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ZÁPIS
12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022
21. 12. 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: 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. 12. do 21. 12. 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 program12, Ad 7.1 - 7.5.
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.: ZO 235/12/20b): 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.
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. – 7.5. 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 11. veřejného zasedání ze dne 23. 11. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. II. etapa inventarizace majetku a závazků
6.2. Návrh rozpočtu 2021, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2022 - 2024
6.3. Závěr 2. jednání finančního výboru
6.4. Výroční zpráva o poskytování informací 2020
6.5. Rozpis zasedání zastupitelstva obce rok 2021
6.6. Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru ZOK, r. 2021
6.7. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V_5278/2020-407

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:
- Objednávka/smlouva č. 2020174 – dotace z fondů Ministerstva zemědělství ČR, údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2021
- Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) 117D8210H4363
- Rozpočtové opatření č. 3, 4 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.
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek
Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……
18:10

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
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► Návrh usnesení č.: ZO 234/12/20 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:
234/12/20 a) Upravený program12 veřejného zasedání dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/289.2/12.2/UP/VZZO-2112/2020-Lu, 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, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

Usnesení č. ZO 234/12/20 a)
bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání

3. Projednání námitek k zápisu z 11. veřejného zasedání ZOK ze dne 23. 11. 2020
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. 11. 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. II. etapa inventarizace majetku a závazků
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 236/12/20 c) II. etapu inventarizace majetku
a závazků;
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….……..
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.2. Návrh rozpočtu 2021, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2022 - 2024
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 237/12/20 d)
Rozpočet 2021 176.2, A/10
Střednědobý výhled 2022 – 2024 176.1, A/10
VykFin2011;
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….……..
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy Bez výhrad
6.3. Závěr 2. jednání finančního výboru
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 238/12/20 e) Závěr 2. jednání Finančního
výboru zastupitelstva obce, OÚKU 290.3/18-12/20-Lu;
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….……..
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
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6.4. Výroční zpráva o poskytování informací 2020
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 239/12/20 f) Výroční zprávu o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (§18 odst. 1), 2020, OÚKU 292/21-12/20-Lu;
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….……..
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.5. Rozpis zasedání zastupitelstva obce rok 2021
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 240/12/20 g) Rozpis zasedání zastupitelstva
obce pro rok 2021, OÚKU 291/11-12/20-Lu;
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….……..
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.6 Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru ZOK, r. 2021
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 241/12/20 h)
Plán práce/činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
Plán práce/činností Kontrolního výboru ZOK, r. 2021, OÚKU 291/14-12/20-Lu;
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….……..
5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.7. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V_5278/2020-407
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 243/12/20 Vyrozumění o provedeném
vkladu do KN ve věci sp. zn. V_5278/2020-407
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. Objednávka/smlouva č. 2020174
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 244/12/20 Objednávku/smlouvu
č. 2020174 – dotace z fondů Ministerstva zemědělství ČR, údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2021, dle nabídky ze dne 11. 12. 2020, Ing. Tomáš Ruprich, Československé armády 383/5,
500 03 Hradec Králové, IČ: 40145018.
7.4. Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) 117D8210H4363
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 245/12/20 Zprávu pro závěrečné
vyhodnocení akce (ZVA) 117D8210H4363, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
7.5. Rozpočtové opatření č. 3, 4
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 246/12/20
Rozpočtové opatření č. 3 a 4
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K bodu 7. Nově zařazené body jednání : 7.1.
Na vědomí z datových zpráv
 ̻
DDZ 175_zprava_846722782_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 176_zprava_846726352_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 177_zprava_846727095_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 178_zprava_846750577_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 179_zprava_846756275_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 180_zprava_846772463_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 181_zprava_846773860_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 182_zprava_846774685_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 183_zprava_846788371_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 184_zprava_846802896_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 185_zprava_847182973_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 186_zprava_847192953_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 187_zprava_847209239_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 188_zprava_847266491_prijata_Rozhodnutí o poskytnutí dotace
DDZ 189_zprava_847520119_prijata_Oznámení_MV_Služební
DDZ 190_zprava_847562611_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 191_zprava_847567100_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 192_zprava_848559934_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 193_zprava_848572380_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 194_zprava_848895195_prijata_Dopis klientům_roční účetní závěrka_ostatní_DS
DDZ 195_zprava_849346771_prijata_Osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním
motorovým vozidlem
DDZ 196_zprava_851576762_prijata_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu_Obeslání
DDZ 197_zprava_852913927_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 198_zprava_853563725_prijata_Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 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 20:00 hodin ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_12-U-VZZO-21-12/2020, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z12/20 Pozvánka, návrh programu12, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z12/20 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z12/20 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z12/20 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 1. zasedání zastupitelstva obce (18. 1. 21):
---

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

__________________

___________________

___________________

21. prosince 2020 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 21. 12. 2020 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 5. 1. 2021 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 21. 12. 2020 do: 5. 1. 2021 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 6. 1. 2021

UZ-12/VZZO-21-12/2020-Lu | Počet listů: 6 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
Dokument odesílaný v digitální podobě
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