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                                                          ZÁPIS                                                                                                   

11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  
23. 8. 2019, zasedací místnost OÚ

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek (řazeno abecedně)                                            
Omluveni jmen.:  V. Král
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                            
Hosté: Eduard Gendorf, Jan Votava, Alena Opalecká, Martina Lorencová, Dagmar Průchová, Opalecká Dana
                                                                                                                                                                                                                            

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  16.  8. do 23.  8.  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  jsou  přítomni  4  členové  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  í11 Ad 7.1 - 7.15. 

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.: 160/08/  19 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: H. Ludvíkovou;
                                                      Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: L. Kadlec, S. Poláková;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

Hlasování: 4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                         
                                                                                                                                                         Schváleno čtyřmi hlasy 
2.1.
Prezenční listin  u (př. č. 2 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 6 hostů.

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.  16.)  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/2019/08/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/08/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/08/Upraven%C3%BD-program.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/08/Upraven%C3%BD-program.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/08/Upraven%C3%BD-program.pdf


                                                                                                                                                                                                                                          

Upravený program (7.1.  – 7.15.  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 zápisu09, 10 (zasedání ze dne 21. 6., 19. 7. 2019)    
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání (19. 7. 19)

       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

Body jednání                                                                                                                                                                      
6.1.   Plán rozvoje sportu                                                                                                                                                    
6.2.   Plynovod/topení - návrh cenové nabídky - PD pro obec Kunějovice 
6.3.    Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu
6.4.   Smlouva č. 23712019 o poskytnutí účelové dotace z DT O – 2018 - Zřizování nových oplocenek –
         ochrana mladých lesních porostů
6.5.   Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce,
         DP 05/31-07/19
6.6.   Objednávkový list 05/06-08/22019 -VAK SERVIS  
6.7.   Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
6.8.   Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle "Pravidel", část B, DP 06/05-08/19
6.9.   Usnesení o ustanovení opatrovníka
6.10. Zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb ORP Nýřany
6.11. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
6.12. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
6.13. Svod okapu na budově OÚ
6.14. Námitka k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, DP-07/14-08/2019
6.15. Žádost o zajištění převodu pozemku p. č. 28/1, DP-08/16-08/19                                                                              
6.16. Rozhodnutí o zrušení TP exoffo                  

         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-11/VZZO-23-08/2019, další přílohy, závěr

                                                                                                                                                                 
      Po  přečtení  návrhu programu zasedání  navrhl  předsedající doplnit  program o  body:´Obohacení
dětského  hřiště - návrh prvků, plánované využití, položkový rozpočet,  Zachytávání vody s podporou 85%
z MŽP (Výzva č.  119 – Zajistit  povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření  se srážkovými vodami),
konzultace  k  dotaci  na  výstavbu  vodovodů,  kanalizací  a  čistíren  odpadních  vod,  Výstavba  a  dostavba
přivaděčů a rozvodných sítí  pitné  vody,  Svoz nebezpečného odpadu 14.  9.  2019,  Zakoupení  kontejneru
pro uskladnění obecního materiálu a nářadí (zrušení stavby kotců u VOK), Rozvoj – vybudování zámkové
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dlažby  u  DH,  Střecha  OÚ,  CN pro  dotační  titul,  Dokončení  rekonstrukce  a  využití  trezoru,  Hasičská
zbrojnice – oprava vrat, venkovních prvků, výmalba, Sklepní prostory budovy OÚ, elektroinstalace, svítidla,
okna,  zázemí...,  výmalba,  Uskladnění  hasičského  žebříku,  Kontejner  na  velkoobjemový  odpad  –  Luboš
Kožnar, Oplocení DH – PD, Investice – prostranství OÚ, zámkové dlažby apod.´, a zařadit je jako body 7.3.   -
7.15.

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: 4                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Löwy, Roman Vacek, Slavomíra Poláková, Ladislav Kadlec                                                                              

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

     ► Návrh usnesení  č.    159  /08/19   a  ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 11. veřejného
zasedání  dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené body jednání;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    4 členi ZO pro: (J. Löwy, L. Kadlec, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno                     
                                                                                                                                                         čtyřmi  hlasy                    
                                                                                                                                                                                                 
        Usnesení č. 159/08/19     a)   bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání   

                                                                                                                                                                                  
3.  Projednání námitek k zápisu 09,  10 ze ZZOK 21. 6. a 19. 7. 2019 -  Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny
nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4. Předsedající sdělil, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 6. 2019, byl řádně ověřen
a je uložen k nahlédnutí. Úkony dotýkající se schválených usnesení z tohoto jednání jsou splněny.
K jednání  10. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne  19. 7. 2019, předsedající konstatuje,
že bylo zrušeno z důvodu náhlé zdravotní indispozice nadpoloviční většiny přítomných zastupitelů.
Do dnešního zasedání se přesouvají body:
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
-     Rozpočtové opatření č. 2
 ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. r) 176/08/19 Rozpočtové  
opatření č. 2
  4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                Schváleno čtyřmi  hlasy
                                                                                                                                                                                              
-    Memoriál Václava Žemličky  , 3. 8. 2019 – konání akce na vědomí
     
-    Návrh odměny   Kč 1 000,- za opravu židlí do pohostinství – Petr Opalecký, Dohoda o PP 
  ►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.s)  177/08/11   Dohodu
o provedení práce mezi obcí Kunějovice a Petrem Opaleckým, ………. ..,  … .. ………., Návrh odměny
Kč 1 000,- za opravu židlí do místnosti pohostinství; 
 4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                Schváleno čtyřmi  hlasy
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      Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení, OŽP-Hor/20233/2019, Sokolová 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 185/08/19 Rozhodnutí společného 
územního a stavebního řízení, OŽP-Hor/20233/2019, Sokolová                                                     Na vědomí  
                                                                                                                                                                                 
      Rozhodnutí o povolení výjimky, MUNY/1894/2019/OŽP-Hor, Kadlec
     Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 186/08/19 Rozhodnutí o povolení výjimky, 
MUNY/1894/2019/OŽP-Hor, Kadlec                                                                                               Na vědomí 

      ZUS + DIO – Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN, stanovisko dotčeného orgánu
     Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  187/08/19 ZUS + DIO – Kunějovice, PS,
ppč. 415/7, kNN, stanovisko dotčeného orgánu                                                                                Na vědomí
     
       Oznámení a výzva - neodkladné odstranění stavby č. p. 6 Kunějovice
       Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.188/08/19 Oznámení a výzvu – neodkladné
odstranění stavby č. p. 6, Kunějovice                                                                                                 Na vědomí

6.1.  Plán rozvoje sportu        
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  184/08/19 Objednání
spolupráce na Plánu rozvoje sportu – Soukupová Lucie, Domoza projekt, s. r. o.                               Na vědomí
                                                                                                                                 
6.2.  Plynovod/topení - návrh cenové nabídky - PD pro obec Kunějovice
  

►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  c) 161/08/19  Návrh cenové
nabídky  na  zpracování  projektu  na  plyn  včetně  smluv  s  Plynárnou  Plzeň,  3  samostatné  projekty  –
plynovod obecní úřad, sklep, byt, restaurace, Hana Kubíková, Kč 10 000,-, příloha č. 5 Z11/19; 
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                              
                                                                                                                                                       Schváleno čtyřmi hlasy
                                                                                                  
6.3.  Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu

 ► Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice bere  na  vědomí  usnesením  č.  189/08/19  Návrh
na zahájení  řízení  o  zrušení  dosavadního údaje  o místu trvalého pobytu  ze dne  25.  7.  2019,  DP-04/25-
07/2019-Lu                                                                                                                                         Na vědomí 
                                                                                                                                                                        
6.4.  Smlouva č. 23712019 o poskytnutí účelové dotace z DT O – 2018 - Zřizování nových oplocenek –
         ochrana mladých lesních porostů
► Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo obce  Kunějovice schvaluje  usnesením  č. d)   162/08/19   Smlouvu
č.  23712019  o  poskytnutí  účelové  dotace  z  dotačního  titul  u O – 2018  Zřizování  nových  oplocenek –
ochrana mladých lesních porostů  v rámci  dotačního programu  PODPORA OCHRANY LESA V PK
2017+, Kč 12 950,-, mezi účastníky:
- příjemce finanční dotace: Obec Kunějovice, zastoupená starostou Jiřím Löwym, Kunějovice 28, 330 35
a
- poskytovatel finanční dotace: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se     Schváleno čtyřmi hlasy   
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/09/Smlouva-%C4%8D.-23712019_o-poskytnut%C3%AD-%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9-dotace-z-DT-O_2018.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/09/Smlouva-%C4%8D.-23712019_o-poskytnut%C3%AD-%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9-dotace-z-DT-O_2018.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/09/Smlouva-%C4%8D.-23712019_o-poskytnut%C3%AD-%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9-dotace-z-DT-O_2018.pdf


6.5. Závěrečná  zpráva  o  realizaci  činnosti s  vyúčtováním  poskytnutého  neinvestičního  příspěvku
z rozpočtu obce, DP 05/31-07/19
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje usnesením č.  e)  163/08/19  Závěrečnou
zprávu o  realizaci  činnosti  s  vyúčtováním  poskytnutého  neinvestičního  příspěvku  z  rozpočtu  obce,
DP 05/31-07/19  -  FC Kunějovice, z. s., IČ: 27037029, sídlem Kunějovice 51, 330 35 Kunějovice, sezona
2018/2019; výše poskytnutého příspěvku Kč 35 000,-, skutečné čerpání Kč  31 416,-, finanční prostředky
k vrácení Kč 3 584,-;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                              

        Usnesení č. 163/08/19   e  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato     Schváleno čtyřmi hlasy

6.6.    Objednávkový list 05/06-08/22019 - VAK SERVIS    
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. f)   164/08/19  Objednávkový list 05/06-
08/2019;
Specifikace služby: Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Kunějovice – veřejný
vodovod“.  Zahájení  prací:  1.  10.  2019,  konec  realizace:  31.  5.  2021.  Předpokládaná  cena  zpracování
dokumentace: Kč 380 000,- bez DPH. Zhotovitel dokumentace: VAK SERVIS, s. r. o., Domažlické předměstí
610, 339 01 Klatovy;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                              

        Usnesení č. 164/08/19   f  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato     Schváleno čtyřmi hlasy

6.7.   Veřejná vyhláška o doručení písemnosti   
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č. g)  165/08/19  Veřejnou
vyhlášku o doručení písemnosti, ADM/EO/ZrAMTP-01/06-08/2019-Lu;          
           Obecní úřad Kunějovice v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění  

      pozdějších předpisů, vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje účastníku řízení Jiřímu Opaleckému,  
      nar. …. , ………. .. , … .. ………. , že u Obecního úřadu Kunějovice, Kunějovice 28, je pro něj  
      uložena písemnost:  č.j.: ADM/EO/ZrAMTP 01/06–08//19-Lu. Správní orgán vyzývá jmenovaného, aby si 
      předmětnou písemnost vyzvedl v úřední dny: pondělí - pátek od  8.oo -  13.00 hodin a upozorňuje, že nebude-li
      uvedená písemnost vyzvednuta do 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, považuje se poslední den lhůty
      za den doručení;

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                              

        Usnesení č. 165/08/19   g  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato     Schváleno čtyřmi hlasy      
                                                                                                                                                                                                 
6.8. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle "Pravidel", část B, DP 06/05-08/19
Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  Žádost  o  poskytnutí  jednorázové  finanční  dotace  z  rozpočtu  obce
dle „Pravidel“, část B, rok 2019/2020, žadatele FC Kunějovice, o. s., z. s., o. p. s., zastoupeného předsedou
Danielem Novákem.  Uvedená  žádost  bude stornována  a  vytvořena  nová  při  jiné  výši  požadované  dotace.
Na vědomí 

6.9. Usnesení o ustanovení opatrovníka;
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.   h)  166/08/19   Usnesení
o ustanovení opatrovníka, ADM/EO/ZrAMTP-01/06-08/2019-Lu;
      Obecní úřad Kunějovice jako správní orgán věcně a místně příslušný dle § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.,

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) a § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v souladu s ustanovením § 32 odst. 5 správního řádu   t a k t o :
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Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se panu Jiřímu Opaleckému, nar. … .. …., ………. .. , účastníku řízení
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese  ………. ..  , dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel,
ustanovuje opatrovník paní Hana Habartová, nar. … .. …., ………. ..;

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                              

        Usnesení č. 166/08/19   h  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato     Schváleno čtyřmi hlasy      
                                                                                                                                                                                                 
6.10. Zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb ORP Nýřany;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 190/08/19 Zapojení obcí
do komunitního plánování sociálních služeb ORP Nýřany                                                                      Na vědomí 

6.11.  Dotaz k Prodloužení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  i)  167/08/19  návrh
na Prodloužení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti týkající se přestupkové agendy,
mezi Obcí Kunějovice a MěÚ Všeruby;

      4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                      Schváleno čtyřmi  hlasy

      6.12.  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
      ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 191/08/19 Oznámení
      o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí                      Na vědomí 

      6.13. Svod okapu na budově OÚ
      ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 192/08/19 Opravu svodu
     okapu na budově OÚ, vznesení požadavku Miloslav a David Kristlovi                                              Na vědomí
  

6.14.  Námitka  k  výběrovému  řízení  na  pronájem  nebytových  prostor, DP-07/14-08/2019

►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice  bere na vědomí usnesením č.  182/08/19 
˲
Námitku

k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor,´ DP-07/14-08/2019, R. Kudíková ,  příloha č. 6/Z11/19
Na vědomí

6.15.  Žádost o zajištění převodu pozemku p. č. 28/1, DP-08/16-08/19
Pan  Jan  Votava,  v  zastoupení  majitele  p.  Simony  Jílkové,  žádá  obec  o  prodej  9m2,  které  jsou  nyní
v majetku státu, o jednání s Pozemkovým úřadem, zda by obec byla ochotna požádat o případnou směnu,
přisloučení k obecním pozemkům do majetku obce a poté o odprodání od právnické osoby k fyz. majitelům
E22. Při zaměření stavby pro stavební řízení se ukázal sousední  pozemek, který vyžaduje k  řešení další
postup. Paní Jílková jako fyzická osoba – uživatel – přemýšlí o pronájmu předmětného pozemku, po uzavření
nájemní smlouvy o zažádání PF o převod do vlastnictví.                                                                                     
Starosta obce uvádí, že obec dále může pozemek pronajímat, ale nemůže prodat. Ani fyzická osoba nemůže
v  daném případě prodat  nemovitost  bez  souhlasu  státu.  Pro  směnu je  třeba  splnit  podmínky  sousedství
parcely, která je desetinásobně větší.                                                                                                                    

      ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. j) 168/08/19 
                           Žádost o zajištění převodu pozemku p. č. 28/1, DP-07/14-08/16-08/19, p. Jan Votava;
                           Žádost o realizaci směny nemovitostí podle ust. § 17, odst. 3 písm. d) zákona č.  229/1991  
      Sb., ve znění pozdějších předpisů:

navrhovatel: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, zastoupená starostou Jiřím Löwym, poz. p. č.  288/18, orná 
půda, 165m2, poz. p. č. 372/3, orná půda, 13 m2;

      a Státní pozemkový úřad, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 3, 28/11, ostatní plocha, 9m2,  453/11, orná   
      půda, 108 m2 ; 
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Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                              

        Usnesení č. 168/08/19   j  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato     Schváleno čtyřmi hlasy    
 
6.16.   Rozhodnutí o zrušení TP exoffo

       ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. k) 169/08/19  Rozhodnutí       
       o zrušení TP exoffo;
       Obecní úřad Kunějovice jako správní orgán věcně a místně příslušný dle § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000  
       Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   
       (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) a ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
       řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o zrušení údaje o místu trvalého 
       pobytu rozhodl podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel - údaj o místu trvalého 
       pobytu Jiřího Opaleckého, nar. … .. ….  na adrese ………. .. , … ..  ……….   , se  r u š í.

 Místem trvalého pobytu se v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel určuje sídlo  
 ………  .  ..  ………. ..  …. .. ………..;      
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                              

        Usnesení č. 169/08/19   k  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato     Schváleno čtyřmi hlasy    

        7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
        7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
      ° P  aní Průchová, novostavba . . . . .., uvádí, že manžel řeší zpevnění příjezdové cesty k jmenované    
       nemovitosti tři roky. Bylo mu přislíbeno, že zjara se bude zastupitelstvo věcí zabývat. Dále paní Průchová  
       uvádí, že k RD nezajíždí popeláři, pošta ani dodávky pro stavbu. Ničí se vlastní i návštěvní auta. V daném  
       případě jde tazateli pouze o zasypání, vyrovnání děr sutí a realizaci pozvolného nájezdu - sjezdu z obecní  
       komunikace na účelovou.           

 Stanovisko starosty: Prvotně se tato plocha dopravní infrastruktury účelové komunikace DSú-S řeší v zájmu
 historického vodního díla, nacházejícího se pod touto komunikací, v souladu s projektem vodovodu obce.      
 Při té příležitosti, aby se vodovod nepoškodil, je plánem obce v budoucnu opravit, zprůjezdnit danou            
 komunikaci, probíhající k poslední pozemkové parcele, lomovým kamenivem – výsyvkou štěrkodrtí. Tj. dále 
 předpokladem spojení akcí nájezdu a opravy svršku cesty s letošním podzimním asfaltováním výtluků ostat-
 ních obecních komunikací.

° Eduard Gendorf k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, konanému 21. 6. 2019, doložil dnes
  výpis z rejstříku trestů a trvalý pobyt. Uvádí, že ŽL obdrží na počkání.                                                             
  Stanovisko starosty: Urychleně doložit živnostenské oprávnění k pronájmu nebytových prostor. Podmínka
  do 1. 9. 2019.
Pozn.:  Obecní úřad Kunějovice, komise a starosta obce ohledně výběru nejvhodnější nabídky, schválené usnesením
č. 152/06/19 c) (Záměr obce Kunějovice č. I/05/19 – bezúplatná výpůjčka nebytových prostor v přízemí obecní budovy
č. p. 28 a prostoru venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11, př. č. 5 Z/9/19, oznámený 17. 5. 2019, schválený usnesením
č. 134/05/19 c):                                                                                                                                                                      
Vlastník  nemovitosti, starosta, předseda a  členové  komise  posuzovali  prokázání  požadavků  zadavatele  uvedených
v zadávacím záměru. Svým rozhodnutím ve výše uvedeném záměru výpůjčky (jak shora) doporučila komise zadavateli,
vybírala a rozhodovala o  jediné předložené nabídce, která byla podána písemně v řádně zapečetěné obálce a byla
doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Uchazeč byl vybrán za podmínky dodatečného doložení splnění kvalifikace – živnostenského oprávnění,  nejpozději
do 1.  9.  2019.  ŽL z časových důvodů,  vzhledem ke komplikaci  cizí  státní  příslušnosti,  nemohl  uchazeč předložit.
S ohledem na to, že v podmínkách záměru obce nebyl požadavek státní příslušnosti  specifikován, rozhodla komise jak
ve výroku Zprávy/Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
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Pokud by vybraný uchazeč určenou podmínku odkladu doložení  živnostenského oprávnění  nesplnil,  bude vyřazen,
nebude s ním uzavřena smlouva o výpůjčce, dojde k vypsání nového záměru.
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
  7.3.  Obohacení dětského  hřiště - návrh prvků, plánované využití, položkový rozpočet                                   

       ►► Návrh usnesení: ► 193/08/19 - Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá k prostudování a  pondělnímu
       jednání 2. 9. 2019 - Obohacení dětského hřiště – návrh prvků, plánované využití, položkový rozpočet, 
       cen. nabídky –  pan R. Vacek  s paní  Simonou Macákovou, obchodním zástupcem Bonita Group Service,   
       s. r. o., 664 24 Drásov 583, IČO: 27738795, DIČ: CZ27738795, tel.: +420 515 555 100, mob: +420 608 501 
       019, email: simona.macakova@hriste-bonita.cz, www.hriste-bonita.cz                          Na vědomí, přesouvá se

      7.4.  Zachytávání vody s podporou 85% z MŽP (Výzva č. 119 – povodňová ochrana intravilánu
      a hospodaření se srážkovými vodami), konzultace k dotaci na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren   
      odpadních vod, Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody – dle elektronické objednávky  
      se určí termín konzultace. Usn. č. 194/08/19 ;                                                                                    Na vědomí

 7.5.  Svoz nebezpečného odpadu 
Starosta a Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 195/08/19 Svoz nebezpečného 
odpad  u, který se koná dne 14. 9. 2019; 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., provozovna Plzeň, Hankova 2759/14, 301 33 PLZEŇ, ve spolupráci  
s Obecním úřadem Kunějovice uskuteční Odvoz nebezpečného odpadu v sobotu 14. 9. 2019 na sběrném 
místě Kunějovice - na návsi, od 10.30 do 10.45 hod. Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hod před 
termínem odvozu. Vyvěšeno na ÚD + ElÚD 22. 8. 2019                                                                  Na vědomí 

7.6.  Zakoupení kontejneru pro uskladnění obecního materiálu a nářadí (zrušení stavby kotců u VOK)
     Návrhem místostarosty Romana Vacka je zakoupení lodního kontejneru nebo garáže pro uskladnění materiálu 
     a nářadí, zbořit stávající ´kotce ´za OÚ. Plán je vyhrábnutí vany - kufru 40 cm, obvod na rozměr klece, která  
     se zašroubuje, pasy vylijí betonem, na to vrstvu KB bloku, oslovení p. Hávy nebo uskutečnění brigádních  
     hodin FC Klubu Kunějovice, připravení základu svépomocí do 25 m2, oznámení záměru – 6 x 4 m, v místě  
     bývalé stavby, prozatímní úklid nářadí a pracovních pomůcek do sklepa -  J. Hronek, výhled do 10/2019;
      ►► Návrh usnesení: ► 

l) 170/08/19 ◦ Plán zakoupení kontejneru/2 ks garáží 3 x 5 m pro uskladnění obecního materiálu a nářadí
                       v hodnotě Kč 9 999,-/ks;
                     ◦ Plán vyhloubení vany pro základové betonové desky pod 2 garáže, hl. 40 cm - obvodu  
                       3,5 x 7 m (v místě bývalé stavby) + zhotovení betonových desek;  

       Výsledek hlasování:                                                                                                                                              

 4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             

        Usnesení č. 170/08/19   l  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato            Schváleno čtyřmi hlasy    

      7.7.  Rozvoj – vybudování zámkové dlažby u DH
      Místostarosta Roman Vacek oslovil ´vysoutěženého´ p. Hávu – Ebau – z poptávkového řízení třech nabídek  
      na opravu nepamátkového plotu;

- neschválené Návrhy CN zhotovení stavebních úprav nepamátkového ´Oplocení dětského hřiště 
Kunějovice, usnesením č. v) 180/08/19:
1) fa Palis Plzeň, s. r. o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná; 

      2) SHEETS-SERVIS, s. r. o., Kollárova 1239/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,
                                                     IČO: 25214209, DIČ (DPH): CZ25214209

 4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se               Nechváleno čtyřmi hlasy
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       ►► Návrh usnesení: ► Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  m) 171/08/19                       
      ◦ Cenovou nabídku / Objednávku č. 07 a 8/19, příloha č. 8/ Zápisu 11/19, pracovní operace stavebních  
         úprav nepamátkového ´Oplocení dětského hřiště Kunějovice´, cenové listy nabídek ze dne 17. 2. 2019, 
         DP 27, 28/17-02/19; 

   Umístění/vymezení území dotčeného vlivy stavby: lemuje východní část pozemku p. č. 541/11 (druh poz.   
   zahrada), na hranici s poz. parc. č. 841/3, v kat. úz. Kunějovice. Výměra předmětného pozemku 761 m2.
   Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.
   Jedná se o záměr dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 stavebního zákona, územní souhlas Stav.   
   45/2019-1 (21. 2. 2019) [realizace akce projektové přípravy z 11/2018].                                                          
   Určení prostorového řešení stavby: Oplocení navrženo jako zděná podezdívka z BD (KB blok štípaný,   
   přírodní) včetně vyzděných sloupků max. celkové výšky oplocení do 2,0 m a délce 22,0 m. Výplň řešena  
   dřevěným plaňkovým plotovým polem. Součástí oplocení bude i vjezd v š. 4,0 m.
- demolici   stávajícího plotu 23 bm, odvoz vyb. materiálu na skládku – Celková předpokládaná cena zpraco- 
vání díla Kč 36 179,- včetně DPH; Pharma One, s. r. o., Maršála Rybalka 223, 273 08, Pchery – Humny, zas. 
adr.: Technické a ekonomické oddělení, Radlická 220, Areál SKY Park – hala 313, 158 00 Praha 5 – Nové 
Butovice;
 4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                   Schváleno čtyřmi  hlasy
-  výstavbu plotu (výkop základového pasu, betonáž, vyzdění plotových sloupků 40 x 40 cmv. 1,2 m, sokl
z bet. tvarovek včetně stříšek v. 40 cm, tl. 20 cm, dodávka vjezdové brány, dodání plotu ze dřeva včetně
planěk. Celková předpokládaná cena zpracování díla Kč 99 510,- včetně DPH; Pharma One, s. r. o., Maršála
Rybalka 223, 273 08, Pchery – Humny, zas. adr.: Technické a ekonomické oddělení, Radlická 220, Areál
SKY Park – hala 313, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice;

      Výsledek hlasování:                                                                                                                                              

 4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             

        Usnesení č. 171/08/19   m  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy         přijato            Schváleno čtyřmi hlasy    
   
       ◦ Cenovou nabídku / Ojednávku č. 09 + 10/19, příloha č. 11/ Zápisu 11/19
      - provedení terénních úprav na pozemku p. č. 541/11, DP 11/20-08/2019; pracovní operace shrnutí ornice,
      výkop, provedení plochy ze štěrkodrti včetně hutnění. Celková předpokládaná cena zpracování díla
      Kč 49 731,- včetně DPH;
      Zhotovitel: E – Bau, Jiří Háva, Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČO: 29156238;
      Výsledek hlasování:                                                                                                                                              

 4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno čtyřmi  hlasy
                               
       – zhotovení zpevněné plochy ze zámkové dlažby, nab. DP 12/22-08/2019;
                                 obrubník tl. 10 cm dodávka + montáž, zámková dlažba tl. 8 cm včetně podsypu 4 cm,   
                                 dodávka + montáž. Předpokládaná cena zpracování díla Kč 89 540,- včetně DPH; 
                                 Zhotovitel: E – Bau, Jiří Háva, Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČO: 29156238;       
       4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                   Schváleno čtyřmi  hlasy

  7.8.  Střecha OÚ, CN pro dotační titul
       ►► Návrh usnesení: ► Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  n) 172/08/19  Zadání    
       vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy památkového objektu, budovy OÚ, CN pro 
       dotační titul, Michal Soukup, Ateliér Švehla, ...; 
       Výsledek hlasování:                                                                                                                                             

       4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno čtyřmi  hlasy
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         7.9. Dokončení rekonstrukce a využití trezoru
       ►► Návrh usnesení: ► Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. o) 173/08/19  Dokončení  
       renovace spodní části trezoru, truhlářské vyspravení, doplnění chybějících a poškozených dílů, opálení  
       laku, broušení, tmelení základ, vrch. Miloslav Mach, …… …. … .. , … .. ….. ……., 
       Kč 6 897,-; 
        Výsledek hlasování:

       4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno čtyřmi  hlasy
      

7.10. Hasičská zbrojnice – oprava vrat, venkovních prvků, výmalba
 ►► Návrh usnesení: ► Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. p) 174/08/19 Rekonstrukci
hasičské zbrojnice - zednické práce, opravu vrat, venkovních klempířských prvků, okapů a svodů, nátěr 
fasády (CN p. Vrzák, P. Opalecký);

      Výsledek hlasování:

       4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno čtyřmi  hlasy

7.11. Sklepní prostory budovy OÚ, elektroinstalace, svítidla, okna, zázemí..., výmalba
 ►► Návrh  usnesení: ►  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.  q)  175/08/19 Novou
elektroinstalaci sklepních prostor budovy OÚ,  svítidla, okna, zázemí, využití prostor, výmalba;

      Výsledek hlasování:

       4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno čtyřmi  hlasy

7.12. Uskladnění hasičského žebříku
Výsuvný hasičský žebřík na podvozku zůstane beze změn na dosavadním místě za budovou OÚ.    Na vědomí

7.13. Kontejner na velkoobjemový odpad
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č. 183/08/19   Vyjádření  /  sdělení  k  Námitce
opakovaného plnění obecního kontejneru na velkoobjemový odpad, L. Kožnar, příloha č. 9 Z11/19       Na vědomí

7.14. Oplocení DH – PD
 ►► Návrh  usnesení: ►  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  t)  178/08/19
Nabídku/Objednávku č. 06/19, příloha č. 7/ Zápisu 11/19, pracovní operace  stavby plotu severní části p. p.
č. 541/3, 541/19, 541/15 (jižní části p. p. č. 541/11, 541/14) – 90 bm a plotu jižní části p. p. č. 43/2 – 30 bm, tj
120 bm dle nabídky Ota Hakr,  ………. ..  ,  … .. ………., IČO 87848228. Předpokládaná cena zpracování
díla Kč 61 825,-  včetně DPH, dle nabídkového listu;

      Výsledek hlasování:

       4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno čtyřmi  hlasy
 
7.15. Investice – prostranství OÚ, zámkové dlažby apod.
Bod se přesouvá                                                                                                                                    Na vědomí

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí:
-  181/08/19    Plnění usnesení 9. zasedání zastupitelstva č. 150 – 158/06/19, Projednání námitek k zápisu 09  

                                     (zasedání ze dne 21. 6. 2019), Kontrolu plnění usnesení z posledních jednání        Bez připomínek 

   182/08/19 
˲
Námitku k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor,´ DP-07/14-08/2019, 

                      R.  Kudíková, příloha č. 6/Z11/19                                                                                                       Na vědomí
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183/08/19  Vyjádření / sdělení k Námitce opakovaného plnění obecního kontejneru na velkoobjemový odpad,
                   L. Kožnar, příloha č. 9 Z11/19 

184/08/19  Objednání spolupráce na Plánu rozvoje sportu – Soukupová Lucie, Domoza projekt, s. r. o.  
                                                                                                                                                                                     Na vědomí
185/08/19   Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení, OŽP-Hor/20233/2019, Sokolová
                                                                                                                                                       Na vědomí
186/08/19   Rozhodnutí o povolení výjimky, MUNY/1894/2019/OŽP-Hor, Kadlec                    Na vědomí

187/08/19   ZUS + DIO – Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN, stanovisko dotčeného orgánu        Na vědomí

188/08/19   Oznámení a výzvu – neodkladné odstranění stavby č. p. 6, Kunějovice                    Na vědomí

189/08/19   Návrh na zahájení řízení o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu         Na vědomí

190/08/19   Zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb ORP Nýřany                  Na vědomí

191/08/19   Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
                                                                                                                                                          Na vědomí
192/08/19   Opravu svodu okapu na budově OÚ                                                                            Na vědomí

193/08/19   Obohacení dětského hřiště – návrh prvků, plánované využití, položkový rozpočet, cen. nabídky

      194/08/19   Zachytávání vody s podporou 85% z MŽP (Výzva č. 119 – povodňová ochrana intravilánu 
      a hospodaření se srážkovými vodami ), konzultace k dotaci na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren  
      odpadních vod, Výstavba dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, výběr termínu pro konzultaci

                                                                                                                                                                                         Na vědomí
      195/08/19   Svoz nebezpečného odpadu - 14. 9. 2019                                                                   Na vědomí

      196/08/19 Hlášení pálení, portál paleni.izscr.cz, HZS Plzeňského kraje: 
      1) Souřadnice místa pálení: 49.859776 13.235941, p. p. č. 541/14
          Spalovaný materiál: větve
          Termín od 11. 09. 2019 09:15 do 16. 09. 2019 09:15 hod. 
      2) Souřadnice místa pálení: 49.859776 13.235941, hranice p. p. č. 541/14 a 541/15
          Spalovaný materiál: větve
          Termín od 18. 09. 2019 12:13 do 22. 09. 2019 12:13 hod.                                                          Na vědomí

ZO přesouvá:  

Smlouvu o poskytnutí jednorázové finanční dotace, poskytnutí provozního příspěvku na činnost        
Investice – prostranství OÚ, zámkové dlažby apod.
 



K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                  
Na vědomí z datových zpráv       ̻̻ 
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DDZ 251_zprava_687116112_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 252 zprava_687882433_prijata_sdělení o registraci změny agendy 
DDZ 253 zprava_688462599_prijata_Informační sdělení Ministerstva vnitra
DDZ 254_zprava_688473672_prijata_Informační sdělení_kompendium oznámení výkonu agendy orgánem 
veřejné moci
DDZ 255_zprava_688851929_prijata_Žádost_Město Všeruby
DDZ 256_zprava_689444207_prijata_Rozhodnutí společné řízení studna p. č. 744/2 k. ú. Kunějovice 
DDZ 257_zprava_689644889_prijata_Oznámení_Ministerstvo vnitra
DDZ 258_zprava_689656804_prijata_Rozhodnutí povolení výjimky z umístění studny p. č. 298_3_k.ú. 
Kunějovice, Kadlec
DDZ 259_zprava_689739129_prijata_Sdělení o regisraci změny agendy
DDZ 260_zprava_689751070_prijata_Sdělení o registraci změny agendy 
DDZ 261_zprava_690515643_prijata_ZUS_DIO Kunějovice PS PPČ 415_7_KNN
DDZ 262_zprava_690516306_prijata_ZUS_DIO Kunějovice PS PPČ 415_7_KNN
DDZ 263 zprava_690516311_prijata_ZUS_DIO Kunějovice PS PPČ 415_7_KNN
DDZ 264_zprava_690779280_prijata_Oznámení a výzva_neodkladné odstranění stavby č. p. 6 Kunějovice
DDZ 265_zprava_691995218_prijata_Informace k VPP 2019
DDZ 266_zprava_692577583_prijata_Územní souhlas_Kunějovice, PS, p. p. č. 415_27, kNN
DDZ 267 zprava_692707503_prijata_Výkaz nedoplatků_44007_210_8013_15. 7. 2019_304_446_Ka
DDZ 268_Zapojení obcí do komunitního plánování OFP Nýřany
DDZ 269_zprava_694574089_prijata_přihlašujte se snadno a bezpečně Mobilním klíčem
DDZ 270 zprava_695088645_prijata_dotaz_prodloužení VS o výkonu veřejné působnosti
DDZ 271 zprava_695466696_prijata_Územní souhlas_Kunějovice, PS, p. p. č. 415/7, kNN
DDZ 272_zprava_695830793_prijata_ZŘ společné řízení studna Fišerovi, p. č. dle KN 27_2_k. ú. 
Kunějovice
DDZ 273_zprava_696385775_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 274_zprava_696394176_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 275 _ zprava_696841080_prijata_8_130 Ozn. obci o dok. a námitkách _ obeslání 
DDZ 276_zprava_697344854_prijata_Referátník
DDZ 277_zprava_697594018_prijata_Informace obcím_NIV_2019_II. Fáze
DDZ 278 _ zprava_697636842_prijata_Referátník_MV_Zdvořilostní
DDZ 279_zprava_699985316_prijata_ZŘ společné řízení studna p. č. 298_3 k. ú. Kunějovice, Kadlec
DDZ 280_zprava_700714965_prijata_Pozvánka a přihláška na seminář_Nejčastější chyby zjištěné při 
přezkoumání hospodaření obcí

                                                                                                                                                                                    
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 21:40 
hodin ukončil zasedání. 
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9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_11-U-VZZO-23-08/2019, příloha č. 4 Zápisu                                                   
Přílohy:
- příloha č. 1/Z11/19    Pozvánka, návrh programu 11, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                     Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z11/19    Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z11/19    Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z11/19    Usnesení
- příloha č. 5/Z11/19    Návrh cenové nabídky na zpracování projektu na plyn (sklep, byt, restaurace) – Hana Kubíková
- příloha č. 6/Z11/19   Vyjádření/sdělení k „Námitce k výběrovému řízení na pronájem neb. prostor, konanému 21. 6. 2019
- příloha č. 7/Z11/19    Objednávkový list č. 06/29-08/2019, O. Hakr 
- příloha č. 8/Z11/19    Cenová nabídka/objednávka č. 07 + 08/19
- příloha č. 9/Z11/19    Vyjádření/Sdělení k „Námitce opakovaného plnění obecního kontejneru na VOO“
- příloha č. 10/Z11/19  Objednávkový list č. 05/06-08/2019
- příloha č. 11/Z11/19  Cenová nabídka/Objednávka č. 09+10/19

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 12. zasedání zastupitelstva obce (20. 09. 2019):     
˲
    Veřejnoprávní   Smlouv  a o poskytnutí provozního příspěvku na činnost, Rozpis prací pro FC Kunějovice                   

(Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle "Pravidel", část B, DP 06/05-08/19)                                     
˲
  Vyjádření/sdělení k námitce, př. č. 6 Z 11/19, p. Kudíková                                                                                               

˲
  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Záměr č. II/09/19 - Výběrové řízení                                                           

˲
  Žádost o prodloužení výpůjčky místnosti HZ, S. Poláková, DP-09/02-09/2019                                                               

˲
  Výběrové řízení památkový plot                                                                                                                                         

˲
  Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení k záměru č. 01/05/19 „Bezúplatné výpůjčky nebytových 

prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28 a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11“, vyhlášeného dne 21. 6. 2019  

˲
  Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy, 41508/2019-MZE-16212                                                                            

˲
  Dotaz na doložení ŽL výherce VŘ, nebytové prostory, DP-10/03-09/2019                                                                      

˲
  Cenová nabídka   projektové dokumentace topení – Chmelíř                                                                                             

˲
  Rozhodnutí – neodkladné odstranění stavby, Stav.: 76/2019 – 5                                                                                     

˲
  Cen. nabídky – 2019-002709 – Bonita Group Service, s.r.o., Relaxin, 4home a., s., Bonami.cz, a. s., Houseland s.r.o.  
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD-smlouva__PPP-na-%C4%8Dinnost-FC-KUN%C4%9AJOVICE.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD-smlouva__PPP-na-%C4%8Dinnost-FC-KUN%C4%9AJOVICE.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD-smlouva__PPP-na-%C4%8Dinnost-FC-KUN%C4%9AJOVICE.pdf


˲
  Pozvánka – 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                   

˲
  Nabídka zhotovení betonové desky pod garáže včetně demolice stávajícího objektu                                                      

˲
  Nabídka úpravy – zpevnění cesty Levý - Vacek - Průcha                                                                                              

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   

24. srpna 2019 v 01:22:11 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková         
 
   
        
                                                                                                                                                                                                         

         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 24. 8. 2019 | Za správnost/Založila: Ludvíková|ElÚD_||01:30:47 |                                                   
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 19. 9. 2019 |                                                                                                                                                            
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  
         elektronická úřední deska od: 24. 8. 2019 do: 19. 9. 2019 |  ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2019 od: 20. 9. 2019
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http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2019/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47

	Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

