 5. 2019                                                                                                     
●●  (2019) Obec Kunějovice

                                                                                                                                                                        5/8 
  



             ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 136/05/19  Nabídku 
zakázky č. Z5194113219, příloha č. 5 Zápisu, fi DŘEVO TRUST a. s., T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek 
Místek, Kč 14 267,-;
 5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy 

      7.5.   Odvezení  -  k ohništi - větví a ostatního dřeva z obecního sadu po revitalizaci. Následné vybudování
     skládky na bio odpad v místě zlikvidovaného dřeva. Usazení cedule  BIO odpad.                             Na vědomí

 7.6.  Záměr oplocení mezi obecním pozemkem - hřiště / Václav Král -  severní části p. p. č. 541/3, 541/19,
541/15 (VP) x jižní části p. p. č. 541/11, 541/14,  dovykácení dřeva zabraňujícího opravám oplocení (druh
oplocení, dřevo,  pletivo?)  učiněné kroky – nabídka Dobrý – 1m/Kč 450,-  (přesouvá se na další jednání
s porovnáním konkurenčních nabídek zastupitelů)                                                                              Na vědomí

 
       7.7.  Cenová nabídka JV Mal, s. r. o.
              ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f)   137/05/19  
       Nabídku/Objednávku č. 03/19, příloha č. 6 Zápisu 08/19, pracovní operace malby místnosti pohostinství  
       Kunějovice 28. Zhotovitel JV MALL, s. r. o., Italská 1202/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Kč 24 888,-;
       5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy

       7.8.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby IV-12-0014844/VB1
       ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. i)  140/05/19  Smlouvu
     o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-0014844/VB1, mezi:

° Obec Kunějovice, Kunějovice 28, zast. starostou Jiřím Löwym,
° ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zast. spol. OMEXOM GA Energo, s. r. o., sídlem  
  Plzeň – Bolevec, Na Střílně 1929/8, 323 00;

        5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy
  
7.9.  Skartace dokumentů hasičská zbrojnice
        Určit termín

7.10. Dotaz na úklid obecního pozemku (L. Kubová)
       Sečení trávy na pozemku před č. p. 30 zařazeno do zóny (K. Dvořák)
                                                                                                                                                                                   



K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                  
Na vědomí z datových zpráv       ̻̻ 

216 DDZ_662317691_Sdělení o registraci změny agendy
217 DDZ_663040680_Monitoring eroze zemědělské půdy_Státní pozemkový úřad
218 DDZ_663785544_Volební materiály pro obce č. 3_organizačně technické zabezpečení voleb do EP 2019 
219 DDZ_664462851_Dopis ředitelky odboru starostům obcí_povinnost informování o výsledcích 
finančních kontrol prostřednictvím informačního systému Modul závažných zjištění 
220 DDZ_664670999_Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství 
221 DDZ_664704552_Informace o realizaci projektu PDU obcím 
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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
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. 

  __7 __                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_08. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_17. 5. 2019                                                                                                     
●●  (2019) Obec Kunějovice

                                                                                                                                                                        7/8 



                                                                                                                                                                               
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_08-U-VZZO-17-05/2019, příloha č. 4 Zápisu                                                   
Přílohy:
- příloha č. 1/Z8/19  Pozvánka, návrh programu 08, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                 Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z8/19  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z8/19  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z8/19  Usnesení
- příloha č. 5/Z8/19  Cenová nabídka – zakázka č. Z5194113219
- příloha č. 6 /Z8/19 Objednávkový list č. 03/30-05/2019, JV Mal, s. r. o.
- příloha č. 7/Z8/19 Objednávkový list č. 04/30-05/2019, Aliapol Plzeň, s. r. o.
- příloha č. 8/Z8/19 Záměr č. I/05/19-Lu
- příloha č. 9/Z8/19 Lucie Kubová, vjádření, DP-01/30-04/2019 

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 
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 9. zasedání zastupitelstva obce (19. 06. 2019):       
˲
 O  dstoupení od Dohody o provedení práce, K. Dvořák                                                                                                      

  DPP 01/06/19, K. Dvořák

  Návrh   závěrečného účtu za rok 2018                                                                                                                                 

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   

17. května 2019 v 01:13:10 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková       
                                                                                                                                                                                                         

         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 17. 5. 2019 | Za správnost/Založila: Ludvíková|ElÚD_||01:32:48 |                                                   
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 21. 6. 2019 |                                                                                                                                                            
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  
         elektronická úřední deska od: 17. 5. 2019 do: 21. 6. 2019 |  ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2019 od: 21. 6. 2019

                                                                    

  UZ-08/VZZO-17-05/2019-Lu    |    Počet listů: 8   |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/N%C3%A1vrh-z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9ho-%C3%BA%C4%8Dtu-za-rok-2018.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2019/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47

