
                                                                                                                                                                                                                  Z-U-30/VZZO-21-04/2017 

                                                                  ZÁPIS                                                                                       

  
30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,  

21. 4. 2017, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan                                                                   
Omluveni jmen.: Král Václav, Löwy Jiří 
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                             
Hosté: Aleksandr Maštaler, viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_30/VZZO; 21-04/2017] 

                                                                                                                                                                                                                             

1.1. Úvodní část
       Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti                                                                 
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Miloslavem Novákem
(dále jako „předsedající“).  Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1
zákona o obcích zveřejněna po dobu 7 dní,  od 11.  4. do 21. 4.  2017 -  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 (z celkového počtu 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, nedošlo k dnešnímu dni ke změnám, program 
nebyl upraven. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Šabackého Jana, Ludvíka 
Marka. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení   b) 444/04/17  : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. 
Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.                         

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                                        
                                                                                                                                                         Schváleno třemi  hlasy
                                                                                                                                                                                
2.1.
Prezenční listinu podepsali 3 přítomní členové, 1 host.

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.  Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo vlastníky nemovitosti v obci
k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam.  

 
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                                                                                                                            
1.1. Úvodní část, zahájení                                                                                                                                     
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení  
3.    Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 17. 3. 2017                                                                             
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                               
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       
Body jednání                                                                                                                                      
6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření /06-04/17                                                                                
6.2. Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k. ú. Kunějovice, dle § 20 zák. č. 503/2012 Sb. 
6.3. Závěrečná kontrolní prohlídka, st. p. 37                                                                                                        
6.4. Dohoda o provedení práce (č. 01, 02/04/17)                                                                                                  
6.5. Ukončení výpůjčky HZ, předávací protokol                                                                                                   
6.6. Návrh revokace usnesení č. 421/02/17 e)                                                                                                       
6.7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009822/1                                                         
6.8. Zpráva o hospodaření v obecním lese 2016
6.9. Závěr jednání Finančního výboru ZOK (1.JFV 2017)  
                                                                                                                                                                                      

7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                            
                                                                                                                                                                                

      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-30/VZZO; 21-04/2017, další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                 
             Po přečtení návrhu programu zasedání předsedající nenavrhl doplnit program o nové body jednání.

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.   443/04/17 a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 30. zasedání ZOK
        dle přílohy č. 3, bez úprav doplnění o nové body jednání.                                                                                

Výsledek hlasování: 
    3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                                          
                                                        Usnesení č.  443/04/17 a  ) bylo schváleno třemi hlasy, program přijat, neupraven

3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 17. 3. 2017
                                                                                                                       Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4. Předsedající sdělil, že zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 3. 2017, 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 nepřenášejí žádné body jednání (5.)

* 6.1.     Zpráva  o výsledku přezkoumání hospodaření /06-04/17

     ► Návrh usnesení č. 446/04/17 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  446/04/17 d)
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 201  6/06-04/17,
ze dne 6. dubna 2017: bez chyb, bez závad    
3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                          Schváleno třemi hlasy
 

* 6.2.    Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k. ú. Kunějovice
Zastupitelé  obce berou na vědomí usnesením č.  453/04/17b)  Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
v k. ú. Kunějovice, dle § 20 zák. č. 503/2012 Sb. 
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* 6.3.    Závěrečná kontrolní prohlídka, st. p. 37
Zastupitelé  obce  berou  na  vědomí  usnesením  č.  454/04/17c) Závěrečnou  kontrolní  prohlídku,  souhlas
s užíváním stavby, st. p. 37.                                                                                                                  Na vědomí
                                                                                                                                                              

* 6.4.    Dohoda o provedení práce (č. 01, 02/04/17)

 ► Návrh usnesení č. 447/04/17e): 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  447/04/17e)   Dohodu  o  provedení  práce
(č. 01/04/17), ze dne 3. 4. 2017, uzavřenou na dobu neurčitou, mezi Obcí Kunějovice a Jarmilou Krausovou,
nar. …………, bytem ……………………. Předmětem dohody jsou úklidové práce a údržba zeleně. 
3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                          Schváleno třemi hlasy

 ► Návrh usnesení č. 451/04/17 i):
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  451/04/17i)  Dohodu  o  provedení  práce
(č. 02/07-04/17), ze dne 7. 4. 2017, uzavřenou na dobu určitou ( 7. 4. - 9. 4. 2017), mezi Obcí Kunějovice
a Helenou Ludvíkovou, nar.  …………, bytem  …………………….  Předmětem dohody je výsadba 525 ks
stromků (modřín, jedle, dub) v lesním porostu 231 C 12.
3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                          Schváleno třemi hlasy

* 6.5.     Ukončení výpůjčky HZ, předávací protokol
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením  č.  448/04/17  Předávací  protoko  l,  záznam o předání
a převzetí místnosti klubovny hasičské zbrojnice ze dne 21. dubna 2017, mezi: předávajícím/vypůjčitelem:
Jan  Šabacký,  nar.  …………,  bytem  …………………….,  Jiří  Bubeníček,  nar. …………,  bytem
……………………., přejímajícím/půjčitelem: Miloslav Novák, …………, bytem ……………………., 
3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                         Schváleno třemi hlasy 

* 6.6.    Návrh revokace usnesení č. 421/02/17 e)
bod č. 6.6. přesouvá se na další zasedání, jednání zastupitelstva 19. 5. 2017

* 6.7.    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009822/1
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 449/04/17 g) Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-0009822/1 mezi účastníky:                                                                                                    
1) Obec Kunějovice, Kunějovice28, 330 35 Líšťany, IČ 00573086,                                                                     
2) ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02;                                       
Rozsah věcného břemene na nemovitostech vymezen v geom. plánu č. 270 – 10/2015, potvrzeným KÚ           
pro Plzeňský kraj, Katastr. Pracovištěm Plzeň – sever;                                                                                          
celková výměra rozsahu věcného břemene 54,62 m2 ; jednorázová náhrada ve výši Kč 1 000,-                          
3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                          Schváleno třemi hlasy

*  6.8.    Zpráva o hospodaření v obecním lese 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 450/04/17 h) Zprávu o hospodaření v obecním lese 2016 
3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se                         Schváleno třemi hlasy

*  6.9.    Závěr jednání finančního výboru ZOK
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  445/04/17 c) Závěr jednán  í Finančního výboru ZOK
(1.JFV 2017) 3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno třemi hlasy

                                                                                                                                                                           

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                  

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  

42 DDZ_450709165_Oznámení o zahájení řízení
43 DDZ_451373614_Pozvánka a přihláška na seminář Hospodaření obce v roce 2017
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Z%C3%A1pis-z-1.-jedn%C3%A1n%C3%AD-FVZOK_2017.pdf
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44 DDZ_451495740_ §20 žádost na OÚ
45 DDZ_452118559_Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce 
46 ODZ_452190033_2T 68_2016, přípis, podání zprávy, přestupková komise, ods. Marek Hakr
47 ODZ_452582306_2 T 68_2016_ods. Marek Hakr
48 DDZ_452763077_Informace obcím_ID na rok 2018
49 DDZ_453218049_Žádost o informace 106_1999 Třídění odpadu
50 DDZ_455084382_Info pro obce
51 DDZ_455861162_Souhlas s užíváním
52 DDZ_455868432_3C11_2017, přípis Lh. 19_4
53 DDZ_460638876 Porada se starosty, okres Plzeň_sever
54 DDZ_461051140_6 P 167_2002, žádost o info
55 ODZ_461436373_Re 3 C 11_2017_přípis Lh. 19_4

                                                                                                                            
7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání 

    - - - 
                                                                                                                                                         
       8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.

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 v 21:00 
hodin ukončil zasedání. 

                                                                                                                                                                                
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_30-U-VZZO-21-04/2017, příloha č. 4 Zápisu
                                                                                                                                                                                     
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 30, 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 , program nebyl upraven            
- příloha č. 4  Usnesení
- příloha č. 5 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 21. března 2017
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                
Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.

                                                                                                                                                                                
Zápis ověřili:                                                                Jan Šabacký                         Marek Ludvík                       

                                                                                                                  

starosta  Miloslav Novák  

21. dubna 2017 ve 21:14 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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