Z-10.5/VZZO, č. j.: OÚKU 265.5/Z-19-10/2020-Lő

sp. zn.: 101.2.1 A/10

19. 10. 2020

ZÁPIS
10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
19. 10. 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, Peš Roman
1.1. Úvodní zahajovací část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 19.15 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 12. 10. do 19. 10. 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 10, Ad 7.1 - 7.9.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu J. Lőwyho, ověřovateli: L. Kadlece a S. Polákovou.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: b) 191/10/20:………………………………………………………………………….
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: Jiřího Lőwyho;…………………………...
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: Ladislava Kadlece, Slavomíru Polákovou;
Výsledek hlasování: ……………………………………………………………………………………….
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, 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, 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/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. a 6. 10.), v souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce.
Upravený program (7.1. – 7.9. 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 9. veřejného zasedání ze dne 21. 9. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Rozpočtové opatření 1
6.2. Výzva k provedení ořezu, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
6.3. Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců, č. j.: OÚKU 248/07-10/20-Lő
6.4. Podklady pro vydání RoPD – Kunějovice hřiště_117D8210H4363_RoPD
6.5. Smlouva o nakládání s odpadem č. 82/2020, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
6.6. Předávací a přejímací protokol, Energetický posudek a ENB pro zateplený stav dle posudku
6.7. Elektroinstalace sklepy – osvětlení, cenová nabídka, č. j.: OÚKU 265/12-10/20-Lő
6.8. Cenová nabídka – drenážní práce kolem hasičské zbrojnice, č. j.: OÚKU 249/12-10/20-Lő
6.9. 120 EX 27945/16-84 srážkami ze mzdy povinného, č. j.: OÚKU 266 + 266.1/14-10/20-Lő, sp. zn.: 105.2 A/10
6.10. Informace o vyznačení plomby, 415/70, 415/25, č. j.: OÚKU 267/14-10/20-Lő

7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:
- ´Smlouva o dílo č. 16/2020, oprava vstupu OÚ
- Zápis o odevzdání a převzetí prací, Kunějovice – oprava vstupu OÚ
- Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7
- Rozpočtové opatření 2
- Cenová nabídka – rekonstrukce sklepních prostor a rozvodové skříně, č. j.: OÚKU 270/19-10/20-Lő
- Cenová nabídka – oprava a zpevnění cesty a parkovacích míst u OÚ Kunějovice,
č. j.: OÚKU 271/19-10/20-Lő

- Cenová nabídka – oplocení hasičské nádrže, č. j.: OÚKU 272/19-10/20-Lő´, a zařadit je jako body
7.3. - 7.9.
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, Ladislav Kadlec, Václav Král, S. Poláková, R. Vacek
Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……
19:30

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č.: a) 190/10/20:.…a)

….….….…..…..…..…..….….…..….………………..
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: a) 190/10/20 Upravený program jednání
10. veřejného zasedání dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/265.2/10.2/UP/VZZO-19-10/2020-Lő, s úpravou doplnění
obsahu o nově zařazené body jednání 7. 1. - 7. 9.;.…….…….……..…….……….………………….……...
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….……..
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

Usnesení č. 190/10/20 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání
3. Projednání námitek k zápisu z 9. veřejného zasedání ZOK ze dne 21. 9. 2020
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. 9. 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 předchozího
jednání 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [0]
6.1. Rozpočtové opatření 1
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 201/10/20 Rozpočtové opatření 1
6.2. Výzva k provedení ořezu, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 202/10/20 Výzvu k provedení ořezu,
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
6.3. Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců, č. j.: OÚKU 248/07-10/20-Lő
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 203/10/20 Oznámení aplikace přípravku
pro hubení hlodavců, č. j.: OÚKU 248/07-10/20-Lő
6.4. Podklady pro vydání RoPD – Kunějovice hřiště_117D8210H4363_RoPD
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 204/10/20 Podklady pro vydání RoPD –
Kunějovice hřiště_117D8210H4363_RoPD
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6.5. Smlouva o nakládání s odpadem č. 82/2020, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 192/10/20 Smlouvu o nakládání s odpadem
č. 82/2020, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., mezi smluvními stranami:
- Obec Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35,
zastoupena starostou Jiřím Lőwym, e-mail: kunejovice@post.cz, na straně jedné a
- AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 Hostivař, IČO: 493
56 089, zastoupena na základě plné moci Ing. Janem Žurkem, regionálním ředitelem oblasti západní
Čechy a Stanislavem Hajšmanem, poradcem pro ekologiii/průmyslových služeb. Předmětem je závazek
zhotovitele převzít od objednatele odpad a s tímto odpadem nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a současně závazek objednatele umožnit zhotoviteli odpad
převzít a uhradit zhotoviteli Jednotkovou cenu za nakládání s odpadem;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.6. Předávací a přejímací protokol, Energetický posudek a ENB pro zateplený stav dle posudku
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 193/10/20 Předávací a přejímací protokol,
Energetický posudek a ENB pro zateplený stav dle posudku – Obecní úřad Kunějovice, čís. zak.:
SE 2020 – 056. Obsahem předávaného díla jsou energetické výpočty a posudek pro 146. výzvu SFŽP
pro budovu Obecního úřadu Kunějovice. Dodavatel Ing. Vlastimil Brada, CSc., jednatel;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.7. Elektroinstalace sklepy – osvětlení, cenová nabídka, č. j.: OÚKU 265/12-10/20-Lő
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 194/10/20:
- Elektroinstalaci sklepy OÚ – osvětlení, cenovou nabídku, č. j.: OÚKU 265/12-10/20-Lő;
- Objednávkový list č. 17/15-10/20. Zhotovitel Václav Hellus, Nevřeň 120, 330 11 Třemošná.
Předpokládaná cena zpracování díla v Kč bez DPH 8 000,00;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.8. Cenová nabídka – drenážní práce kolem hasičské zbrojnice, č. j.: OÚKU 249/12-10/20-Lő
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 195/10/20 Cenovou nabídku – drenážní práce
kolem hasičské zbrojnice, č. j.: OÚKU 249/12-10/20-Lő. Zhotovitel Alexandr Maštaler, Kunějovice 14, 330
35 Kunějovice. Práce zahrnují drenáž 20 bm, výkopové práce, pokládku drenážních trubek, geotextilii,
nopovou izolaci a zavezení výkopu kamením frakce 16/32. Cena díla 17 384,00;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.9. 120 EX 27945/16-84 srážkami ze mzdy povinného,
č. j.: OÚKU 266 + 266.1/14-10/20-Lő, sp. zn.: 105.2 A/10
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 205/10/20 - 120 EX 27945/16-84 srážkami
ze mzdy povinného K. H., č. j.: OÚKU 266 + 266.1/14-10/20-Lő, sp. zn.: 105.2 A/10
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6.10. Informace o vyznačení plomby, 415/70, 415/25, č. j.: OÚKU 267/14-10/20-Lő
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 206/10/20 Informaci o vyznačení plomby
- 415/70, 415/25, č. j.: OÚKU 267/14-10/20-Lő
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. Smlouva o dílo č. 16/2020, oprava vstupu OÚ
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 196/10/20 Smlouvu o dílo č. 16/2020, oprava
vstupu OÚ mezi smluvními stranami:
- Obec Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35,
zastoupena starostou Jiřím Lőwym, e-mail: kunejovice@post.cz, na straně jedné a
- EKA-KOMPLET s. r. o., IČO: 25231634, sídlem Tylova 1/57, 301 00 Plzeň, SO zastoupen Janem
Kotišem – jednatel. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo se zavazuje odborně provést pro objednatele
dílo: „Kunějovice – oprava vstupu OÚ“. Cena díla bez DPH Kč 32 274,00;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

7.4. Zápis o odevzdání a převzetí prací, Kunějovice – oprava vstupu OÚ
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 197/10/20 Zápis o odevzdání a převzetí prací,
Kunějovice – oprava vstupu okolo OÚ včetně zábradlí. Za objednatele Jiří Lőwy, za zhotovitele Jakub
Korbel, EKA – KOMPLET s. r. o. Zhotovitel provedl veškeré práce dle ČSN. Předává stavbu plně
funkční;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
7.5. Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 207/10/20 Zápis o provedené roční
kontrole dětských hřišť podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7
7.6. Rozpočtové opatření 2
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 208/10/20 Rozpočtové opatření 2
7.7. Cenová nabídka – rekonstrukce sklepních prostor a rozvodové skříně, č. j.: OÚKU 270/19-10/20-Lő
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: i) 198/10/20 Cenovou nabídku – rekonstrukce
sklepních prostor a rozvodové skříně, č. j.: OÚKU 270/19-10/20-Lő. Zhotovitel Alexandr Maštaler,
Kunějovice 14, 330 35 Kunějovice. Cena díla rekonstrukce sklepních prostor včetně DPH, materiálu
a prací Kč 67 324,00. Rekonstrukce rozvodové skříně včetně DPH Kč 3 000,00;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
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7.8. Cenová nabídka – oprava a zpevnění cesty a parkovacích míst u OÚ Kunějovice,
č. j.: OÚKU 271/19-10/20-Lő

►► Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 209/10/20 Cenovou nabídku – oprava
a zpevnění cesty a parkovacích míst u OÚ Kunějovice, č. j.: OÚKU 271/19-10/20-Lő
7.9. Cenová nabídka – oplocení hasičské nádrže, č. j.: OÚKU 272/19-10/20-Lő
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: j) 199/10/20 Cenovou nabídku – oplocení
hasičské nádrže, č. j.: OÚKU 272/19-10/20-Lő. Zhotovitel Ota Hakr, Kunějovice 33, 330 35 Kunějovice.
Cena díla Kč 61 350,00 bez DPH;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy



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

: 7.1.

DDZ 143_zprava_822145016_Výzva k provedení ořezu
DDZ 144_zprava_822909937_Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců,
č. j.: OÚKU 248/07-10/20-Lő

DDZ 145_zprava_824597150_Informace č. 9
DDZ 146_zprava_825565743_Volby_přijato
DDZ 147_zprava_825566293_Re Volby_zpracováno_část 2 ze 2
DDZ 148_zprava_825566490_Re_Volby_zpracováno_část 1 ze 2
DDZ 149_zprava_826317276_odeslana_117D8210H4363_RoPD - 1. část
DDZ 150_zprava_826324457_odeslana_117D8210H4363_RoPD - 2. část
DDZ 151_zprava_826636461_Ozámení o aplikaci přípravku na hubení hrabošů
DDZ 152_zprava_827876196_Žádost o počtu úředních osob_přestupky
DDZ 153_zprava_827892041_120 EX 27945/16_84_Usnesení mzda
DDZ 154 zprava_828387970_Podmínky pro ABO_K pro právnické osoby platné od 15. 12. 2020
DDZ 155 zprava_828410436_Podmínky pro ABO_K právnic. osoby platné od 15. 12. 2020
DDZ 156_zprava_830285335_8_194 Informace o vyznačení plomby_Obeslání
DDZ 157 zprava_830907999_Předání informace MV ČR obcím_úprava úředních hodin pracoviště
MVČR k vydávání OP a CD ve zkrácených lhůtách
ODZ 158 zprava_832306722_odeslana_RE_120 EX 27945_16_84_Usnesení mzda, K. H.

8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pozn.: 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.

__6 __
Zápis a Usnesení_10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_19. 10. 2020
● (2020) Obec Kunějovice

6/7

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_10-U-VZZO-19-10/2020, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z10/20 Pozvánka, návrh programu 10, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z10/20 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z10/20 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z10/20 Usnesení

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 10. zasedání zastupitelstva obce (23. 11. 20):
˲
---

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) Slavomíra Poláková

starosta Jiří Lőwy
19. října 2020 v obci Kunějovice zapsal, za správnost zodpovídá: Jiří Lőwy

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 25. 10. 2020 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 9. 11. 2020 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 25. 10. 2020 do: 9. 11. 2020 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 10. 11. 2020
UZ-10/VZZO-19-10/2020-Lő

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