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                                                                  ZÁPIS                                                                                               

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

19. 5. 2017, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Král Václav, Löwy Jiří, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)         
Omluveni jmen.: - 0 -   
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                    
Hosté: -

                                                                                                                                                                                                                             

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 min. 7 dní,  od 11. 5. do 19. 5. 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 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 
program jednání31, (usn. a) 455/05/17 - ),  Ad 7.1 - 7.4. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jana Šabackého, Marka Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení   b) 456/05/17  : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: 
                                                       H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.                         

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, V. Král,  0 proti, 2 zdrželi se: M. Ludvík, J. Šabacký               
                                                                                                                                                         Schváleno třemi  hlasy

                                                                                                                                                                                       
2.1.
Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů.

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 hodinác  h. 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 zápisu30 ze ZZOK ze dne 21. 4. 2017                                                                                  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                      
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
      - Návrh revokace usnesení č. 421/02/17 e)

Body jednání                                                                                                                                      
6.1. Podpora linky bezpečí /116 111
6.2. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení společného školského obvodu základní školy (1)
       a mateřské školy (2)
6.3. Návrh Dohody o vytvoření části společného školského obvodu pro spádovou základní školu a spádovou
        mateřskou školu
6.4.  Návrh závěrečného účtu 2016
                                                                                                                                                                                              

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 pronajímatele s uložením sedimentu 
7.4. Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení
       vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území                              
                                                                                                                                                                                       

      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-31/VZZO; 19-05/2017, další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                 
             Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:
       „Souhlas pronajímatele s uložením sedimentu“ a „Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního 
       rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 
       na udržitelný rozvoj území“ a zařadit je jako body 7.3.   a   7.4.

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.    455/05/17   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 31. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. a 7. 4.
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
        Usnesení č.  455/05/17 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání

3. Projednání námitek k zápisu30 ze ZZOK ze dne 21. 4. 2017 
                                                                                                                         Námitky proti zápisu vzneseny nebyly      
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4. Předsedající sdělil, že zápis ze 30. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 4. 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 přesouvá:

5. Přenesený bod jednání z předchozího zasedání:
- Návrh revokace usnesení č. 421/02/17 e) [zpevnění povrchu cesty p. p. č. 16, P. L. Ševčík]
Zastupitelé se jednomyslně shodli na sezvání všech zúčastněných ( P. L. Ševčík, Slavomíra Poláková, František
Brunclík,  Robert  Zýma ) k podání vysvětlení,  vyrozumění o nesrovnalostech -  na další  zasedání  konané dne
16. 6. 2017
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6.1.    Podpora linky bezpečí /116 111

► Návrh usnesení   459/05/17: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje podporu linky bezpečí /116 111 
Hlasování: 
5 členů ZO proti: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, J. Löwy, V. Král, 0 pro, 0 zdržel se                                         
                                                                                                                                                         Neschváleno všemi  hlasy

                                                                                                                                                                                      

6.2.    Návrh obecně závazné vyhlášky   o stanovení společného školského obvodu základní školy (1)
          a mateřské školy (2)
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  464/05/17  e)  Návrh  obecně  závazné  vyhlášky
o stanovení společného školského obvodu základní školy (1) a mateřské školy (2)                                 Na vědomí

6.3.    Návrh dohody o vytvoření části společného školského obvodu pro spádovou základní školu a spádovou
          mateřskou školu
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.  463/05/17  d)  Návrh  dohody  o  vytvoření  části
společného školského obvodu pro spádovou základní školu a spádovou mateřskou školu                      Na vědomí

6.4.    Návrh závěrečného účtu   2016
Obec Kunějovice v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejnila 19. 5. 2017 
Návrh závěrečného účtu 2016, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2016, ze dne 6. dubna
2017- bez chyb, bez závad, na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup - na elektronické úřední
desce obce (Ludvíková/ElÚD 15/05/17). 

► Návrh usnesení   457/05/17 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 457/05/17 c):
    Návrh závěrečného účtu 2016 ( k 31. 12. 2016 );        
     - vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce (bez výhrad) včetně zprávy o výsledku přezkoumání   
     hospodaření za rok 2016 (při přezkoumání hospodaření ÚSC nebyly zjištěny chyby a nedostatky) 
    + účetní závěrku za rok 2016.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření územního celku je přílohou Návrhu závěrečného účtu 
obce.
Hlasování: 
5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, J. Löwy, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se Schváleno všemi hlasy 
                                                                                                                                                                           
Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle 
obecního úřadu:

 účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, 

 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

► Návrh usnesení   458/05/17 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 458/05/17 d):
   Protokol o schválení účetní závěrky
   Hlasování: 
   5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, J. Löwy, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno všemi hlasy
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K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                         

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  

56 DDZ_462080783_Pozvánka na work. pro města a obce Plzeňského kraje
57 DDZ_462187657_Obnova hesla do DP KN ČR
58 ODZ_462980486_ 6P167/2002, podání ZzMB Beštová
59 DDZ_463600728_8_147 Obecné obeslání, 50331898010_407_Z_1425_2017_sdělení.pdf (127,64 kB)
60 DDZ_463867606_Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou 
61 DDZ_463873848_Řešení problematiky spojené se zaměstnáváním cizinců v PZ 
62 DDZ_463940550_Pozvánka na konferenci MVS 2017_starostové a tejmníci obcí I. typu
63 DDZ_463951328_Dopis starostům_dotazník
64 DDZ_464315710_8_194 Informace o vyznačení plomby, obeslání 
65 DDZ_464574431_189EX 2202_15_41_Žádost o poskytnutí součinnosti_zaměstnavatel, povinný J. Hr.
66 ODZ_465877393_Poskytnutí informace 106_1999_Třídění odpadu
67 DDZ_465897109_Pozvánka na sem. k Operačnímu programu Životní prostředí 2014 – 2020
68 ODZ_467361921_RE: 189 EX 2202/15-41 Poskytnutí součinnosti, povinný J. Hr
69 DDZ_468240701_Veřejná vyhláška_Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení  
                                   vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území
70 DDZ_468849123_Volební materiály pro obce č. 1 _ Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do PČR 2017
71 DDZ_468911319_Územní souhlas_Stav. 103_2017_1
72 DDZ_469623821_Urgence_upozornění
73 DDZ_469848794_Reference k ÚP

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

7.3. Souhlas pronajímatele s uložením sedimentu
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 461/05/17 b) Souhlas pronajímatele s uložením 
sedimentu, př. č. 5/Z-U/31/17                                                                                                                   Na vědomí 

7.4. Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení
       vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území                               
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 462/05/17 c) Veřejnou vyhlášku o návrhu 
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního 
rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území                                                                                Na vědomí 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               
       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_31-U-VZZO-19-05/2017, příloha č. 4 Zápisu
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Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 31, 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 Souhlas pronajímatele s uložením sedimentu
  

                                                                                                                                                                                         

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

    

                                                                                                                                                                                       
Zápis ověřili:                                                                Jan Šabacký                         Marek Ludvík

    

 Zápis četli:                                                                      Jiří Löwy  

                        

                                                                                       Václav Král           

starosta  Miloslav Novák  

19. května 2017 ve 21:17 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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