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                                                          ZÁPIS                                                                                                  

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

25. 1. 2019, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Král Václav, Löwy Jiří, Slavomíra Poláková, Roman Vacek               
(řazeno abecedně)                                                                                                                                                     
Omluveni jmen.:   - - -
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                           
Hosté: Pavel Nowak, Roman Peš, Vladimír Arabasz 
                                                                                                                                                                                                                            

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 17. 1. do 25. 1. 2019 - 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 jednání 04 (usn. a) 60/01/19), Ad 7.1 - 7.6. 

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.: 61/01/19 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu: H. Ludvíkovou;  
                                                        Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele:                                    
                                                        Slavomíra Poláková, Roman Vacek;                                                             
Hlasování: 5 členů ZO pro: J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek,   0 proti                              

                                                                                                                                                    0 zdržel se   
                                                                                                                                                      Schváleno všemi  hlasy   
2.1.
PREZENČNÍ LISTINU (přílohu č. 1 Zápisu)  podepsalo: 5 přítomných členů zastupitelstva, 3 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/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 (1. - 6. 11.) zasedání v souladu s informací (pozvánkou)
zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).      

 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. 2 Zápisu
2.1.  Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/N%C3%A1vrh-programu-04_25.-1.-19.pdf
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-30.pdf
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3.    Projednání námitek k zápisu03  ze ZZOK (zasedání ze dne 21. 12. 18)
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
        Plán prací pracovníka na DPP, Nabídka AG Grant, s. r. o. 

Body jednání
6.1.   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, ….. )                                   
6.2.   Žádost nájemce obecního bytu o úhradu části nákladů na vytápění  prostor bývalého pohostinství v majetku
         OÚ/topná sezóna 2018/2019                                                                                                                                       
6.3.   Závěr jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)                                                                                                    
6.4.   Návrh čištění příjezdových cest na pole, příkopu u účelové cesty nad zámkem a špejcharem, zastavení 
splavování pole v místě vjezdu zemědělské techniky                                                                                                            
6.5.   REMA AOS, zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů                                                                               
6.6.   Žádost o     projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“                                                         
6.7.   Informace podvýboru pro heraldiku a vexilologii, č. j. 192/8VO/2019/ppHaV                                                                  
6.8.   Informace o zveřejnění výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2019                                                        
6.9.   Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného, VZP                                                                                           
6.10. Usnesení zastupitelstva o podání žádosti do programu MMR                                                                                  
6.11. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, OŽP-Čel/1784/2019
   

       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.  Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, splátkový kalendář č. 19002
       7.4.  Výzva k seznámení se s     podklady pro vydání závazného stanoviska, č. j. NPÚ-341/594/2019, ze dne
                 15. 01. 2019 ve věci „Oprava oplocení bývalé školy“ v Kunějovicích, na pozemku st. p. č. 50,
                 k. ú. Kunějovice, nemovitá kulturní památka,ÚSKP 106087  
       7.5.  Finanční vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2018

7.6.  Cenová nabídka AG Grant projekt, s. r. o.

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                               
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-04/VZZO-25-01/2019, další přílohy, závěr

                                                                                                                                                                 
      Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: Dodatek smlouvy        
      o vedení účetnictví a mzdové agendy, splátkový kalendář č. 19002, Výzva k seznámení se s podklady
      pro vydání závazného stanoviska, č. j. NPÚ-341/594/2019, ze dne 15. 01. 2019 ve věci „Oprava oplocení 
      bývalé školy“ v Kunějovicích, na pozemku st. p. č. 50, k. ú. Kunějovice, nemovitá kulturní památka, ÚSKP  
     106087, Finanční vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2018, Cenová nabídka AG Grant projekt, s. r. o.,
     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.
19:00                                                      pro: 5           proti: 0              zdržel se:  0                                                           
Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
               
                                      ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................       
                           …....................................................................................................................................................................………..
       
                                                                                                                    Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
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     ► Návrh usnesení č.   60  /01/19   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 4. veřejného zasedání
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené body jednání;
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro: (J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se                           
                                                                                                                                                          Schváleno všemi  hlasy 
        Usnesení č. 60  /01/19     a)   bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání      

3. Projednání námitek k zápisu 03 ze ZZOK 21. 12. 2018 
                                                                                                           Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil,  že zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 12. 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 přesouvá bod z předchozích jednání -
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
-  [ Plán prací pracovníka na DPP, Nabídka AG Grant, s. r. o. ]  

6.1.   Podklady pro podání žádosti o schválení obecních symbolů
► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice   bere  na  vědomí  usnesením  č.  68/01/19  Žádost
o schválení návrhu znaku a vlajky obce a doporučení Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky symboly obci udělit                                                                                                                Na vědomí

6.2.   Žádost nájemce obecního bytu 
► Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č.  c) 62/01/19  Žádost nájemce
obecního bytu p. Pavla Nowaka, bytem ………. ..,  o úhradu části nákladů na vytápění  prostor bývalého
pohostinství v majetku OÚ / topná sezóna 2018/2019, ve výši Kč 14 000,-;

Výsledek hlasování:                                                                                                                                               
    5 členů ZO pro: J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se

        Usnesení č.  62  /01/19   c  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                              
                                                                                                                                                            Schváleno všemi hlasy
                                                                                                  

6.3.    Závěr jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)                                                                                                                       

► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 63/01/19  Závěr jednán  í 
Finančního výboru ZOK (ze dne 25. 1. 2019);

Výsledek hlasování:                                                                                                                                               
    5 členů ZO pro: J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se

        Usnesení č.  63  /01/19   d  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                             
                                                                                                                                                            Schváleno všemi hlasy
                                                                                                                                                                          

6.4.  Návrh čištění  příjezdových  cest  na  pole,  příkopu u účelové cesty nad zámkem a  špejcharem,  zastavení
splavování pole v místě vjezdu zemědělské techniky
Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  usnesením  č. 69/01/19  Návrh  čištění  příjezdových  cest  na  pole,  příkopu
u  účelové  cesty  nad  zámkem  a  špejcharem,  zastavení  splavování  pole  v  místě  vjezdu  zemědělské  techniky
Na vědomí                      přesouvá se 
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Z%C3%A1pis-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-6.pdf
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6.5.   REMA AOS, zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 70/01/19 - REMA AOS, zajištění zpětného odběru obalů a odpadu
z obalů, oslovení ve věci možné spolupráce mezi obcí Kunějovice a společností REMA AOS, a. s. 
Zastupitelstvo obce nezvažuje vyjádřit svou připravenost jednat s REMA AOS – poté, co dojde k udělení požadované
autorizace – o možnostech případné budoucí spolupráce v oblasti  zpětného odběru obalů.  Spolupracuje s firmou
EKO-KOM.                                                     
                                                                                                                                                                             Na vědomí


6.6.  Žádost o     projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 71/01/19 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Bod se přesouvá na příští jednání dne 22. 2. 2019                       Na vědomí

6.7.  Informace podvýboru pro heraldiku a vexilologii, č. j. 192/8VO/2019/ppHaV
Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  usnesením  č.  72/01/19   Informace  podvýboru  pro  heraldiku  a  vexilologii,
č. j. 192/8VO/2019/ppHaV                                                                                                                                 Na vědomí 
                                                                                                                                                                                    

6.8.  Informace o zveřejnění výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2019  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č.73/01/19  Informace o zveřejnění výše příspěvku na výkon státní 
správy na rok 2019                                                                                                                                              Na vědomí
                       

6.9.  Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného, VZP Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením            
č. 74/01/19  Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného, VZP                                                                Na vědomí

6.10.  Usnesení zastupitelstva o podání žádosti do programu MMR                                                                            

► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. e) 64/01/19 Podání žádostí             
o dotaci MMR k projektům:                                                                                                                                                
●   ●   Památkový plot – oplocení OÚ, dotační titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov;                     
● ●  Dětské hřiště + oplocení hřiště, dotační titul 117d821OH Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku;                                                                                                                                                                            

Výsledek hlasování:                                                                                                                                              
  5 členů ZO pro: J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                            

Usnesení č.  64  /01/19   e  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                          Schváleno všemi hlasy  

6.11.  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, OŽP-Čel/1784/2019
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 75/01/19  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les, OŽP-Čel/1784/2019                                                                                                                           Na vědomí

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  

175 DDZ_638041570_Žádost o schválení návrhu znaku a vlajky obce
ODZ_637520808_Žádost o schválení návrhu znaku a vlajky obce Kunějovice 
176 DDZ_638265965 Informace o zveřejnění výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2019 
177 DDZ_638537614_Sdělení o registraci změny agendy
178 DDZ_639219827_Překážka ve výkonu volebního práva na základě rozhodnutí soudu
179 DDZ_639789216_Finanční vypořádání 2018 
180 DDZ_640084151_Výzva k přidělení č. p.
181 DDZ_640490923_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu (Obeslání)
182 DDZ_640609753_Oznámení 
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183 DDZ_640708420_Oznámení o provedení kontroly_18469/19
184 DDZ_640816538_Sdělení o registraci změny agendy
185 DDZ_642242776_Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ 
186 DDZ_644195215_ZS oplocení bývalé školy č. p. 28 Kunějovice
187 DDZ_645375274_Výzva k přidělení č. p.  
ODZ_645477622 Přidělení č. p. 70
ODZ_645876278 Finanční vypořádání 2018
188 DDZ_647161733_Zpráva, Závěrečný protokol, Vyúčtování_VZP ČR
ODZ_647539891_Přidělení č. p. 77 budově na st. p. 139 
189 DDZ_648117640_Volební materiály pro obce č. 1_Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do EP
190 DDZ_648790753_Pozvánka a přihláška na seminář_Ekonomické minimum pro starosty, zastupitele
191 DDZ_650044468_Informace obcím_Podpora JSDHO na rok 2019
 

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.  Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, splátkový kalendář č. 19002
► Návrh usnesení:  Zastupitelstvo  obce Kunějovice  schvaluje  usnesením č.  g)  66/01/19  Dodatek smlouvy
o vedení  účetnictví  a mzdové  agendy,  splátkový  kalendář  č.  19002, mezi:
●   ●   Obec  Kunějovice,  zastoupená  starostou  Jiřím  Löwym,  sídlem  Kunějovice  28,  330  35  Kunějovice  a
●     ●     Firma Dakan poradenská, s. r. o., zastoupená jednatelem ing. Davidem Vičarem, Pod Dubovkou 9, 301 00 Plzeň.
Dodatek spočívá ve změně měsíční částky na Kč 5 300,- , uplatněné lednem 2019;

Výsledek hlasování:                                                                                                                                               
    5 členů ZO pro: J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se

        Usnesení č.  66  /01/19   g  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                              
                                                                                                                                                            Schváleno všemi hlasy
        
7.4.  Výzva k seznámení se s     podklady pro vydání závazného stanoviska, č. j. NPÚ-341/594/2019, ze dne 15. 01. 
2019 ve věci „Oprava oplocení bývalé školy“ v Kunějovicích, na pozemku st. p. č. 50, k. ú. Kunějovice, nemovitá 
kulturní památka,ÚSKP 106087
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 76/01/19 Výzvu k seznámení se s podklady pro vydání 
závazného stanoviska, č. j. NPÚ-341/594/2019, „Oprava oplocení bývalé školy“ v Kunějovicích, nemovitá kulturní 
památka, ÚSKP 106087                                                                                                                                      Na vědomí
 

     7.5.    Finanční vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2018
      Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 77/01/19 Finanční vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2018    
                                                                                                                                                                               Na vědomí
                                                                                                                                                                                
      7.6.    Cenová nabídka AG Grant projekt, s. r. o.
           ► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 65/01/19 Výňatek z cenové   
          nabídky AG Grant projekt, s. r. o., zastoupené jednatelem společnosti ing. Pavlem Sehnalem, Janáčkovo nábřeží  

   1153/13, 150 00 Praha 5,  př. č. 5 Zápisu;
   Výsledek hlasování:                                                                                                                                           
    5 členů ZO pro: J. Löwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se

        Usnesení č.  65  /01/19   f  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                                                                              
                                                                                                                                                          Schváleno všemi hlasy
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      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 ve 21:00 
hodin ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                              
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_04-U-VZZO-25-01/2019, příloha č. 4 Zápisu
                                                                                                                                                                              
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 04, 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  Závěr 1.jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
- příloha č. 6 Vyúčtování pevných paliv topné sezóny 2018/2019

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 4. zasedání zastupitelstva obce (22. 02. 2019):      

II. etapa inventarizace majetku a závazků                                                                                                                                     
Závazné stanovisko, stavební úpravy oplocení, nem. kult. pam. ÚSKP 106087, č. j.: OÚP/216/2019                                                 
+ závazné stanovisko povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, č. j.: OŽP-Čel/1784/2019                                                 
Oznámení záměrů – 1. Umístění herních prvků při rozšíření dětského hřiště, p. p. č. 541/11, 2. Stavební úpravy oplocení dětského 
hřiště, východní část p. p. č. 541/11, 3. Stavební úpravy oplocení bývalé školy, poz. budovy OÚ č. p. 28, p. p. č. 50 a p. č. 541/2      
volby do EP                                                                                                                                                                      

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   

25. ledna 2019 v 02:09:03 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková        

                                                                                                                                                                                                       
Založeno na úřední desce|schváleno/účinnost: 25. 1. 2019 | Za správnost/Založila: Ludvíková|E-ElÚD_03/01/19||03:48:03 |Datum sejmutí z úřední 
desky dne: 11. 2. 2019                                                                                                                                                                                                            
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:                                                                                                   
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: elektronická úřední deska od: 25. 1. 2019 do: 11. 2. 2019 || 

                                                                       archiv: dokumenty/usnesení zastupitelstva 2019 od: 12. 2. 2019
UZ-04/VZZO-25-1/2019-Lu    |    Počet listů: 6   |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: prvý
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