
  Z-09.5/VZZO, č. j.: OÚKU 251.5/Z-21-09/2020-Lő 
                          sp. zn.: 101.2.1   A/10                                                                                      

 21. 9. 2020 
                           

                                                          ZÁPIS                                                                                             

9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  
21. 9. 2020, zasedací místnost OÚ

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

Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, J. Lőwy,  S. Poláková,  R. Vacek (řazeno abecedně)                                      
Omluveni jmen.: V. Král  
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 14. 9. do 21. 9. 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 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 progra  m09 , Ad 7.1 - 7.8. 

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) 164/09/20:………………………………………………………………………….
    Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: Jiřího Lőwyho;…………………………...
    Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: Ladislava Kadlece, Slavomíru Polákovou;                
    Výsledek hlasování: ……………………………………………………………………………………….
    4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                        

     Schváleno čtyřmi hlasy                                                                                                                              

2.1.
Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové 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/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.
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající  seznámil  přítomné s  návrhem programu zasedání  (6.  1.  -  6.  10.),  v  souladu s  informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce. 
                                                                                                                                                                                                                                    

Upravený program (7.1.  – 7.8.  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 8. veřejného zasedání ze dne 17. 8. 2020  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       - Cenová nabídka, kompletní zednické práce po elektroinstalaci, začistění a oprava stěn, Richard Ševeček, 
        č. j.: OÚKU 224/17-08/2020-Lő 

Body jednání                                                                                                                                                                 
6.1.    Cenová nabídka JV Mal č.: CN_2020_09_Kunějovice_hasičárna, č. j.: OÚKU 236/07-09/2020-Lő                
6.2.    Cenová nabídka  A. Maštaler, č. j.: DP-OÚKU 243/07-09/2020-Lő
6.3.    Předběžná kalkulace č. S 20-0356-3, WELL OKNA, č. j.: DP-OÚKU 244/08-09/2020-Lő

6.4.    Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0014844/VB/001 na akci „Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN“
6.5.    Skartační návr, č. j.: OÚKU 252/14-09/2020-Lő

6.6.    Žádost o opravu obrubníků, č. j.: OÚKU 245/11-09/2020-Lő

6.7.    Smlouva o převodu nemovitostí, Směnná smlouva, Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č.
          256/2013 Sb., Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do KN
6.8.    Žádost o odkoupení obecního pozemku, č. j.: OÚKU 246/11-09/2020-Lő

6.9.    Rozhodnutí_společné povolení, Stav.: 281_2019_3
6.10.  Rozhodnutí_společné povolení_přístavby haly Agromont Slatina

                  
          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:
- ´ Cenová nabídka 2020_003001, Bonita Group Service s. r. o., houpadlo na pružině Medvěd HP08/0K,

           č. j.: OÚKU 254/15-09/2020-Lő;
      -    Cenová nabídka – 265, 265 a) – 1211/63/20 Kunějovice, oprava vstupu do obecního úřadu,
           EKA-KOMPLET, s. r. o., č. j.: OÚKU 255/15-09/2020-Lő
      -    Zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina o. p. s. na programové období 2021–2027
      -   Cenová nabídka – montáž památkového dřevěného plotu, Ota Hakr, č. j.: OÚKU 257/21-09/2020-Lő 

-   Žádost o pronájem prostoru víceúčelové místnosti, Nikola Žemličková, č. j.: OÚKU 258/21-09/2020-Lő

-   Cenová nabídka elektroinstalace sklepy OÚ, č. j.: OÚKU 262/21-09/2020-Lő´,  a zařadit je jako body
    7.3. - 7.8.

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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19:00       pro: 4                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Roman Vacek, S. Poláková                                                                                     

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

► Návrh usnesení č.: a) 163/09/20:.….….….….…..…..…..…..….….…..….….………..…..……………..
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  a) 163/09/20 Upravený progra  m 9. veřejného
zasedání  dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/251.2/09.2/UP/VZZO-21-09/2020-Lő, s úpravou doplnění obsahu o nově
zařazené body jednání 7. 1. - 7. 8.;.…….…….……..…….……….……….…….……….…………..……...
                                                                                                                                                                                   
Výsledek hlasování:                                                                                                                                          
    4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, R. Vacek, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se                                      
Schváleno čtyřmi  hlasy                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                          
Usnesení č. 163/09/20   a)   bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání
                                                                                                                                                                            
3. Projednání námitek k zápisu z 8. veřejného zasedání ZOK ze dne 17. 8. 2020
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 8. 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 přesouvá bod z předchozího jednání: 
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
-    Cenová nabídka, kompletní zednické práce po elektroinstalaci, začistění a oprava stěn, Richard
     Ševeček, č. j.: OÚKU 224/17-08/2020-Lő
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č.  n) 176/09/20  Cenovou nabídku,  kompletní
zednické práce po elektroinstalaci, lokální opravy a začistění stěn, Richard Ševeček,  č. j.: OÚKU 224/17-
08/2020-Lő. Hodnota díla Kč 58 000,00;
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                                       
Neschváleno čtyřmi hlasy 

6.1. Cenová nabídka JV Mal, č.: CN_2020_09_Kunějovice_hasičárna, č. j.: OÚKU 236/07-09/2020-Lő  
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  neschvaluje usnesením č.  o)  177/09/20 Cenovou  nabídku JV Mal,
Jaroslav Vrzák, č.: CN_2020_09_Kunějovice_hasičárna, č. j.: OÚKU 236/07-09/2020-Lő,  pracovní operace
malby, očištění,  škrabání,  omývání podkladu, penetrace (zednické práce) v hodnotě Kč 47 301,00 vč.
DPH;
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                                            
Neschváleno čtyřmi hlasy
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6.2. Cenová nabídka  A. Maštaler, č. j.: DP-OÚKU 243/07-09/2020-Lő
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  m) 175/09/20 Cenovou nabídku  rekonstrukce
hasičské  místnosti,  zednické  práce  po  elektroinstalaci,  oprava  stěn,  štukování,  výmalba.  Zhotovitel
A. Maštaler, Kunějovice 14, 330 35 Kunějovice, č. j.: OÚKU/243/CN/07-09/2020-Lő. Cena díla Kč 40 429,00;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy 
                                                                                                                   
6.3. Předběžná kalkulace č. S 20-0356-3, WELL OKNA, č. j.: DP-OÚKU 244/08-09/2020-Lő
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 168/09/20: 
- Předběžnou kalkulaci č. S 20-0356-3, WELL OKNA, č. j.: DP-OÚKU 244/08-09/2020-Lő,
- Objednávku č. 15/09/20,
- Smlouvu o dílo S 20-0356-3, výměna 3 sklepních oken OÚ s ornamentním zasklením, v hodnotě
Kč 15 613,00. Dodavatel WELL OKNA, s. r. o., Plzeňská 1015, 330 11 Třemošná;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy

6.4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0014844/VB/001 na akci „Kunějovice, PS, ppč. 415/7,
kNN“, č. j.: OÚKU 253/15-09/2020-Lő
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 170/09/20 Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.  IV-12-0014844/VB/001  na akci „Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN“,  č.  j.:  OÚKU 253/15-09/2020-Lő,
mezi smluvními stranami:
-  Obec Kunějovice,  IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35  zastoupená starostou Jiřím
Lőwym, e-mail: kunejovice@post.cz, na straně jedné a
- OMEXOM GA Energo, s. r. o., IČ: 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec.
Věcné  břemeno  dle  smlouvy  se  zřizuje  za  jednorázovou  náhradu  ve  výši  Kč  1  100,00.  Dotčené
nemovitosti: p. p. č. 415/25, p. č. 415/70, v k. ú. Kunějovice, obec Kunějovice;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy

6.5. Skartační návr, č. j.: OÚKU 252/14-09/2020-Lő
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 169/09/20 Skartační návr,  č. j.: OÚKU 252/21-
09/2020-Lő, sp. zn.: 51, 56.1 – 625.8, pro Státní okresní archiv Plzeň – sever, Stará cesta 558, 331 01 Plasy;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy

6.6.  Žádost o opravu obrubníků, č. j.: OÚKU 245/11-09/2020-Lő
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 179/09/20 Žádost o opravu obrubníků, č. j.:
OÚKU 245/11-09/2020-Lő, Anna Stezková (již provedeno).

6.7. Smlouva o převodu nemovitostí, Směnná smlouva, Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 
256/2013 Sb., Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do KN
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► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  c) 165/09/20 Smlouvu o převodu nemovitostí,
Směnnou smlouvu smluvních stran:
- Obec Kunějovice, IČO:  00573086, se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35, 
zastoupena starostou Jiřím Lőwym, e-mail: kunejovice@post.cz, na straně jedné a
- manželé: Antonín Levý, r. č. ……….., Kateřina Levá Foldová, r. č. ……….., oba bydlištěm ………. č. p.
.., PSČ 330 35, na straně druhé. Předmět smlouvy: strana 1 převádí vlastnické právo k nemovitým věcem: 
 pozemku parc. č. 826/7 (ostatní plocha) o výměře 38 m2,
  pozemku parc. č. 826/8 (ostatní plocha) o výměře 7 m2, vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrální-
ho úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever na LV č. 44, pro katastrální území Kuně-
jovice, obec Kunějovice, okres Plzeň – sever, ve prospěch strany 2, včetně veškerých součástí a příslušen-
ství a strana 2 je nabývá do společného jmění manželů, a výměnou za to: strana 2 převádí vlastnické právo
k těmto nemovitým věcem: pozemku parc. č. 922 (ostatní plocha) o výměře 15 m2 a pozemku parc. č. 42/4
(zahrada) o výměře 32 m2,  vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň - sever na LV č. 44, pro katastrální území Kunějovice, obec Kunějovice, okres
Plzeň – sever, ve prospěch strany 1 včetně veškerých součástí a příslušenství a ta je do svého výlučného
vlastnictví nabývá.          
Shora uvedené pozemky jsou předmětem této smlouvy a předmětem směny;
Dále zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb., 
a Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do KN;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy
 
6.8. Žádost o odkoupení obecního pozemku, č. j.: OÚKU 246/11-09/2020-Lő
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 180/09/20 Žádost o odkoupení obecního 
pozemku, č. j.: OÚKU 246/11-09/2020-Lő. 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ze dne 11. 9. 2020, a uvádí, že:
- Zastupitelstvo obce Kunějovice rozhodlo na svém 41. veřejném zasedání dne 23. 3. 2018, usnesením
č.  d)  610/03/2018  o  minimální  kupní  ceně  pozemků  v  katastrálním  a  zastavěném  území  obce
Kč 300,00/m2.
-  K snížení kupní ceny pozemku uvádí, že svažitost, rovina či vyvýšení terénu parcely č. 415/48,
o výměře 206 m2, v územním plánu vedené jako RI-S  plochy rekreace rodinné, nemají vliv na cenu 
nemovitosti. Č. j.: OÚKU-246.1/PSV/02-10/2020-Lő 

6.9. Rozhodnutí_společné povolení, Stav.: 281_2019_3
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 181/09/20 Rozhodnutí_společné povolení,
Stav.: 281_2019_3 

6.10. Rozhodnutí_společné povolení_přístavby haly Agromont Slatina
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 182/09/20  Rozhodnutí_společné 
povolení_přístavby haly Agromont Slatina 
 
 7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
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 7.3.  Cenová nabídka 2020_003001, Bonita Group Service s. r. o., houpadlo na pružině Medvěd 
HP08/0K, č. j.: OÚKU 254/15-09/2020-Lő
 ► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 167/09/20: 
- Cenovou nabídku 2020_003001, Bonita Group Service s. r. o., houpadlo na pružině Medvěd HP08/0K,
č. j.: OÚKU 254/15-09/2020-Lő;
- Objednávku č. 14/09/20, MPO-2020-000489, zboží HP-0800K-10, houpadlo na pružině – Medvěd (v. p.
do 1m, celokovový/HDPE) v hodnotě Kč 14 326,40. Dodavatel Bonita Group Service s. r. o., Drásov 583, 
664 24 Drásov;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy

 7.4. Cenová nabídka – 265, 265 a) – 1211/63/20 Kunějovice, oprava vstupu do obecního úřadu,
        EKA-KOMPLET, s. r. o., č. j.: OÚKU 255/15-09/2020-Lő
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 166/09/20: 
- Cenovou nabídku ze dne 14. 9. 2020, na opravu vstupu do obecního úřadu Kunějovice – 265, 265 a) –
1211/63/20 Kunějovice, EKA-KOMPLET s. r. o., Jakub Korbel, č. j.: OÚKU 255/15-09/2020-Lő,
-  Objednávkový list  č.  13/09/2020,  č. j.: OÚKU/255.1/CN-O-13/22-09/2020-Lő, sp. zn.: 254.3.6  S/5. Předmět:
Kunějovice – oprava vstupu do OÚ, zhotovení nových hlav zdí, přezdění poškozeného zdiva, dodávka a
montáž  zábradlí.  Předpokládaná  cena  zpracování/díla, celková  hodnota  zakázky v  Kč  bez  (s)  DPH:
32 274,20 |  39 051,78  - dle nabídkového listu 265a,  1211/63/20 - Rekapitulace členění soupisu prací
ze dne 10. 9. 2020; 
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy 

7.5. Zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina o. p. s. na programové období 2021 –2027
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  k) 173/09/20 Zařazení území obce do územní
působnosti MAS Světovina o. p. s. na programové období 2021 – 2027;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy

7.6.  Cenová nabídka – montáž památkového dřevěného plotu, Ota Hakr, č. j.: OÚKU 257/21-09/2020-Lő
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  i)  171/09/20 Cenovou  nabídku  na  montáž
památkového dřevěného plotu, ze dne 14. 9. 2020,  č. j.: OÚKU 257/21-09/2020-Lő, Ota Hakr,  ………. .. ,
330 35 Kunějovice, IČO: 87848228. Cena díla Kč 15 800,00;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy 

7.7. Žádost o pronájem prostoru víceúčel. místnosti, Nikola Žemličková, č. j.: OÚKU 258/21-09/2020-Lő
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  j)  172/09/20  Žádost  o  pronájem  prostoru
víceúčelové místnosti Kunějovice 28, ve dnech od 26. 9. do 27. 9. 2020. Nikola Žemličková, ……….  ..,
… .. ………. , č. j.: OÚKU 258/21-09/2020-Lő;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy
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7.8.   Cenová nabídka elektroinstalace sklepy OÚ, č. j.: OÚKU 262/21-09/2020-Lő
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: l) 174/09/20:    
- Cenovou nabídku Rozvody Elektroinstalace OÚ Kunějovice – sklepy, č. j.: OÚKU 262/21-09/2020-Lő,
- Objednávkový list č. 16/21-09/2020, č. j.: OÚKU/262.1/CN-O-16/21-09/2020-Lő  - Rozvody elektroinstalace
– Obecní úřad Kunějovice - sklepy, montáž stávající elektroinstalace, zhotovení rozvodů nové 
elektroinstalace, osazení vypínačů, zásuvek, zapojení a uvedení do provozu. Zhotovitel Václav Hellus, 
Nevřeň 120, 330 11 Třemošná. Předpokládaná cena zpracování/díla, celková hodnota zakázky v Kč bez 
DPH: 33 180,00 - dle nabídkového listu ze dne: 21. 9. 2020;
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno čtyřmi hlasy
                                                                                                                                                                              



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

DDZ 132_zprava_817466682_prijata_Konání zastupitelstev po ukončení nouzového stavu_aktualizace 
                                                              k 1. 9. 2020
DDZ 133_zprava_817681186_prijata_Pozvánka na školení k volbám
DDZ 134_zprava_818021088_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 135_zprava_818299231_prijata_Rozhodnutí ZUS _ Rallye Plzeň 2020 Regulary
DDZ 136_zprava_818475092_prijata_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu_Obeslání
DDZ 137_zprava_819137872_odeslana_Fa č. 04_09_2020_EKO_KOM, a. s.
DDZ 138_zprava_819196545_prijata_Informace č. 7_volby
DDZ 139_zprava_819197980_prijata_Rozhodnutí_společné povolení, Stav. 281_2019_3
DDZ 140_zprava_820844458_prijata_Informace č. 8
DDZ 141_zprava_821355249_prijata_Rozhodnutí_společné povolení_přístavby haly Agromont Slatina
DDZ 142_zprava_821665138_prijata_Sdělení_volby 2020

                                                                                                                                                                               
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. 

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_09-U-VZZO-21-09/2020, příloha č. 4 Zápisu
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Přílohy:
- příloha č. 1/Z09/20  Pozvánka, návrh programu 09, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z09/20  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z09/20  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z09/20  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 (19. 10. 20):    
˲
 Rozpočtové opatření 1 a 2                                                                                                                                              

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců                                                                                                         
Podklady pro vydání RoPD – Kunějovice hřiště_117D8210H4363_RoPD                                                                    
Smlouva o nakládání s odpadem č. 82/2020, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.                                                   

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  
 

21. září 2020 v obci Kunějovice zapsal, za správnost zodpovídá: Jiří Lőwy                                                   

        
        
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 24. 9. 2020 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 12. 10. 2020 |                                                                                                                                                   
         Oprávněná osoba / razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 24. 9. 2020 do: 12. 10. 2020 |  ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 13. 10. 2020
                                                                    
  
  UZ-09/VZZO-21-09/2020-Lő    |    Počet listů: 8  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
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http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2020/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47

