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                                                          ZÁPIS                                                                                                 

  
3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  

21. 12. 2018, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Král Václav, Löwy Jiří (řazeno abecedně)                                              
Omluveni jmen.: Slavomíra Poláková, Roman Vacek  -  do 19:00 hod.
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                           
Hosté: Alexandr Maštaler 
                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Úvodní část
       Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti                                                                
Zasedání  zastupitelstva  obce  Kunějovice  bylo  zahájeno  v  18.00  hodin  starostou  obce  Jiřím  Löwym
(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 13. 12. do 21. 12. 2018 - 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. 2 Zápisu) konstatoval,
že  jsou  přítomni 3  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 program jednání03  (usn. a) 41/12/18), Ad 7.1 - 7.8. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající  navrhl  určit  zapisovatelkou  zápisu  Helenu  Ludvíkovou,  ověřovateli:
Romana Vacka a Slavomíru Polákovou. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: 42/12/18 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: H. Ludvíkovou;  
                                                        Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele:                                    
                                                        Slavomíra Poláková, Roman Vacek;                                                             

Hlasování: 3 členi ZO pro: Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, V. Král,  0 proti, 0 zdržel se                                   
                                                                                                                                                      Schváleno třemi  hlasy   
2.1.
PREZENČNÍ LISTINU (přílohu č. 1 Zápisu)  podepsali: 3 přítomní členové zastupitelstva, 19:00 – 5 členů, 1host

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 hodinác  h. 

 
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  v  souladu  s  informací  (pozvánkou)
zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).      

 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                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=79
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=79
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
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3.    Projednání námitek k zápisu02  ze ZZOK (zasedání ze dne 23. 11. 18)
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání
6.1.   Smlouva o převodu nemovitostí/Směnná smlouva/Návrh na vklad do KN                                                                 
6.2.   Cenová nabídka (A. Maštaller)                                                                                                                                          
6.3.   Návrh programu   jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019), Závěr 2. jednání  FV ze dne 21. 9. 2018                      
6.4.   Návrh rozpočtu 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021, plán investičních akcí                                       
6.5.   Vybrané varianty návrhu znaku a vlajky obce                                                                                                          
6.6.   Projektová dokumentace stavebních úprav oplocení pozemku budovy OÚ                                                              
6.7.   Aktualizace strategického rozvojového dokumentu                                                                                                  
6.8.   Akce Silvestrovská oslava v bývalém hostinci                                                                                                            
6.9.   Hřiště   -   plán prvků (pro dotační tituly)                                                                                                                      
6.10. Rozpočtové opatření č. 6                                                                                                                                            
6.11. Výroční zpráva o poskytování informací 2018                                                                                                          
6.12. Dohody o provedení práce, K. Hakrová, V. Pavlíček    

        
         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.  V  ybavení pracovníka obce (J. Hronek)  
        7.4.  P  lán prací pracovníka na DPP 
         7.5.  Smírčí kříž nad Všerubami 

  7.6.  Místní knihovna
  7.7.  Řešení odpadů v obci za OÚ
  7.8.  Cenová nabídka AG Grant, s. r. o. 
                                                                                                                                                          

       8.     Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
       9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-03/VZZO; 21-12/2018, další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                 
             Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Vybavení  
         pracovníka obce (J. Hronek), inventura vybavení, Plán prací pracovníka na DPP, Smírčí kříž nad Všerubami, 

  Místní knihovna, knižní kartotéka, Řešení odpadů v obci za OÚ, Cenová nabídka AG Grant, s. r. o.  
        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. 
                                                                                                                    Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
                                                                                                                                                         
     ► Návrh usnesení č.   41  /12/18   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 3. veřejného zasedání
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění – Upraven  ý   progra  m     jedn  á  n  í03, obsah návrhu programu o nově zařazené
body jednání;
Výsledek hlasování: 
    3 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král), 0 proti, 0 zdržel se                                                
        Usnesení č.  41  /12/18     a)   bylo schváleno třemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání     
                                                                                                                                                        Schváleno třemi  hlasy
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-03_21.12.18.pdf
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3. Projednání námitek k zápisu 02 ze ZZOK 23. 11. 2018
                                                                                                           Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil,  že zápis  z 2.  zasedání  zastupitelstva  obce,  konaného dne 23.  11.  2018, 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.   Smlouva o převodu nemovitostí/Směnná smlouva/Návrh na vklad do KN   
   
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č. c) 43/12/18 Smlouvu o převodu
nemovitostí/Směnnou smlouv  u mezi smluvními stranami:

Obec Kunějovice, IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086, se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35, zastoupená
starostou Jiřím Löwym,  e-mail:  kunejovice@post.cz, ID DS: yzcbhyd,  na straně jedné (strana 1)  a Jiří
Löwy, r. č. ……….. , bydlištěm ………. . . . . . ., PSČ … .. , Věra Uhlová, .. ………… , bydlištěm ….. ,
…….. , .. ……. … . .. , PSČ … .. , na straně druhé (strana 2) a manželé: Vladimír Habart, r. č. ……….. ,
Hana Habartová, r. č. ……….. , oba bydlištěm ………. . . . . . ,                      PSČ … .. , na straně třetí
(strana 3);

Strana 1 převádí vlastnické právo k: 
 pozemku parc. č. 821/6 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 v k. ú. Kunějovice ve prospěch

strany 2, včetně veškerých součástí a příslušenství a každý ze strany 2 nabývá podíl ke shora
uvedenému pozemku ve výši id ½ ve vztahu k celku, a výměnou za to

Strana 2  převádí vlastnické právo k: 
 pozemku parc. č. 887/2  (ostatní plocha) o výměře 32 m2 v k. ú. Kunějovice ve prospěch

strany 3 včetně veškerých součástí  a  příslušenství,  ta  jej  do  společného jmění manželů
nabývá, a výměnou za to

           
           Strana 3 převádí vlastnické právo k: 
pozemku parc. č. 821/4 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 v k. ú. Kunějovice ve prospěch strany 1 včetně 
veškerých součástí a příslušenství a ta jej do svého výlučného vlastnictví nabývá;                                             

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                
    3 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král), 0 proti, 0 zdržel se                                                

        Usnesení č. 43  /12/18   c  )   bylo schváleno třemi hlasy, přijato                                                                                           
                                                                                                                                                        Schváleno třemi hlasy     

6.2.  Cenová nabídka (A. Maštaller), příloha č. 5 Zápisu        
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č.  e) 45/12/18  Cenovou nabídku,
př. č. 5 Zápisu, na požadovanou práci v místnosti obecního úřadu - rolety/regály, kuchyňský kout, žaluzie.
Celková cena včetně DPH Kč 32 150,-;

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                
    3 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král ), 0 proti, 0 zdržel se                                               

        Usnesení č. 45  /12/18   e  )   bylo schváleno třemi hlasy,  přijato                                                                                          
                                                                                                                                                        Schváleno třemi hlasy    
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mailto:kunejovice@post.cz
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-p%C5%99evodu-nemovitost%C3%AD_Sm%C4%9Bnn%C3%A1-smlouva.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-p%C5%99evodu-nemovitost%C3%AD_Sm%C4%9Bnn%C3%A1-smlouva.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-p%C5%99evodu-nemovitost%C3%AD_Sm%C4%9Bnn%C3%A1-smlouva.pdf


                                                                                                                                                                        Z-U-03/VZZ-21-12/2018
                                                                                                                                                                                                    00:50:19

6.3.   Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019), příloha č. 6 Zápisu,                                                             

Závěr 2. jednání FV ze dne 21. 9. 2018, příloha č. 8 Zápisu                                                                                                                                  

► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č. f) 46/12/18:                                 
- Návrh programu jednání Finančního výbor  u Zastupitelstva obce Kunějovice, pozvánku na 25. 1. 2019, 
příloha č. 6 Zápisu;                                                                                                                                               
-  Závěr - Zápis průběhu 2. jednání Finančního výboru ZOK ze dne 21. 9. 2018;

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                
    3 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král), 0 proti, 0 zdržel se                                               

        Usnesení č. 46  /12/18   f  )   bylo schváleno třemi hlasy,  přijato                                              Schváleno třemi hlasy      
                                                                                                                                                                                                  

6.4.   Návrh rozpočtu 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021,  plán investičních akcí 
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 47/12/18 Vyrovnaný Rozpočet
201  9, VykFin1810-  1, Střednědobý výhle  d rozpočtu 2019 – 2021, Plán investičních akcí;                      Bez výhrad  
  

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                
    3 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král), 0 proti, 0 zdržel se                                               

        Usnesení č. 47  /12/18   g  )   bylo schváleno třemi hlasy,  přijato                                              Schváleno třemi hlasy     
                                                                                                                                     

6.5.  Vybrané varianty návrhu znaku a vlajky obce                                                      
► Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  h) 48/12/18 Vybranou variantu
heraldického návrhu znaku a vlajky obce č.  8;                                                                                                        

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                
    3 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král), 0 proti, 0 zdržel se                                               

        Usnesení č. 48  /12/18   h  )   bylo schváleno třemi hlasy,  přijato                                          Schváleno třemi hlasy    

6.6.    Projektová dokumentace stavebních úprav oplocení pozemku budovy OÚ
► Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č. i)  49/12/18:
-  Projektovou  dokumentaci Stavebních  úprav  oplocení  pozemku  budovy  obecního  úřadu  č.  p.  28;
-  Předávací protokol předmětné dodávky - zakázky č. 2018092, cena s DPH Kč 38 841,-;

Výsledek hlasování:                                                                                                                                                
    3 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Václav Král), 0 proti, 0 zdržel se                                               

        Usnesení č. 49  /12/18   i  )   bylo schváleno třemi hlasy,  přijato                                          Schváleno třemi hlasy    

6.7.    Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  d)  44/12/18  4.  Aktualizaci  Strategického
rozvojového dokumentu obc  e;                                                                                                   
            
Výsledek hlasování:                                                                                                                                               
    4 členi ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Roman Vacek, Václav Král), 0 proti, 0 zdržel se                     

        Usnesení č.  44  /11/18   d)   bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato                                                                                        
                                                                                                                                                        Schváleno čtyřmi hlasy
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/03/Aktualizace-SRD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/03/Aktualizace-SRD.pdf
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Rozpo%C4%8Det-2019.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Rozpo%C4%8Det-2019.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Z%C3%A1pis-z-2.-jedn%C3%A1n%C3%AD-21.-9.-2018.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Program-1.-jedn%C3%A1n%C3%AD-FV_25.-1.-2019.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Program-1.-jedn%C3%A1n%C3%AD-FV_25.-1.-2019.pdf
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6.8.   Akce Silvestrovská oslava v bývalém hostinci 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  j) 50/12/18 Pořádání akce Silvestrovská oslava
v  místnosti  bývalého  pohostinství,  v  hodnotě  občerstvení  pro  občany  obce/nákup  Kč  15  000,-;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                               

    5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král),               
                         0 proti, 0 zdržel se                                                                                                                                     
        Usnesení č. 50  /12/18 j)      bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                          
                                                                                                                                                           Schváleno pěti hlasy
                                                                                                        

6.9.    Hřiště   -   plán prvků + oplocení DH, oplocení OÚ, výměna kotle na tuhá paliva  (pro dotační tituly vypsané 
prog. MMR)                                                                                                                                                                          

► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání schvaluje usnesením č. k) 51/12/18            
- Plán prvků na dětské hřiště pro podání žádosti do dotačního titulu DT b) Obnova sportovní 
infrastruktury, multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště – průlezka, lanový kolotoč s opletem, V 2,5 m,
3 lavičky, 3 koše, zpevněná plocha zámkové dlažby, oplocení dětského hřiště;                                                  
- památkový plot - oplocení OÚ;                                                                                                                         
- výměnu kotle na tuhá paliva za 2 plynové (obytná část, klub) ;

Výsledek hlasování:

    5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král),               
                         0 proti, 0 zdržel se                                                                                                                                     
        Usnesení č. 51  /12/18 k)      bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                               
                                                                                                                                                           Schváleno pěti hlasy

6.10.  Rozpočtové opatření č. 6 Zastupitelstvo obce Kunějovice  bere na vědomí usnesením č. 55/12/18 
Rozpočtové opatření č.  6                                                                                                                   Na vědomí

                                                       

6.11.   Výroční zpráva o poskytování informací 2018, příloha č. 7 Zápisu                                                                    
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. l) 52/12/18 Výroční zprávu        
o poskytování informac  í 2018, příloha č. 7 Zápisu; 
Výsledek hlasování:

    5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král),               
                         0 proti, 0 zdržel se                                                                                                                                     
        Usnesení č. 52  /12/18 l)      bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                          
                                                                                                                                                           Schváleno pěti hlasy

6.12. Dohody o provedení práce, K. Hakrová, V. Pavlíček      
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. m) 53/12/18 Odměnu za úklid
„Vršku“  Kč 1 875,-  hrubého  a odměnu za  otevření  trezoru Kč 4 945,-  hrubého  z uzavřených dohod
o provedení práce v 11/2018; 
Výsledek hlasování:

    5 členů ZO pro (Jiří Löwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, Václav Král),               
                         0 proti, 0 zdržel se                                                                                                                                     
        Usnesení č. 52  /12/18 l)      bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                          
                                                                                                                                                           Schváleno pěti hlasy
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Z-U-03/VZZ-21-12/2018
00:50:19

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  

162 DDZ_631712756 Seminář pro nově zvolené starosty
163 DDZ_631855215_Oznámení o změně příloh Smlouvy o zajišt. zpět. odběru a využití odpadů z obalů
164 DDZ_633031498 Návrh dopisu náměstka ministra vnitra
165 DDZ_633203929 Architektura pro komunální politiku
166 DDZ_633364705 Formulář Žádost o poskytnutí údajů z AISEO_informace obcím v PK
167 DDZ_633599760_Informace o doplnění výstupu formuláře M64 o název úřadu
168 DDZ_633716275_Žádost o vystavení potvrzení 
169 DDZ_634752608_8_194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání)
ODZ_634658203_Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu KP
170 DDZ_635755160_Vyhlášení programu stabilizace a obnovy venkova PK 2019
171 DDZ_636159823_Průvodní dopis ke zpracování přehledu přestupků za rok 2018
172 DDZ_636598106_Oznámení o zahájení řízení vedoucích k vydání ZS 
173 DDZ_636992493_Potvrzení přijetí nových podpisových vzorů
174 DDZ_637493746_Vydání aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
ODZ_637520808_Žádost o schválení návrhu znaku a vlajky obce 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.   V  ybavení pracovníka obce (J. Hronek);
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  56/12/18 vybavení  pracovníka  obce
(J. Hronek), inventuru vybavení, příloha č. 9. Zápisu  03/ 18
                                                                                                                                                              Na vědomí
7.4.  P  lán prací pracovníka na DPP 
► bod se přesouvá na další zasedání 
 

      7.5.  Smírčí kříž nad Všerubami
          Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 57/12/18  Opravu, narovnání smírčího    
         kříže nad Všerubami (narovnání, zabetonování)                                                                                     Na vědomí
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                
     7.6.    Místní knihovna
     ► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 58/12/18  Návrh - místní 
     knihovna, knižní kartotéka, přesun do místnosti pohostinství                                                                    Na vědomí

     7.7.   Řešení odpadů v obci za OÚ
     ► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 59/12/18  Návrh řešení  
         umístění nádob pro odpad za budovu OÚ (kontejner VOO, odpad železo, zpevněná plocha)        Na vědomí

    7.8.  Cenová nabídka AG Grant, s. r. o. 
► bod se přesouvá na další zasedání 

                                                                                                                                                                                    
     8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
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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 21:30 
hodin ukončil zasedání. 

                                                                                                                                                                              
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_03-U-VZZO-21-12/2018, příloha č. 4 Zápisu
                                                                                                                                                                              
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu03, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                      Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2  Prezenční listina                            
- příloha č. 3  Upravený program jednání              
- příloha č. 4  Usnesení
- příloha č. 5  Cenová nabídka A. Maštaller  
- příloha č. 6  Návrh programu jednání FV ZOK (25. 1. 2019) 
- příloha č. 7 Výroční zpráva o poskytování informací 2018
- příloha č. 8 Zápis průběhu 2. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 21. 9. 2018
- příloha č. 9 Inventura vybavení pracovníka obce na DPČ – Josef Hronek 

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. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení: § 95 odst. 2 

Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 4. zasedání zastupitelstva obce (25. 1. 2019):

                                                                                                                                                                                              
Podklady pro podání žádosti o schválení obecních symbolů (Žádost o schválení návrhu znaku a vlajky obce                    
a doporučení Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky symboly obci udělit ….. )                                    
Nájemce obecního bytu, úhrada části nákladů na vytápění  prostor bývalého pohostinství v majetku OÚ/topná sezóna 
2018/2019                                                                                                                                                                             
Závěr jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)                                                                                                             
REMA AOS k diskusi, zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů                                                                         
Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“                                                                                  
Informace podvýboru pro heraldiku a vexilologii                                                                                                               
Příspěvek na výkon státní správy na rok 2019                                                                                                           
Kontrola plateb pojistného, VZP                                                                                                                                         
Podání žádostí do programu MMR                                                                                                                                    
Kácení dřevin rostoucích mimo les                                                                                                                                      
Smlouva o vedení účetnictví a mzdové agendy, splátkový kalendář č. 19002                                                               
Podklady pro vydání závazného stanoviska (Oprava oplocení bývalé školy, nemovitá kulturní památka)                           
Finanční vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2018                                                                                                      
Cenová nabídka AG Grant projekt, s. r. o.        
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Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz 
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni                                                                                                      

ověřovatelé:                1) Roman Vacek                      2)   Slavomíra Poláková

    

                                

starosta  Jiří Löwy

   

21. prosince 2018 ve 00:50:19 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková 
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