
  Z-U-14/VZZO-25-11/2019
 Sp. zn.: 101.2.1    A/10                                                                                                                           

                                                          ZÁPIS                                                                                                   

14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  
25. 11. 2019, zasedací místnost OÚ

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

Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, R. Vacek (řazeno abecedně)                                                    
Omluveni jmen.: Slavomíra Poláková (pozdější příchod), Helena Ludvíková
Zapisovatelem jednání určen: Jiří Lőwy                                                                                                              
Hosté: František Brunclík, Květa Hakrová, Martina Lorencová
                                                                                                                                                                                                                            

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 18.  11. do 25. 11.  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  í Ad 7.1 - 7.12. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu J. Lőwyho, ověřovateli: V. Krále a L. Kadlece. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: b) 245/11/19  : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: J. Lőwyho;   
                                                      Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: L. Kadlec, V. Král;        
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

Hlasování: 4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Löwy, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                   
                                                                                                                                                        Schváleno čtyřmi hlasy  
2.1.
PREZENČNÍ LISTIN  U (př. č. 2 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 3 hosté.

Upozornění,  pozn.:  Zveřejněna  je  upravená verze dokumentu  (anonymizováno)  z  důvodu dodržení  přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  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.  7.)  v  souladu  s  informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1 Zápisu). 
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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/2019/11/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina-2.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina-2.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/Upraven%C3%BD-program-14.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/Upraven%C3%BD-program-14.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/Upraven%C3%BD-program-14.pdf


                                                                                                                                                                                                                                          

Upravený program (7.1.  – 7.12.  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 zápisu13 (zasedání ze dne 25. 10. 2019)    
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání (0)

Body jednání
                                                                                                                                                                                             
6.1.  Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, r. 2019/2020,
        FC Kunějovice                                                                                                                                                             
6.2.  Nový návrh cenových podmínek pro separované složky odpadu pro rok 2020, AVE CZ odpadové hospodářství 
6.3.  Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
6.4.  Rozpočtové opatření č. 5
6.5.  Oznámení stavby, která řeší připojení nového odběrného místa p. č. 415/7
6.6.  Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky – IV-12-0014844, "Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN"
6.7.  Dotaz – rozsvícení stromku, 1. adventní neděle 1. 12. , balíčky ...

                  
         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-14/VZZO-25-11/2019, další přílohy, závěr

                                                                                                                                                                 
      Po  přečtení  návrhu  programu  zasedání  navrhl  předsedající doplnit  program  o  body:´Dohoda
o  ukončení  smlouvy  o  výkonu  lesní  a  hospodářské  smlouvy,  Smlouva  o  výkonu OLH,  M.  Bubeníček,
Informační dotazník pro potřeby zpracování plánu rozvoje sportu,  Návrh směrnice pro zadávání zakázek
malého  rozsahu  ,  Svoz  použitých  potravinářských  olejů  a  tuků,  Podklady  pro  vystavení  faktury  dle
dodaného výkazu, EKO-KOM, a. s., Zápis                              o provedené kontrole dětských hřišť podle ČSN
EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7, ev. č.: 2019/605,  Fa č. 03/11/19 - pracovní operace stavby plotu jižní části
p. p. č. 42/6 - 28 bm, Menichetti,  Klíče od OÚ  výkonnému místostarostovi, (O19XX1073770) Informace
o cenách XE Standard, Předávací protokol MPO-2019-000586, Bonita´, a zařadit je jako body 7.3.   -   7.12.

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, Ladislav Kadlec, Václav Král                                                                                         

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:              
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                      
                 …....................................................................................................................................................................……
                                                                                                                         Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
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     ► Návrh usnesení  č.    a) 244/11/19 Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 14.  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, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno čtyřmi hlasy         
                                                                                                                                                                                                 
        Usnesení č. 244/11/19   a)   bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání 

                                                                                                                                                                                  
3. Projednání námitek k zápisu 13 ze ZZOK 25. 10. 2019 -  Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  ze 13. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25. 10. 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. Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, r. 2019/2020,
       FC Kunějovice       
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  253/11/19  Odložení
Smlouvy o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle "Pravidel", část B, r. 2019/2020, FC
Kunějovice                                                                                                                                               Na vědomí

6.2.  Nový návrh cenových podmínek pro separované složky odpadu pro rok 2020, AVE CZ odpadové 
hospodářství   
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č. c) 246/11/19  Návrh cenových
podmínek pro separované složky odpadu pro rok 2020 – AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Hankova
14, Plzeň;     
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, V. Král, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                Schváleno čtyřmi  hlasy

       Usnesení č. 246/11/19 c) bylo schváleno   čtyřm  i   hlasy         přijato 
                                                                                                  
6.3.  Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
 ► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. 249/11/19 Žádost o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce na rok 2019 za účelem přispění do veřejné sbírky, vyhlášené Karlovarským 
krajem na pomoc obci Bublava, č. j. 729/19;
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Löwy, V. Král, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                                                  
       Usnesení č. 246/11/19 c)  neschváleno   čtyřm  i   hlasy         nepřijato 
                                                                                                                                                                        
6.4.  Rozpočtové opatření č. 5
► Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 251/11/19  Rozpočtové
opatření č. 5                                                                                                                                           Na vědomí
                                                                                                                                                                               
   
6.5., 6.6  Oznámení stavby, která řeší připojení nového odběrného místa p. č. 415/7
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice  bere na vědomí usnesením č. 255/11/19   Oznámení
stavb  y,  která  řeší  připojení  nového  odběrného  místa  p.  č.  415/7,  Oznámení  zahájení  díla  a  vstupů
na pozemky – IV-12-0014844, „Kunějovice“, PS, ppč. 415/7, kNN“                                                  Na vědomí
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/Ozn%C3%A1men%C3%AD-stavby.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/Ozn%C3%A1men%C3%AD-stavby.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/Ozn%C3%A1men%C3%AD-stavby.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/Cen%C3%ADk-svozu-a-vyu%C5%BEit%C3%AD-separovan%C3%BDchslo%C5%BEek-KO.pdf


6.7.   Dotaz – rozsvícení stromku, 1. adventní neděle 1. 12. , balíčky ...    
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 256/11/19 Dotaz – stromek – dovoz, 
zdobení, datum rozsvícení stromku 6. 12. 19 od 17,00h., občerstvení rodiče, dárkové balíčky děti  Na vědomí   

        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.  Dohoda o ukončení smlouvy o výkonu lesní a hospodářské smlouvy, návrh Smlouvy o výkonu OLH,
        M. Bubeníček
       ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 257/11/19 Dohodu o ukončení   
smlouvy o výkonu lesní a hospodářské smlouvy mezi obcí Kunějovice a odborným lesním hospodářem 
Jiřím Ludvíkem                                                                                                                                   Na vědomí

       7.4.  Informační dotazník pro potřeby zpracování plánu rozvoje sportu 
        ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 258/11/19 
Informační dotazník pro potřeby zpracování plánu rozvoje sportu                                                  Na vědomí

 7.5.    Návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
                ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 259/11/19 
Návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu                                                                     Na vědomí

 7.6.   Svoz použitých potravinářských olejů a tuků
  ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 260/11/19 Objednávku 
1 nádoby pro svoz použitých potravinářských olejů a tuků/2020                                                       Na vědomí

 7.7.   Podklady pro vystavení faktury dle dodaného výkazu, EKO-KOM, a. s.
  ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 261/11/19 Podklady pro
vystavení faktury dle dodaného výkazu, EKO-KOM, a. s.                                                                          Na vědomí

 7.8.   Zápis o provedené kontrole dětských hřišť 
  ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 262/11/19  Zápis o   
 provedené kontrole dětských hřišť podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7, ev. č.: 2019/605      Na vědomí

 7.9.   Fa č. 03/11/19 - pracovní operace stavby plotu jižní části p. p. č. 42/6 - 28 bm
   ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 247/11/19 Fakturaci 
pracovních operací stavby plotu jižní části p. p. č. 42/6 – 28 bm, Ivana Menichetti, .......... .. , ... ..  .......... ; 
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, V. Král, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                              Schváleno čtyřmi  hlasy

            Usnesení č. 247/11/19 d) bylo schváleno čtyřm  i   hlasy             přijato  

 7.10.  Klíče od OÚ 
 Roman Vacek si nepřeje klíče od OÚ, třebaže má často otvírací potřebu plynoucí z činnosti výkonného   
 místostarosty.                                                                                                                                        Na vědomí

7.11.   (O19XX1073770) Informace o cenách XE Standard
  ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 263/11/19  019XX1073770
Informace o cenách XE Standard, přehled dotčených odběrných míst a cen                                      Na vědomí
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7.12.   Předávací protokol MPO-2019-000586, Bonita



►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice   schvaluje  usnesením č.  d)  248/11/19  Předávací
protokol  MPO-2019-000586  mezi  odběratelem:  Obec  Kunějovice,  Kunějovice  28,  330  35  Kunějovice
a dodavatelem: Bonita Group Service s. r. o., Drásov 583, 664 24 Drásov, ze dne 23. 11. 2019. Předmět:
dodávka a montáž, reklamace, servis, doprava, herní prvky – 3 lavičky, 2 odpadkové koše, informační tabule
včetně provozního řádu;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Löwy, V. Král, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                              Schváleno čtyřmi  hlasy 

Usnesení č. 248/11/19 d) bylo schváleno   čtyřm  i   hlasy             přijato 


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

DDZ 306 zprava_719432441_prijata_Informování obecních úřadů o nedostupnosti CzechPOINT
DDZ 307_zprava_720413172_prijata_Metodika 2019 - EVIDENCE OBYVATEL
DDZ 308_zprava_724793285_prijata_Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
DDZ 309_zprava_726119535_prijata_Oznámení_MV_SLUŽEBNÍ
                                                                                                                                                                                    
8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.

          V 19:30 hod. se dostavila zastupitelka Slavomíra Poláková.

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 22:00 
hodin ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                               
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_14-U-VZZO-25-11/2019, příloha č. 4 Zápisu                                                   
Přílohy:
- příloha č. 1/Z14/19  Pozvánka, návrh programu 14, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z14/19  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z14/19  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z14/19  Usnesení
- příloha č. 5/Z14/19  Předávací protokol MPO-2019-000587

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 
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Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 15. zasedání zastupitelstva obce (16. 12. 2019):     
˲
 Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, r. 2019/2020, FCK             

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu k připomínkování                                                                                      
Plán rozvoje sportu + Aktualizace strategického rozvojového dokumentu                                                                        
I. etapa inventarizace majetku a závazků  - Příkaz k provedení roční periodické inventarizace,  Protokol o proškolení 
členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2019, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2, Směrnice k 
provádění inventarizace 2019                                                                                                                                                
Návrh rozpočtu 202  0                                                                                                                                                             
Střednědobý výhled rozpočt  u  2020 – 2022, plán investičních akcí                                                                                         
Návrh programu   2. jednání Finančního výboru ZOK                                                                                                          
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2019, o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání   
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunějovice                                 
Výroční zpráva o poskytování informací 2019                                                                                                                     
R  ozpis zasedání   zastupitelstva obce Kunějovice pro rok 2020                                                                                             
Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2020                                        
Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, "AVE"                                                                                                                           
Sběr dat pro projekt TAČR k řešení zápachu                                                                                                                       
Protokol o výběru archiválií ve skartačním řízení, DZ 315_zprava_732690898_                                                                       
Záznam o předání archiválií do trvalé péče archivu_Obec Kunějovice_DDZ 316_zprava_732690721_                                         
Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č. j. 63920/2019-MZE-16212_DDZ 317_zprava_733414745_                       
Informace o legislativních změnách v odměňování členů zastupitelstev_ DDZ 318_zprava_733907174_                             

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

ověřovatelé:                1) Václav Král                   2)   Ladislav Kadlec                                 
                                         ……………..                      ………………..

starosta  Jiří Löwy           ……………...   

25. listopadu 2019 v obci Kunějovice zapsal Jiří Lőwy    …………….                                                               
 
   
        
                                                                                                                                                                                                         

         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 25. 11. 2019 |                                                                             
                                                                                                                                                                                    
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  
         elektronická úřední deska od: 25. 11. 2019 do: 15. 12. 2019 |  ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2019 od: 16. 12. 2019

                                                                    

  UZ-14/VZZO-25-11/2019-Lu    |    Počet listů: 6   |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
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http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2019/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-v%C3%BDhled-n%C3%A1vrh.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-v%C3%BDhled-n%C3%A1vrh.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/Rozpo%C4%8Det-n%C3%A1vrh-2020.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/Rozpo%C4%8Det-n%C3%A1vrh-2020.pdf

