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23. 11. 2020

ZÁPIS
11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022
23. 11. 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 určena: Helena Ludvíková, ref.
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 16. 11. do 23. 11. 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 program11, Ad 7.1 - 7.6.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a S. Polákovou.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: b) 222/11/20:………………………………………………………………………….
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: Helenu Ludvíkovou;
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, 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. 7.), v souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce.
Upravený program (7.1. – 7.6. 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 10. veřejného zasedání ze dne 19. 10. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Záznam o předání archiválií do péče archivu, č. j.: OÚKU 276/29-10/20-Lő
6.2. Protokol o výběru archiválií ve skartačním řízení, č. j.: OÚKU 277/29-10/20-Lő
6.3. Smlouva o dílo č. 2, demontáž stávající elektroinstalace a montáž nové elektroinstalace HZ
6.4. Předávací protokol – elektroinstalace hasičské zbrojnice
6.5. I. etapa inventarizace majetku a závazků - Příkaz k provedení roční periodické inventarizace,
Formulář podpisových vzorů inv., Protokol o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur
na rok 2020, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2, Směrnice k provádění inventarizace
2020
6.6. Likvidační protokol, vyřazení majetku, č. j.: OÚKU 281/05-11/20-Lő
6.7. Předávací protokol, Bonita Group Service s. r. o., č. j.: OÚKU 282/11-11/20-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:

- Souhlas se změnou užívání stavby na RD, č. j.: OÚKU 284/19-11/20-Lő
- Informace o vyznačení plomby_Obeslání, č. j.: OÚKU 285/19-11/20-Lő
- Předávací protokol zakázky S20-0356-3/MONT1,
- Nabídka na oplocení zadní části školní zahrady, č. j.: OÚKU 286/23-11/20-Lu, a zařadit je jako body 7.3. - 7.6.

2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku k programu v souvislosti s plněním § 83
odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek
Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……
18:20

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
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► Návrh usnesení č.: a) 221/11/20:.…a)

….….….…..…..…..…..….….…..….………………..
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: a) 221/11/20 Upravený program11 …............................
11. veřejného zasedání dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/283.2/11.2/UP/VZZO-23-11/2020-Lő, s úpravou doplnění
obsahu o nově zařazené body jednání 7. 1. - 7. 6.;.…….…….……..…….……….………………….……...
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. 221/11/20 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání
3. Projednání námitek k zápisu z 10. veřejného zasedání ZOK ze dne 19. 10. 2020
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 10. 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. Záznam o předání archiválií do péče archivu
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 229/11/20 Záznam o předání archiválií
do péče archivu, č. j.: OÚKU 276/29-10/20-Lő
6.2. Protokol o výběru archiválií ve skartačním řízení
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 230/11/20 Protokol o výběru archiválií
ve skartačním řízení, č. j.: OÚKU 277/29-10/20-Lő
6.3. + 6.4. Smlouva o dílo č. 2, demontáž stávající elektroinstalace a montáž nové elektroinstalace HZ
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 223/11/20:
Smlouvu o dílo č. 2, demontáž stávající elektroinstalace a montáž nové elektroinstalace hasičské zbrojnice
smluvních stran:
objednatel: Obec Kunějovice, zastoupena místostarostou p. Romanem Vackem,
zhotovitel: Václav Hellus, IČO: 45345872, Nevřeň 120, 330 11 Třemošná. Cena dle cenové nabídky,
nabídkového listu ze dne 3. 6. 2020, č. j. OÚKU 153/CN/03-06/2020-Lő, ve výši Kč 30 550,00 bez DPH;
Předávací protokol – elektroinstalace hasičské zbrojnice;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.5. + 6.6 I. etapa inventarizace majetku a závazků
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 224/11/20 I. etapu inventarizace majetku
a závazků __3__
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Příkaz k provedení roční periodické inventarizace, Formulář podpisových vzorů inv., Protokol o proškolení
členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2020, Směrnici inventarizace majetku a závazků, př. č. 2,
Směrnici k provádění inventarizace 2020, Likvidační protokol, vyřazení majetku, č. j.: OÚKU 281/05-11/20-Lő;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.7. Předávací protokol, Bonita Group Service s. r. o.
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 225/11/20 Předávací protokol č. MPO-2020000489, č. j.: OÚKU 282/11-11/20-Lő;
Dodavatel: Bonita Group Service s. r. o., Drásov 583, 664 24 Drásov,
Odběratel: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice.
Zboží: Houpadlo na pružině – Medvěd (v.p. do 1 m celokovový/HDPE) + montáž;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

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. Souhlas se změnou užívání stavby na RD
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 231/11/20 Souhlas se změnou užívání
stavby na RD, č. j.: OÚKU 284/19-11/20-Lő
7.4. Informace o vyznačení plomby_Obeslání
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 232/11/20 Informaci o vyznačení
plomby_Obeslání, č. j.: OÚKU 285/19-11/20-Lő
7.5. Předávací protokol zakázky S20-0356-3/MONT1
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: f) 226/11/20 Předávací protokol zakázky S200356-3/MONT1;
mezi zhotovitelem: společností WELL OKNA s. r. o., Plzeňská 1015, 330 11 Třemošná, IČO: 29110122
a objednatelem: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice. Předmět: demontáž původních
výplní otvorů, montáž oken ve stavebním otvoru (sklepní prostor OÚ);
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

7.6. Nabídka na oplocení zadní části školní zahrady, č. j.: OÚKU 286/23-11/20-Lu
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: g) 227/11/20 Cenovou nabídku na oplocení
zadní části školní zahrady, č. j.: OÚKU 286/23-11/20-Lu,
Výsledek hlasování:
zhotovitele: Ota Hakr, Kunějovice 33, 330 35 Kunějovice. Cena díla Kč 45 360,00 bez DPH;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
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K bodu 7. Nově zařazené body jednání : 7.1.
Na vědomí usnesením č. 233/11/20 z datových zpráv

 ̻

DDZ 159_zprava_833288564_6NC13087_2020, přípis ÚJ 26_11 MN
DDZ 160_zprava_833669527_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 163_zprava_835560298_Nová část I Ceníku _ pro právnické osoby_DS
ODZ 164_zprava_838109560_odeslana_Fa 05112020
DDZ 165_zprava_837417455_Dopis ministryně PSV
ODZ 167_zprava_838191673_odeslana_Podání zprávy o pověsti_6Nc 13087_20
DDZ 168_Žádost o udělení souhlasu_zprava_839782182_prijata
ODZ 169_zprava_843416418_odeslana_Neinvestiční účelová dotace na volby do 1_3
Senátu PČR a do ZK v r. 2020
DDZ 172_zprava_845284401_MSP_49_2020_OSZ_SP_3
DDZ 174 zprava_845595418_prijata_Souhlas se změnou užívání_původní nebytové prostory_sklad u č. p. 7

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 20:00 hodin ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_11-U-VZZO-23-11/2020, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z11/20 Pozvánka, návrh programu 11, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z11/20 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z11/20 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z11/20 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
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Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 12. zasedání zastupitelstva obce (21. 12. 20):
- návrh rozpočtu 2021
- II. etapa inventarizace

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

starosta Jiří Lőwy

1) Ladislav Kadlec

2) Slavomíra Poláková

__________________

___________________

___________________

23. listopadu 2020 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 25. 11. 2020 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 10. 12. 2020 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 25. 11. 2020 do: 10. 12. 2020 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 11. 12. 2020

UZ-11/VZZO-23-11/2020-Lő | Počet listů: 6 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
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