Z-05.5/VZZO, č. j.: OÚKU 142.5/Z-18-05/2020-Lő

sp. zn.: 101.2.1 A/10

18. 5. 2020

ZÁPIS
5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
18. 5. 2020, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: - - Zapisovatelem jednání určen: Jiří Lőwy, starosta obce
Hosté: Hakrová Květa, Brunclík František
1.1. Úvodní zahajovací část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Jiřím Lőwym (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 11. 5. do 18. 5. 2020 - 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. 3 Zápisu) konstatoval,
že je přítomno 5 členů zastupitelstva, ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo naplněno.
Oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz.
Upravený program jednání 05, Ad 7.1 - 7.5.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu J. Lőwyho, ověřovateli: Václava Krále a Ladislava Kadlece.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: b) 67/05/20: Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: Jiřího
Lőwyho;
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: Ladislava Kadlece, Václava Krále;
Výsledek hlasování:
Hlasování: 5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

2.1.
PREZENČNÍ LISTINU (př. č. 3 Zápisu) podepsalo: 5 přítomných členů zastupitelstva, 2 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/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.
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (6. 1. - 6. 6.), v souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce.
Upravený program (7.1. – 7.5. 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. 3 Zápisu
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu z mimořádného veřejného zasedání ze dne 2. 4. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0016074/02
Kunějovice, PS, E7, kNN, OÚKU108/07-04/2020-Lő, sp. zn.: 56.1 V/5
Smlouva o dílo č. 13/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Územní souhlas, Stav.: 58/2020-1, přeložka plynové přípojky

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-05/VZZO-18-05/2020, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:
´Závěrečná zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, oznámení o výsledku zadávacího řízení na VZ "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice", zakázka
zjednodušeného podlimitního řízení: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99baf8 15e1e5f9ec17/zakazka/P20V00000001, Dotace z fondů Evropské Unie, DT – Energetické úspory –
Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie,
Nepojízdná motorová vozidla na veřejném prostranství a komunikacích v obci´, a zařadit je jako body
7.3. - 7.5.
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.
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pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Lőwy, Roman Vacek, Ladislav Kadlec, Václav Král, S. Poláková

19:00

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

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č.: a) 66/05/20:

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Upravený program 5. veřejného zasedání dle přílohy č. 2,
č. j.: OÚKU/142.2/05.2/UP/VZZO-18-05/2020-Lő, s úpravou doplnění obsahu o nově zařazené body jednání
7. 1. - 7. 5.;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 66/05/20 a) bylo schváleno pěti hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání

3. Projednání námitek k zápisu z mimořádného veřejného zasedání ZOK ze dne 2. 4. 2020
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 2. 4. 2020, 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. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č.: 71/05/20 Žádost
o podporu provozu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, č. j.: OÚKU 131/2904/2020-Lő , příspěvkem Kč 2 000,00;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO proti: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, S. Poláková), 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno všemi hlasy
Usnesení č. 71/05/20 nebylo schváleno pěti hlasy, nepřijato
6.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV – 12 0016074/02 Kunějovice, PS, E7, kNN, č. j.: OÚKU108/07-04/2020-Lő, sp. zn.: 56.1 V/5
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: d) 69/05/20 Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016074/02
Kunějovice, PS, E7, kNN, č. j.: OÚKU108/07-04/2020-Lő, sp. zn.: 56.1 V/5; mezi:
- Obcí Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zastoupenou starostou p. Jiřím Lőwym a
- ČEZ Distribucí, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou ELEKTRO
ELAP SLS s. r. o., p. Milanem Dlouhým a p. Miluší Hrnčárovou, ve věci zajištění provozování, obnovy
a rozvoje distribuční soustavy (na cizí nemovitost), na dotčených nemovitostech poz. parc. č. 415/25,
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415/70 v k. ú. Kunějovice, zemní kabelové vedení NN, zařízení distribuční soustavy;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 69/05/20 d) bylo schváleno pěti hlasy, přijato
6.3. Smlouva o dílo č. 13/2020
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: e) 70/05/20 Smlouvu o dílo
č. 13/2020, "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ", mezi
smluvními stranami:
- objednatel: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zastoupena starostou p. Jiřím Lőwym,
- zhotovitel: EKA-KOMPLET, s. r. o., Tylova 1/57, 301 00 Plzeň, zastoupena jednatelem p. Janem
Kotišem. Předmětem smlouvy je odborné provedení díla „Stavebních úprav oplocení pozemku budovy
OÚ“ v rozsahu daném výkazem výměr. Celková cena díla bez DPH je Kč 197 447,17 (stanovena cenovou
nabídkou);
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 70/05/20 e) bylo schváleno pěti hlasy, přijato
6.4. + 6.5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice ,
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 73/05/20
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2019 Kunějovice;
- Vyvěšení Závěrečného účtu 2019 (k 31. 12. 2019);
přílohy tvořící ZÚ, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici
v sídle obecního úřadu:
účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12 –
VykPriloha1912, vykRozvaha1912, vykZZ1912, VykFin1912 pro hodnocení plnění rozpočtu,
Inventarizační zpráva za rok 2019.
(Obec Kunějovice v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejnila Návrh závěrečného účtu 12. 5. 2020,
společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2019 (ze dne 7. května 2020 - bez chyb, bez závad) na úřední
desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup - elektronická úřední deska obce; Plné znění zprávy o provedeném
přezkoumání hospodaření územního celku je přílohou vyvěšeného Návrhu závěrečného účtu obce).

6.6. Územní souhlas, Stav.: 58/2020-1, přeložka plynové přípojky
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 74/05/20 Územní
souhlas, Stav.: 58/2020-1, přeložku plynové přípojky č. p. 28 na pozemku st. p. 50 (zastavěná plocha
a nádvoří) v k. ú. Kunějovice.
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. Závěrečná zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, oznámení o výsledku
zadávacího řízení na VZ "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice",
zakázka zjednodušeného podlimitního řízení: https://www.e-zakazky.cz/;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: c) 68/05/20 Závěrečnou
zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, oznámení o výsledku zadávacího řízení
na VZ "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice";
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Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 68/05/20 c) bylo schváleno pěti hlasy, přijato
7.4. Dotace z fondů Evropské Unie
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 75/05/20 dotazník
k odeslání - č. j.: OÚKU 150/14-05/2020-Lő, sp. zn.: 88 V/10 , k Dotacím z fondů Evropské Unie, DT
– Energetické úspory – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných
zdrojů energie, ing. Tomáš Ruprich, Bc. Lenka Zhoufová;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
Usnesení č. 75/05/20 bylo schváleno pěti hlasy, přijato
7.5. Nepojízdná motorová vozidla na veřejném prostranství a komunikacích v obci
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 76/05/20 Výzvu
II., podnět k odstranění odstavených silničních motorových vozidel - veřejné prostranství
a komunikace v obci, č. j.: OÚKU 151/V/02/03-06/2020-Lő, sp. zn.: 280.16 V/5;
Obecní úřad Kunějovice po marném uplynutí lhůty opětovně vyzývá z důvodu sekání, údržby chodníků,
krajnic vozovky a přilehlých prostor, k odstranění ponechaných 2 silničních motorových vozidel,
odstavených na obecním pozemku a chodníku p. p. č. 833/3, která jsou zaparkována v rozporu
s pravidly silničního provozu a tvoří překážku na pozemní komunikaci: Renault SPZ . .. – …., Citroen
SPZ . .. – ....
Ze strany provozovatele vozidel se jedná o přestupek proti majetku, kdy tento může být v kompetenci
obecního úřadu Kunějovice projednáván dle 50, odst 1, písm. b) zák. č. 200/1990 Sb. Dále výslovně
upravuje § 45, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., že vlastník vozidel má povinnost je odstranit a neučiní-li
tak, zajistí jejich odstranění na náklad jejich provozovatele vlastník pozemní komunikace.


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

: 7.1.

DDZ 58 zprava_770394920_prijata_Opatření obecné povahy, Mze
DDZ 59 zprava_770408986_prijata_1_108 EX 04642_07_107 Usnesení o změně plátce mzdy
DDZ 60 zprava_770426872_prijata_Sdělení obcím
DDZ 61_zprava_770542211_prijata_Vyrozumění o zapsání doložky provedení exekuce a právní moci
exekučního příkazu č. 15
DDZ 62_zprava_770542033_prijata_Vyrozumění o zapsání doložky provedení exekuce a právní moci
exekučního příkazu č. 25
DDZ 63_zprava_770991702_prijata_Informace obcím_vyhlášení výzev na rok 2021
DDZ 64_zprava_771560682_prijata_tisková zpráva MPSV o zajištění potravinové a materiální pomoci
lidem v nouzi i v průběhu pandemie COVID 19
DDZ 65_zprava_772990476_prijata_Nabídka respirátorů FFP2 skladem od české firmy
DDZ 66 zprava_776360442_prijata_Veřejná vyhláška, žádost o doručení VV
DDZ 58 zprava_770394920_prijata_Opatření obecné povahy, Mze
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DDZ 59 zprava_770408986_prijata_1_108 EX 04642_07_107 Usnesení o změně plátce mzdy
DDZ 60 zprava_770426872_prijata_Sdělení obcím
DDZ 61_zprava_770542211_prijata_Vyrozumění o zapsání doložky provedení exekuce a právní moci
exekučního příkazu č. 15
DDZ 62_zprava_770542033_prijata_Vyrozumění o zapsání doložky provedení exekuce a právní moci
exekučního příkazu č. 25
DDZ 63_zprava_770991702_prijata_Informace obcím_vyhlášení výzev na rok 2021
DDZ 64_zprava_771560682_prijata_tisková zpráva MPSV o zajištění potravinové a materiální pomoci
lidem v nouzi i v průběhu pandemie COVID 19
DDZ 65_zprava_772990476_prijata_Nabídka respirátorů FFP2 skladem od české firmy
DDZ 66 zprava_776360442_prijata_Veřejná vyhláška, žádost o doručení VV
DDZ 67_zprava_776385105_prijata_Pravidelný roční výpis z Registru osob
DDZ 68_zprava_777346351_prijata_Zpětný odběr elektrozařízení v obcích
DDZ 69 zprava_778600198_prijata_Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
DDZ 70_zprava_778626159_prijata_Zaslání oznámení omezení provozu AIS
DDZ 71_zprava_778633896_prijata_Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření Kunějovice
ODZ 72_zprava_778773148_odeslana_Souhlas/Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
21. 4. 20
DDZ 73 zprava_780050576_prijata_Žádost, Město Všeruby
DDZ 74_zprava_780405311_prijata_108EX 04642_07_113 Zahájení insolvenčního řízení
DDZ 75_zprava_780790313_prijata_Nabídka respirátoru FFP za 55,- skladem
DDZ 76_zprava_782684166_prijata_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DDZ 77_zprava_782657767_prijata_Sdělení obcím a doporučený postup č. 5
DDZ 78_zprava_782761424_prijata_Příkaz pokuta_Beránek, ZP, Vrtbo
DDZ 79_zprava_782769525_prijata_Územní souhlas - přeložka plynové přípojky, Stav. 58_2020-1
80 ODZ_zprava_784671184_odeslana_Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2020

8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem.
Záleží na vůli zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání zastupitelstva zaznamenána.
V případě srozumitelnosti bude použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně
konstatován obsah diskuze s tím, že pokud některý ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu
vyhověno.
Do další diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast
a ve 21:00 hodin ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_04-U-VZZO-18-05/2020, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z05/20 Pozvánka, návrh programu 05, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z05/20 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z05/20 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z05/20 Usnesení
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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 6. zasedání zastupitelstva obce (22. 6. 20):
˲
Schválení Závěrečného účtu 2019
Elektroinstalace sklepy
Elektroinstalace hasičská zbrojnice
Zámková dlažba, levá strana OÚ vstup
Vícepráce oplocení

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

1) Ladislav Kadlec

2) Václav Král

starosta Jiří Lőwy

18. května 2020 v obci Kunějovice zapsal, za správnost zodpovídá: Jiří Lőwy

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 20. 5. 2020 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 5. 6. 2020 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 20. 5. 2020 do: 5. 6. 2020 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 6. 6. 2020
UZ-05/VZZO-18-05/2020-Lő

| Počet listů: 7 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
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