OÚKU/Z-U-12/VZZO-20-09/2019

ZÁPIS
12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
20. 9. 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: Miloslav Novák, Daniel Novák, Petr Suda, Květa Hakrová, František Brunclík, Jiří Pouska,
Martina Lorencová, Zdeňka Lišková
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 13. 9. do 20. 9. 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 jednání Ad 7.1 - 7.13.
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.: 198/09/19 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 listinu (př. č. 2 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 8 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/ES" ("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR").
Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice
nebo fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci (§ 16 odst. 3 zákona o obcích) k nahlédnutí na obecním úřadě
v úředních hodinách.

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (6. 1. - 6. 14.) v souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).
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Upravený program (7.1. – 7.13. 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 zápisu11(zasedání ze dne 23. 8. 2019)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání (19. 7. 19)
WC, po nohejbalové akci poškozené, nesklizené herní prvky

Body jednání
6.1. Veřejnoprávní Smlouva 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)

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

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
6.7. Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy, 41508/2019-MZE-16212
6.8. Dotaz na doložení ŽL výherce VŘ, nebytové prostory, DP-10/03-09/2019
6.9. Cenová nabídka projektové dokumentace topení – Chmelíř
6.10. Rozhodnutí – neodkladné odstranění stavby, Stav.: 76/2019 - 5
6.11. Cenové nabídky – 2019-002709 – Bonita Group Service, s. r. o., Relaxin, 4home a., s., Bonami.cz, a. s.,
Houseland s. r. o.
6.12. Pozvánka – 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
6.13. Nabídka zhotovení betonové desky pod garáže včetně demolice stávajícího objektu
6.14. Nabídka úpravy – zpevnění cesty Levý - Vacek – Průcha, ostatní komunikace, ostatní plocha p. p. č. 859/3
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-12/VZZO-20-09/2019, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:´Obohacení dětského
hřiště – Cenová nabídka – mobiliář – Bonita Group Service, s. r. o. , 20%, návrh prvků, plánované využití,
položkový rozpočet, Námitka k opakovanému nedodržení výplatního termínu (p. Karel Dvořák k pokladní
OÚ p. Habartové), J. Hronek – hlasování o ukončení činnosti na OÚ, nahrazení jiným pracovníkem, Dohoda
o provedení práce, pálení Květa Hakrová, Vyrozumění o označení bodu na hranici pozemku, Dankovič, g. k.,
301/2 x 833/9, sloupek plotu, Určení právního stavu, rozsah památkové ochrany, k ÚSKP 106087,
Bukovská, Mastíková, Cenová nabídka, demolice stávajícího objektu, stavba za budovou OÚ, u stanoviště
kontejneru na velkoobj. odpad, severozápadní část pozemku 541/2, + zhotovení betonových desek, DP 13/0209/2019-Lu, Cenová nabídka, ostatní komunikace, ostatní plocha p. p. č. 859/3, DP 14/20-09/2019-Lu,
Cenová nabídka, demolice betonové plochy 130 m2 z 841/3 k st. p. č. 50, DP 15/20-09/2019-Lu, Cenová
nabídka, zámková dlažba před OÚ, DP 16/20-09/2019-Lu, Cenová nabídka, kanalizace, DP 17/20-09/2019Lu´, a zařadit je jako body 7.3. - 7.13.
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2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku k programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Löwy, Roman Vacek, Slavomíra Poláková, Ladislav Kadlec

19:00

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

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č. 197/09/19 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 12. 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. 197/09/19 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání

3. Projednání námitek k zápisu 11 ze ZZOK 23. 8. 2019 - Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 9 a 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 6. a 19. 7. 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 přesouvá bod z předchozího jednání 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- WC, po nohejbalové akci poškozené, nesklizené herní prvky:
PO VYVEZENÍ SEPTIKU SE ZJISTÍ, ZDA- LI závada trvá

6.1. Veřejnoprávní Smlouva 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)

Požadavek zastupitelů proti poskytnutí provozního příspěvku na činnost ve výši Kč 35 000,00 je
odpracování 300 hodin ve prospěch obce. Zástupci FC Kunějovice nesouhlasí, navrhují 50 hodin proti
Kč 20 000,00 k hlasování.
►► Návrh usnesení: přesouvá se k dalšímu projednání

6.2. Vyjádření/sdělení k námitce, př. č. 6 Z 11/19, p. Kudíková
► Návrh usnesení č. 215/09/19 : Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 215/09/19
Vyjádření/sdělení k „Námitce k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, konanému 21. 6. 2019 –
nerovnost podmínek výběrového řízení“, ze dne 14. 8. 2019, DP-07/14-08/2019, př. č. 6 Z 11/19, p. Kudíková Na vědomí
6.3. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Záměr č. II/09/19 - Výběrové řízení
► Návrh usnesení č. 203/09/19 g) : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 203/09/19
Zprávu / oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
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Záměr obce Kunějovice č. II/09/19 – výpůjčky nebytových prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28
a prostoru venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11. Ve výše uvedeném záměru výpůjčky neobdržel vlastník
nemovitosti žádnou nabídku ve lhůtě pro podání;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Löwy, L. Kadlec, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno
čtyřmi hlasy

Usnesení č. 203/09/19 g) bylo schváleno čtyřmi hlasy

6.4. Žádost o prodloužení výpůjčky místnosti HZ, S. Poláková, DP-09/02-09/2019
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice, na základě žádosti paní Polákové, schvaluje usnesením
č. c) 199/09/19
Žádost žadatelky o prodloužení výpůjčky místnosti hasičské zbrojnice. Slavomíra
Poláková, bytem K……… . , … .. ………., příloha č. 5 Z12/19, DP-09/02-09/2019;
Výsledek hlasování:
3 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, R. Vacek, 0 proti, 1 zdržel se: S. Poláková
Schváleno třemi hlasy
Usnesení č. 199/09/19 c) bylo schváleno třemi hlasy
6.5. Výběrové řízení památkový plot
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. k) 207/09/19
̊ ̊ Žádost o zpracování cenové nabídky na akci „Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28,
Kunějovice“, objekt vedený v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod katalog. číslem
1000163551_0002 – oplocení s brankou;
̊ ̊ Výzvu k podání nabídky předběžného rozpočtu na stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p.
28, Kunějovice (Na podkladě vypsání zadávacího řízení - veřejné zakázky malého rozsahu, Obec Kunějovice zaslala poptávku,
oslovila výzvou, žádostí o zpracování a podání cenové nabídky pro akci "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p.
28, Kunějovice" (do 25. 10. 2019), email: ………….. ……………. ………………. ……………. ………………….
………… …………………… ……………… .……………….. .………………….
Obec poptává vyzvané i nevyzvané
s cílem získat nabídkové ceny. Předmětem poptávky jsou stavební, bourací, štukatérské, kamenické, truhlářské a zámečnické práce.
Požadavky, podklady na zpracování cenové nabídky jsou obsaženy přílohou zahájení zadávacího řízení, která je součástí poptávky
¦
DETAIL ZAKÁZKY:
Žádost o zpracování cenové nabídky
Výzva k podání nabídky
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
STÁVAJÍCÍ STAV
POHLED VNĚJŠÍ - NÁVRH
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ
PŮDORYS - NÁVRH
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - TR
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z
FOTODOKUMENTACE
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ_st-2

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 207/09/19 k) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato

Schváleno čtyřmi hlasy

6.6. 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, příloha č. 10 Z 12/19
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►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. n) 210/09/19 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;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 210/09/19 n) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
6.7. Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy, 41508/2019-MZE-16212;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 217/09/19 Veřejnou
vyhlášku, Opatření obecné povahy, 415/2019-MZE-16212
Na vědomí
6.8. Dotaz na doložení ŽL výherce VŘ, nebytové prostory, DP-10/03-09/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 218/09/19 Dotaz na doložení ŽL výherce VŘ, nebytové
prostory, DP-10/03-09/2019
Na vědomí
6.9. Cenová nabídka projektové dokumentace topení – Chmelíř;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 202/09/19 Cenovou
nabídku / objednávku č. 12/20-09/19, orientační rozpočet (UT), dokumentace projekčních prací (DPS)
vytápění, příloha č. 9 Z 12/09/19, Ing. Petr Chmelíř, Projekty vytápění, rozvody tepla a chladu, Komenského 73,
323 00 Plzeň, IČO: 13890590 – restaurace Kč 8 000,00, byt Kč 11 000,00, zaměření objektu a vynešení
stavebních slepých půdorysů pro cad Kč 9 000,00, celkem za DPS vytápění Kč 28 000,00 bez DPH, se
standardním počtem tištěných ČB paré 6 ks a 1x digitálně v pdf;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 202/09/19 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
6.10. Rozhodnutí – neodkladné odstranění stavby, Stav.: 76/2019 - 5;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 219/09/19 Rozhodnutí –
neodkladné odstranění stavby, Stav.: 76/2019 - 5
Na vědomí
6.11. Cenové nabídky – 2019-002709 – Bonita Group Service, s. r. o., Relaxin, 4home a., s., Bonami.cz, a. s.,
Houseland s. r. o., příloha č. 7 Z 12/19;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 220/09/19 Cenové nabídky
- mobiliář – 2019-002709 – Relaxin, 4home a., s., Bonami.cz, a. s., Houseland s. r. o., dovybavení plochy zámkové dlažby u DH, lavičky, koše
Na vědomí
6.12. Pozvánka – 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. l) 208/09/19 PROGRAM 2.
jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 208/09/19 l) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
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6.13. Nabídka zhotovení betonové desky pod garáže včetně demolice stávajícího objektu
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. k) 207/09/19
̊ ̊ Společné oznámení záměru podle ustanovení § 96 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Identifikační údaje záměrů, souboru staveb:
- vybudování základové desky pro montáž standardně typizované garáže o rozměru
3 x 5m (CN DP 13/02-09/2019);
- vybudování betonové plochy (zámkové dlažby před OÚ) – demolice betonové plochy
130m2 - vchod k OÚ, z ppč. 841/3 k st. p. č. 50, zapojení kanalizace; CN DP 15, 16, 17/2009/2019-Lu;

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 207/09/19 k) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato

Schváleno čtyřmi hlasy

6.14. Nabídka úpravy – zpevnění cesty Levý - Vacek – Průcha, ostatní komunikace, ostatní plocha
p. p. č. 859/3
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. j) 206/09/19 Cenovou
nabídku úpravy – opravy zpevnění, srovnání stávající účelové komunikace, ostatní komunikace, ostatní
plocha, p. p. č. 859/3, DP 14/20-09/2019-Lu / Objednávku č. 13/09/19, pracovní operace pokládky
geotextilie vč. mater., oprava vjezdu, přizvednutí kanálu – vpusti, návoz štěrku, rozhrnutí, vibrační deska.
Zahájení prací 10. 10. 2019, konec realizace 30. 11. 2019. Předpokládaná cena zpracování díla Kč 49 130,bez DPH – dle nabídkového listu ze dne 20. 8. 2019;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 206/09/19 j) bylo schváleno čtyřmi 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. Obohacení dětského hřiště – Cenová nabídka – mobiliář – Bonita Group Service, s. r. o. , 20%,
návrh prvků, plánované využití, položkový rozpočet;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 200/09/19 Nabídku
č. NAB-2019-002709 + NAB-2019-002710 / Objednávku č. MPO-2019-000586, 000587, příloha
č. 7/Z 12/19, Bonita Group Service s. r. o., Drásov 583, 664 24 Drásov, obohacení dětského hřiště:
mobiliář – 3 lavičky, 2 odpadkové koše, informační tabule včetně provozního řádu, Kč 26 775,20,
prvky pejsek a lanový kolotoč, Kč 98 155,20;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 200/09/19 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
7.4. Námitka k opakovanému nedodržení výplatního termínu
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 216/09/19
Námitku k opakovanému nedodržení výplatního termínu (p. Karel Dvořák k pokladní OÚ p. Habartové)
Na vědomí
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7.5. J. Hronek – hlasování o ukončení činnosti na OÚ, nahrazení jiným pracovníkem, Dohoda
o provedení práce, pálení Květa Hakrová
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 201/09/19 Ukončení
dohody o pracovní činnosti č. 01/11/10, ze dne 26. 11. 2010, v souladu s ustanoveními § 75 zákoníku práce,
mezi zaměstnavatelem: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever,
zastoupená starostou Jiřím Löwym a zaměstnancem: Josefem Hronkem, ……. … , … ..
, narozeným .
. ….. , rodné číslo ………...
Dohoda o pracovní činnosti je ukončena dnem 30. 09. 2019 ze strany zaměstnavatele;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 201/09/19 e) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
7.6. Dohoda o provedení práce, pálení Květa Hakrová
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. i) 205/09/19
ˑ Uzavření Dohody o provedení práce na dobu určitou pro úklid a pálení větví na p. p. č. 541/14 a 541/15,
mezi: obcí Kunějovice, Kunějovice 28, zastoupenou starostou Jiřím Löwym a Květou Hakrovou, ……….
.., … .. ………., hrubá hodinová mzda Kč 79,80/hod.;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 205/09/19 i) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
ˑ Uzavření Dohody o provedení práce na dobu neurčitou pro úklidové práce dle harmonogramu
(úkoluje R. Vacek), mezi: Obcí Kunějovice, Kunějovice 28, zastoupenou starostou Jiřím Löwym a Květou
Hakrovou, ………. .., … .. ………., čistá hodinová mzda Kč 100,00/hod.;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
ˑ Zvýšení hrubé minimální hodinové mzdy pracovníkům na DPP z Kč 79, 80 na Kč čistá 100,00/hod.;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
7.7. Vyrozumění o označení bodu na hranici pozemku, příloha č. 11/Z12/19
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 221/09/19 Vyrozumění
o označení bodu na hranici pozemku, Dankovič, g. k., 301/2 x 833/9, sloupek plotu
Na vědomí
7.8. Určení právního stavu, rozsah památkové ochrany, k ÚSKP 106087, Bukovská, Mastíková
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 222/09/19 Určení
právního stavu, rozsah památkové ochrany, k ÚSKP 106087, Žádost o sdělení rozsahu památkové
ochrany/ dotaz na určení právního stavu, příloha č. 6/Z12/19 - k „Návrhu na prohlášení za KP, žádost o
opravu výrokové části rozhodnutí – bývalá škola č. p. 28, obec Kunějovice, okres Plzeň – sever, Plzeňský kraj “, ze
dne 26. 9. 2017, č. j. NPÚ-341/76039/2017, Mgr. Bukovská Jana, sp. znak: 810.4

Na vědomí

7.9. Cenová nabídka, demolice stávajícího objektu, stavba za budovou OÚ, u stanoviště kontejneru
na velkoobj. odpad, severozápadní část pozemku 541/2, + zhotovení betonových desek, DP 13/0209/2019-Lu
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá usnesením č. 223/09/19 Cenovou
nabídku demolice stávajícího objektu, stavba za budovou OÚ, u stanoviště kontejneru na velkoobj.
odpad, severozápadní část pozemku 541/2, + zhotovení betonových desek, DP 13/02-09/2019-Lu
Přesouvá se
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7.10. Cenová nabídka, ostatní komunikace, ostatní plocha p. p. č. 859/3, DP 14/20-09/2019-Lu
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. j) 206/09/19 Cenovou
nabídku úpravy – opravy zpevnění, srovnání stávající účelové komunikace, ostatní komunikace,
ostatní plocha, p. p. č. 859/3, DP 14/20-09/2019-Lu / Objednávku č. 13/09/19, pracovní operace
pokládky geotextilie vč. mater., oprava vjezdu, přizvednutí kanálu – vpusti, návoz štěrku, rozhrnutí,
vibrační deska. Zahájení prací 10. 10. 2019, konec realizace 30. 11. 2019. Předpokládaná cena
zpracování díla Kč 49 130,- bez DPH – dle nabídkového listu ze dne 20. 8. 2019;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 206/09/19 j) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
7.11. Cenová nabídka, demolice betonové plochy 130 m2 z 841/3 k st. p. č. 50, DP 15/20-09/2019-Lu
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. k) 207/09/19 vybudování betonové plochy (zámkové dlažby před OÚ) – demolice betonové plochy 130m2 vchod k OÚ, z ppč. 841/3 k st. p. č. 50, zapojení kanalizace; CN DP 15, 16, 17/20-09/2019-Lu;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 207/09/19 k) bylo schváleno čtyřmi hlasy
přijato
7.12. + 7.13 Cenová nabídka, zámková dlažba před OÚ, DP 16/20-09/2019-Lu,
Cenová nabídka, kanalizace, DP 17/20-09/2019-Lu, viz. Bod 7. 11.

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

: 7.1.

DDZ 281 zprava_701995033_prijata 106_1999 SB. _ Domistav CZ a. s. - DOMISTAV HK s. r. o.
DDZ 282 zprava_702764733_prijata_Informace k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací
DDZ 283 zprava_703520281_prijata_Dopis starostům obcí České republiky
DDZ 284 zprava_704016217_prijata_Rozhodnutí_neodkladné odstranění stavby RD č. p. 6_Kunějovice
DDZ 285 zprava_705166926_prijata_eNeschopenka_informace pro zaměstnavatele
DDZ 286 zprava_705462456_prijata_Opatření obecné povahy
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 21:30
hodin ukončil zasedání.
__8__
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9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_12-U-VZZO-20-09/2019, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z12/19
- příloha č. 2/Z12/19
- příloha č. 3/Z12/19
- příloha č. 4/Z12/19
- příloha č. 5/Z12/19
- příloha č. 6 /Z12/19
- příloha č. 7/Z12/19
- příloha č. 8/Z12/19
- příloha č. 9/Z12/19
- příloha č. 10/Z12/19
- příloha č. 11/Z12/19

Pozvánka, návrh programu 12, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
Prezenční listina
Upravený program jednání
Usnesení
Žádost o prodloužení výpůjčky, DP-09/02-09/2019-Lu
Žádost o sdělení rozsahu památkové ochrany/dotaz na určení právního stavu/drobné chlívky
Přijatá objednávka MPO-2019-000586
Výzva, podnět k odstranění vozidel
Objednávkový list č. 12/20-09/2019
Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení
Vyrozumění o označení bodu na hranici pozemku

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 13. zasedání zastupitelstva obce (25. 10. 2019):
˲
Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, r. 2019/2020, FC
Kunějovice;
Návrh na skartační řízení Státnímu okresnímu archivu Plzeň – sever, Skartační řád, Spisový řád obce s výkonem
spisové služby v listinné podobě;
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Záměr č. III/09/19 (pokračování II/09/19) – bezúplatná výpůjčka
nebytových prostor v přízemí obec. budovy;
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 04/2018, ze dne 14. 3. 2018 (Žádost o prodloužení výpůjčky místnosti HZ, Slav.
Poláková, DP-09/02-09/2019)
Žádost o zpracování cenové nabídky na akci "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice",
Výzva k podání nabídky předběžného rozpočtu
Žádost o odstupné, Hronek J.;
Dotace pro obce s čerpáním v roce 2020;
Smlouva č. 353520019 o poskytnutí účelové dotace z DP Ekologické investiční projekty 2019, DT č. 1 – Podpora
zpracování PD - vodohospod. infrastruktura;
Rozpočtové opatření č. 3 , Rozpočtové opatření č. 4/19
Cenová nabídka JV MAL s. r. o. - opravy hasičské zbrojnice;
Postoupení stížnosti J. Pikal, odkopávání zeminy Kunějovice;
Závěr 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice;
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Návrh – cenová nabídka – aktualizace SRD + plánu rozvoje sportu, vn. směrnice pro zadávání VZMR – Bc. Lucie
Soukupová – Domoza projekt.

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

20. září 2019 v 01:16:50 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 20. 9. 2019 | Za správnost/Založila: Ludvíková|ElÚD_||01:21:12 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 8. 10. 2019 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 20. 9. 2019 do: 8. 10. 2019 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2019 od: 9. 10. 2019

UZ-12/VZZO-20-09/2019-Lu | Počet listů: 10 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
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