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                                                                  ZÁPIS                                                                                               

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

24. 11. 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: Anna Kudíková

                                                                                                                                                                                                                             

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 13. 11. do 24. 11. 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 jednání37 (usn. 531/11/17a.),   Ad ) 7.1.   -   7.9  . 

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   532/11/17b): 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, 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 fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci  (§ 16 odst. 3
zákona o obcích) 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 veřejného zasedání, zahájení                                                                                                              
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu

  __1 ________________________________________________                                                                               
Zápis a Usnesení_37. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_24. 11. 2017                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                    
●●  (2017) Obec Kunějovice                                                                                                                                              1/7         

http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=79
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=79
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-22.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-22.pdf


                                                                                                                                                                              Z-U-37/VZZ-24-11/2017

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení  
3.    Projednání námitek k zápisu36 ze ZZOK ze dne 13. 10. 2017                                                                                
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                      
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
 Body jednání                                                                                                                                       

6.1.   Vyrozumění_zápis do Ústředního seznamu kulturních památek ČR
6.2.   Dohody_provedení práce, č. 05 – 09/10/2017
6.3.   Kupní smlouva č. 06/24_11/2017, p. p. č. 49/2 ( Záměr obce Kunějovice č. II/2017),
         Návrh na vklad práva do KN
6.4.   Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/17, spádovost školského obvodu – MŠ Všeruby,
         posouzení zákonnosti návrhu OZV
6.5.   Závěr jednání finančního výboru ZOK
6.6.   Kamerový systém hřiště
6.7.   Brigáda FC Kunějovice
6.8.   Inventarizace majetku a závazků, Plán inventur 2017, Příkaz k provedení roč. periodické inventarizace,
         Protokol o proškolení členů IK, Směrnice inventarizace MaZ, př. 2, Směrnice k provádění inventarizace    
6.9.   Návrh rozpočtu 2018, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2018 – 2020, Plán investičních akcí
6.10. Opatření obecné povahy, zpracování těžeb
6.11. Oprava komunikací – asfalt část B, k hospodářské budově
6.12. Rozpočtová úprava č. 3

                                                                                                                                                                                                                 
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.  Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, ceník svozu a využití separovaných složek KO 
7.4.  Žádost P. L. Ševčík, DP 30/20-11/17 

      7.5.  Znečištění veřejné komunikace, DP 31/22-11/2017, L. Kubová
       7.6.  Dosadba ovocných stromů
      7.7.  Záměr č. III/24/11/17, prodej pozemku p. č. 821/5
      7.8.  Žádost o doplnění dopravního značení 
      7.9.  Návrh pořízení stolů a židlí do FC klubu + zasedací místnosti OÚ - starosta                                                
      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-37/VZZO; 24-11/2017, další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                 
             Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Ceník svozu
       a odstranění směsného komunálního odpadu“, „Ceník svozu a využití separovaných složek KO“, „Žádost
       P. L. Ševčík, DP 30/20-11/17“, „Znečištění veřejné komunikace, DP 31/22-11/2017, L. Kubová“, „Dosadba ovocných
      stromů“, „Záměr č. III/24/11/17, prodej pozemku p. č. 821/5“, „Žádost o doplnění dopravního značení v obci“,
      „Návrh pořízení stolů a židlí do FC klubu + zasedací místnosti OÚ - starosta“ a zařadit je jako body 7.3. - 7.9.

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.    531/11/17  a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 37. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 9.
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
        Usnesení č.  531  /11/17     a)   bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.         

3. Projednání námitek k zápisu36 ze ZZOK ze dne 13. 10. 2017
                                                                                                                     Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
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Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4. Předsedající sdělil, že zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 10. 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 nepřesouvá žádný bod z předchozích jednání -
- 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:-  [ 0 ]

6.1.    Vyrozumění -_zápis   do Ústředního seznamu kulturních památek ČR  
Zastupitelé  obce  berou  na  vědomí  usnesením  č.  547/11/17c)  Vyrozumění -  zápis  do  Ústředního  seznamu
kulturních  památek  ČR.  Národní  památkový  ústav,  ve  smyslu  §  7,  odst.  1  zákona  č.  20/1987  Sb.,  o  státní
památkové péči, zapsal do rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky bývalou školu č.p.
28, rejstříkové číslo: 106087. Prohlášení nabylo právní moci: 10. 9. 2017, č. j.: MK 52426/2017 OPP.
                                                                                                                                                                    Na vědomí
6.2.    Dohody_provedení práce  , č. 05 – 09/10/2017 
     ► Návrh usnesení č. 533/11/17  c  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.   533/11/17c) Dohody
o  provedení  práce  č.  05  –  09/10/2017,  mezi  Obcí  Kunějovice  a  členy  okrskové  volební  komise,  pro  volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; 
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
                                                                                                     Usnesení č.  533  /11/17   c  )   bylo schváleno všemi hlasy, přijato

6.3.    Kupní smlouva č. 06/24_11/2017, p. p. č. 49/2 (Záměr obce Kunějovice č. II/2017),
          Návrh na vklad práva do KN
     ► Návrh usnesení č.    535/11/17  e  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  535/11/17  e  Kupní
smlouvu č. 06/2017, ze dne 24. 11. 2017, předmět prodeje: nemovitost – obecní pozemek, zahrada p. č. KN 49/2,
v k. ú. Kunějovice [677191], obci Kunějovice [559121]; o výměře 47m2 , kupní cena Kč 60,-/1m2 , tj. kupní cena
Kč 2 820,-  (Žádost č. DP 23/15-09/2017, Záměr obce Kunějovice č. II/ 10/2017 o prodeji pozemku), mezi Obcí
Kunějovice,  Danou  a  Petrem  Opaleckými;
- Návrh na vklad práva do KN, č. j. ZPV-853375/2017-20; 

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, 2 proti: M. Ludvík, J. Löwy, 0 zdrželi se                
                                                                                                                                                                Schváleno třemi  hlasy 
                                                                           
6.4.    Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/2017, spádovost školského obvodu – Mateřská škola
           Všeruby, posouzení zákonnosti návrhu OZV
     ►   Návrh usnesení č.   548/11/17d): Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 548/11/17 d)
           Návrh obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 01/2017, spádovost školského obvodu – Mateřská  
          škola Všeruby, posouzení zákonnosti návrhu OZV (ke schválení na 38. VZZOK)                        Na vědomí 

6.5.    Závěr jednání finančního výboru ZOK, příloha č. 5 Zápisu
► Návrh usnesení   536/11/17f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 536/11/17f) Závěr jednán  í
Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice;
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
                                                                                                     Usnesení č.  536  /11/17     f  )   bylo schváleno všemi hlasy, přijato
                                                                                                                                                                   
6.6.     Kamerový systém hřiště
► Návrh usnesení   537/11/17g):  Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č.  537/11/17g)  Pořízení
a umístění kamerového systému  Edimax IC – 9110 W, monitorování  prostranství dětského a nohejbalového
hřiště, v hodnotě Kč 4 300,-; 
Hlasování:
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
                                                                                                     Usnesení č.  537  /11/17   g  )   bylo schváleno všemi hlasy, přijato
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6.7.      Brigáda   FC Kunějovice, dětské hřiště
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 549/11/17e) návrh dobrovolné brigády od předsedy Fotbalového 
klubu Kunějovice J. Bubeníčka (rozvoz kačírku na dětském hřišti dne 25. 11. 2017 od 9:00h)             Na vědomí 

6.8.    Inventarizace 2017  
     ► Návrh usnesení č. 538/11/17h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 538/11/17 h) Příkaz
k provedení  řádné roční  periodické  inventarizace,  usnesením č.  539/11/17i) Plán  inventur 2017,  usnesením
č. 540/11/17 j) Směrnici k provádění inventarizace 2017, Směrnici inventarizace majetku a závazků, př. 2,
bere na vědomí usnesením č. 550/11/17f) Protokol o proškolení členů inventarizační komise;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                        
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
                                                        Usnesení č.  53  8  /11/17  h  )  ,   539/11/17i)  ,   540/11/17j) byla schváleno všemi hlasy, přijata

6.9.    Návrh rozpočtu 2018, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2018 – 2020, Plán investičních akcí
     ► Návrh usnesení č. 534/11/17d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 534/11/17d) 
shodkový Návrh rozpočt  u 2018, Výkaz Fin1710, Střednědobý výhled rozpočt  u 2018 – 2020, Plán investičních 
akcí; 
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
                                                                                                     Usnesení č.  534  /11/17   d  )   bylo schváleno všemi hlasy, přijato

                                                                                                                                                                                  
6.10.   Opatření obecné povahy, zpracování těžeb
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 555/11/17 k) Opatření obecné povah  y.      
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území
České  republiky  zpracování  těžeb  nahodilých,  vzniklých  ke  dni  účinnosti  tohoto  opatření,  a  to  nejpozději
do 31. března 2018. Nařízení se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných
pásmech. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.                                Na vědomí 

6.11.   Oprava komunikací      -  asfalt část ||B – k hospodářské budově
► Návrh usnesení   544/11/17: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 544/11/17 Opravu 
komunikace, část B – zastávka – k hospodářské budově;
Hlasování:                                                                                                                                                                    
5 členů ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 pro, 0 zdržel se                                            
                                                                                                                      Usnesení č. 544/11/17  Neschváleno všemi  hlasy
6.12.  Rozpočtová úprava č. 3
 Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 552/11/17 h) Rozpočtovou úpravu č. 3                       Na vědomí

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                         

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  
 
152 DDZ_513556239_Vyrozumění vlastníka o zápisu do ÚSKP
153 DDZ_513581245_Volební materiály pro obce č. 11_Stanovisko MVČR pro OVK
154 DDZ_514523293_Nové podmínky pro ABO_K
155 DDZ_515416111_Problematika rozpočtové odpovědnosti obcí
156 DDZ_517597525_106 EX 2752_16_45
157 DDZ_518801777_Opatření obecné povahy
158 DDZ_518873940_Volební materiály pro obce č. 2
159 DDZ_518920849_Průvodní dopis k opatření obecné povahy
160 DDZ_519237288_Posouzení zákonnosti návrh obecně závazné vyhlášky Kunějovice
161 DDZ_519452699_Re_Volby_přijato
162 DDZ_519456536_Re_Volby_zpracováno
163 DDZ_519492409_Inventarizace a účetní závěrka obce 2017
164 DDZ_520972593_189 EX 2202_15_46 Ozn. o skončení exekuce
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A1-%C3%BAprava-%C4%8D.-3.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Ve%C5%99ejn%C3%A1-vyhl%C3%A1%C5%A1ka-opat%C5%99en%C3%AD-obecn%C3%A9-povahy.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Ve%C5%99ejn%C3%A1-vyhl%C3%A1%C5%A1ka-opat%C5%99en%C3%AD-obecn%C3%A9-povahy.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-v%C3%BDhled-rozpo%C4%8Dtu-2018-2020-po-schv%C3%A1len%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-v%C3%BDhled-rozpo%C4%8Dtu-2018-2020-po-schv%C3%A1len%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/N%C3%A1vrh-rozpo%C4%8Dtu-2018-po-schv%C3%A1len%C3%AD-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/N%C3%A1vrh-rozpo%C4%8Dtu-2018-po-schv%C3%A1len%C3%AD-1.pdf
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165 DDZ_521031566_ZŘ nakládání ze stávaj. vodního díla p. č. 472/6 k. ú. Kunějovice, Löwy
166 DDZ_521061787_Školení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 12._13. ledna 2018
167 DDZ_523067349_Volební materiály pro obce č. 4_pšt. podm.
168 DDZ_523387112_Volební materiály pro obce č. 3_právní úprava volby prezidenta
169 DDZ_523442036_Dopis obcím k revizi PFVK PK DHI

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

7.3.  Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, ceník svozu a využití separovaných složek KO
       ► Návrh usnesení   542/11/17l): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 542/11/17l) Cení  k 
svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, Cení  k svozu a využití separovaných složek KO, platných       
od 1. 1. 2018, Odpadový kalendá  ř 2018;
 Hlasování:
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     
                                                                                                    Usnesení č.  542  /11/17   l  )   bylo schváleno všemi hlasy, přijato
 
7.4.  Žádost   P. L. Ševčík, DP 30/20-11/17, příl. č. 6 Zápisu
20. 11. 2017 pan P. L. Ševčík požádal: 1) „o odstranění větví mezi č. p. 4 a 38“ a 2) „o zásah ve věci automobilů 
jezdících k č. p. 7, umožnění volného otáčecího a parkovacího místa pro vůz verteobratika“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 551/11/17g) - Žádost DP 30/20-11/17 P. L. Ševčíka a  uvádí,
že na nezpevněném veřejném prostoru nelze vyhradit místo pro parkování invalidů, vyhrazené parkovací místo
hendicapovaného (SPZ, rezervé pro invalidní osobu, apod.),  OÚ  pouze umožňuje využití části  plochy veřejné
obecní cesty pro možnost parkování OA, vzhledem ke zdravotnímu stavu osoby ZTP s II. st. závislosti).  
                                                                                                                                                                    Na vědomí

      7.5.  Znečištění veřejné komunikace, DP 31/22-11/2017, L. Kubová
      22. 11. 2017 paní Lucie Kubová upozornila „na přetrvávající problém znečištění veřejné komunikace
      zemědělskou technikou a prašnost této asfaltové silnice sousedící s jejím domem“. 
      Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 553/11/17 i) Žádost DP 31/22-11/2017. 
      Jiří Löwy k věci  uvádí - „ Ačkoli se maximálně snaží vycházet vstříc čištěním této komunikace,
      při zemědělské činnosti vznikají v závislosti na počasí nečistoty“.                                                       Na vědomí

       7.6.  Dosadba   ovocných stromů
       Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 554/11/17 j) dosadbu ovocných stromů v kunějovické aleji -
       na reklamaci díla liniové výsadby byla provedena dosadba při cestě Kunějovice – Slatina, v místě plnění -  
       poz. p. č. 841/5. Zhotovitelem díla Jiřím Pláničkou dosazeno: 2 x třešeň Kaštánka, 15 x jabloň Kanadská  
       Reneta, 1 x Průsvitné (Žitavka), 12 x hrušeň Wiliamsova.                                                                   Na vědomí
 
      7.7.  Záměr č. III/24/11/17, prodej pozemku p. č. 821/5
      ► Návrh usnesení 541/11/17k): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 541/11/17 k) Zámě  r     
      č. III. /24/11/17 - prodeje obecního pozemku p. č. 821/5, o výměře 66 m2;
      Hlasování:

    3 členi ZO pro (M. Novák, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 2 zdrželi se: M. Ludvík, J. Löwy                                    
                                                                                                    Usnesení č.  541/11/17 k) bylo schváleno třemi hlasy, přijato
       7.8.  Žádost o doplnění dopravního značení v obci
              Anna Kudíková 24. 11. 2017 požádala z hlediska bezpečnosti zastupitelstvo obce o:
              „1) doplnění dopravního značení – umístění ´zrcadla´ -  na místo výjezdu ze zatáčky statku Kunějovice 1 -
                    k č. p. 2;
               2) doplnění DZ zákazu vjezdu nad 3,5 t, dopravní obsluze vjezd povolen, z místa č. p. 2 k č. p. 32;
               3) doplnění DZ ´obytná zóna´ + ´pozor děti´ -  na počátek obce a 4) ´retardéru´, zpomalovacího prahu“.
               Zastupitelstvo obce bere na vědomí, a se souhlasem k žádosti paní Kudíkové, připojuje doplněním 
               uvedeného vlastním požadavkem poskytnutí nutné informace účastníkům provozu - povinnosti
               na pozemní komunikaci mimo zastavěné území obce – DZ „ STOP“ - k obchvatu Všeruby.
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Z%C3%A1m%C4%9Br-obce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Z%C3%A1m%C4%9Br-obce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Z%C3%A1m%C4%9Br-obce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Odpadov%C3%BD-kalend%C3%A1%C5%99-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Odpadov%C3%BD-kalend%C3%A1%C5%99-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Cen%C3%ADk-svozu-a-vyu%C5%BEit%C3%AD-separovan%C3%BDch-slo%C5%BEek-komun%C3%A1ln%C3%ADho-odpadu-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Cen%C3%ADk-svozu-a-vyu%C5%BEit%C3%AD-separovan%C3%BDch-slo%C5%BEek-komun%C3%A1ln%C3%ADho-odpadu-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Cen%C3%ADk-svozu-a-odstran%C4%9Bn%C3%AD-sm%C4%9Bsn%C3%A9ho-komun%C3%A1ln%C3%ADho-odpadu-3.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Cen%C3%ADk-svozu-a-odstran%C4%9Bn%C3%AD-sm%C4%9Bsn%C3%A9ho-komun%C3%A1ln%C3%ADho-odpadu-3.pdf
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       Žádosti na (rsp. při A_IS 12a, poč.  Obec, 49°51'27.837"N, 13°14'10.002"E), při návrhu k umístění  
       informačních směrových a omez. dopravních značení pro: 1. Policii ČR, Správu Západočeského kraje, situaci  
       umístění navrhovaných značek a jejich určení, k vyjádření 2. Městského úřadu Nýřany, odboru územního 
       plánování, vyjádření 3. Městského úřadu Všeruby, stavebního úřadu MěÚ, zpracuje  ref._H. Ludvíková.         

       7.9.    Návrh pořízení stolů a židlí   do FC klubu + zasedací místnosti OÚ – starosta
       Starosta obce navrhl pořízení 10 nových stolů a 45 židlí do místního pohostinství (FC klubu) a nového  
       kancelářského nábytku (stolu pro zastupitele) do zasedací místnosti obecního úřadu;

1. ► Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje pořízení 10 stolů, 45 židlí do místního
                                    pohostinství (klubu):
Hlasování:
  ⅗  3 členové ZO proti ( J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 1 pro: M. Novák, 1 zdržel se: M. Ludvík                                

         X                                                                                                           Usnesení    nebylo schváleno třemi hlasy, nepřijato
 2. ► Návrh usnesení   : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje pořízení nábytku -  stolu pro zastupitele na OÚ:
 Hlasování:
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se                                     

                                                                                                                                Usnesení bylo schváleno všemi hlasy, přijato
                                                                                                                                                                                         
          8.   Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
                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 21:35 hodin 
ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                                       
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_37-U-VZZO-24-11/2017, příloha č. 4 Zápisu , další přílohy, závěr
                                                                                                                                                                                       
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 37, 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 jednání finančního výboru ZOK
- příloha č. 6 Žádost P. L. Ševčík, DP 30/20-11/17
- příloha č. 7 Znečištění veřejné komunikace, DP 31/22-11/2017, L. Kubová 

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 
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Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 38. zasedání zastupitelstva obce:

…………..……………………..……………………………………………..……………..……………………………. 

…………………………………………………………………………….…………………..…………….……..  …………...    

Zápis hlasitě přečten, 

odpovídá realitě, 

ověřena správnost předloženého zápisu, 

na důkaz souhlasu v prezenční listině 

a níže podepsáni  

                                                                                                                                                                                       
ověřovatelé:                1)  Jan Šabacký                      2)   Marek Ludvík

    

          

           Jiří Löwy  

                        

          Václav Král 

          

starosta  Miloslav Novák  

24. listopadu 2017 ve 21:58 hodin v obci Kunějovice zapsala,
za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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