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4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
(v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění)

Termín konání:   6. 2. 2015                                                                                           
Čas konání:        1800 – 2100 hod.                                                                               

Místo konání:     zasedací místnost, Kunějovice 28

1.1. Úvodní část…………………………………………………………………………………………………………………… ..          1               

1.2. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                           
2.1. Prezenční listina ………………… ………………………………......... ……………………………………………………           2              

2.2. Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                
Projednání námitek k zápisu ze ZOK dne 9. 1. 2015   …...........................................……............. …... ….............            3      

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání  ………..……………………………………………………………….          4          
Přenesené body jednání z předchozího zasedání    …………………………………………………………………….          5         
Body jednání  ……………………………………………………………………………  ………………………………………....         6          
6.1.   Závěrečný protokol, inventarizační zpráva 2014                                                                                          
6.2.   Návrh, plán veřejných zakázek v roce 2015                                                                                                 
6.3.   Oddělený sběr kovových obalů a biologicky rozložitelných odpadů                                                           
6.4.   Žádost o kácení, oznámení kácení                                                                                                                
6.5.   Návrh vyhlášky podle § 17a zákona o odpadech                                                                                          
6.6.   Aktualizace složení Povodňové komise obce, revize věcné části povodňového plánu                                
6.7.   Závazné stanovisko, souhlas ke stavbám 472/1 KN                                                                                     
6.8.   Žádost o projednání připojení se k MKVPT                                                                                                 
6.9.   Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky, p415/23, vVN,TS,kNN                                                    
6.10. Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví, SK                                                                                               
7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání   ………………………………    7           
7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                           
Diskuse, různé                                  …………………………… ………………………………………………………………   8          
Návrh usnesení, závěr  …………………………………..……………………………………………………………………………   9

Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastnit.                                                                                    

Zájemcům o doplnění návrhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního 

formuláře http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=966, e-mailu kunejovice@post.cz, DS: : yzcbhyd 
nebo osobně na OÚ - do 6. 2. 2015 (14 - ti hodin).

Založeno na úřední desce dne: 30. 01. 2015 / schváleno: 29. 01. 2015 / účinnost od: 30. 01. 2015                                         

Založila: Ludvíková/EÚD-09/01/2015 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 9. února 2015                                                     
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:      مرال                                               

Vytvořeno: 28. 1. 2015 / změněno: 29. 01. 2015 | Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 30. 01. 2015 - 09. 02. 2015  
                     Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 2         |       Číslo výtisku: druhý        |       Za správnost: Helena Ludvíková  

                                                                 

__________________________________   http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=2997    ___________________________     
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Návrh programu:

http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=2997
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/
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Pravidelně aktualizovaný přehled nabídek práce nově i na portálu naší obce

» Na portálu obce byla spuštěna nová služba nabízející ucelený 
komplexní přehled pracovních nabídek z našeho regionu > 
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3799. 
Pracovní nabídky    se týkají jak hlavního, tak vedlejšího pracovního 
poměru a brigád, nezapomíná se zde ani na nabídky práce pro 
osoby se zdravotním postižením. V nové sekci najdete také aktuality 
z trhu práce, právního rádce, k dispozici jsou zde i kontaktní údaje 
na Úřad práce. Přehled nabídek zaměstnání je několikrát denně 
aktualizovaný. Pracovní nabídky jsou dodávány největším pracovním 
portálem v České republice Prace.cz a jsou zde zahrnuty i vybrané 
nabídky z Úřadu práce z našeho regionu.

09:28:17

047;֎ http://www.obeckunejovice.cz/?
page_id=3799 
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OZNÁMENÍ

»  Oznámení o zahájení díla a vstupů na pozemky
 
»

   2015-01-28     09:21:17  046
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Ozn%C3%A1men%C3%AD-o-zah%C3%A1jen%C3%AD-d%C3%ADla-a-vstup%C5%AF-na-pozemky.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Ozn%C3%A1men%C3%AD-o-zah%C3%A1jen%C3%AD-d%C3%ADla-a-vstup%C5%AF-na-pozemky.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/?p=3756
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3799
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3799
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3799
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3799
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Ozn%C3%A1men%C3%AD.jpg


Publikováno / aktualizováno: 22. 1. 2015  16:50

Oslavenkyně Anička 

22. ledna slaví své krásné páté narozeniny Anička Marie Desortová. BLAHOPŘEJEME.
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Figo je již doma

» Psí detektiv 

Figo je již doma, není potřeba po něm dále pátrat. 
Našel se pomocí pátrací SMSky. 
Moc děkujeme za Vaši pomoc. 
S pozdravem 
                                                           Psí detektiv  

044
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Psi-detektiv-figo-plzen-sever-2015-01-18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Figo2.jpg
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PSÍ DETEKTIV

» Psí detektiv 

Ve Vašem okolí se ztratil 1,5 roku starý pes jménem Figo – kříženec malého černého 
knírače. Pokud byste ho zahlédli či o něm získali jakékoliv informace, zavolejte 
prosím na naše telefonní číslo 737488027 nebo napište na email: 
lena.kkk@centrum.cz. Zaběhl se v Čivicích u řeky. Kastrát. Čip, ani tetování nemá. 
Má na sobě černé kšíry, bez známky + protiparazitní krémový obojek. Váží cca 7 kg. 
Utekl z procházky 18. 1. 2015 ráno. Povahově je bázlivý, ale moc hodný. Nikdo se ho 
nemusí bát! Na pamlsek by se asi nechal nalákat. Nikdy se takto neztratil. 
Okolí v místě ztráty bohužel vůbec nezná. Je aktivní, má rád pohyb. Vody se nebojí. 
Sní cokoliv. Zdravotní stav dobrý. Autem umí jezdit, jezdí rád a sám si i nastoupí. 
Nemá rád zimu! Je zvyklý převážně na pobyt v bytě. Odměna za nalezení: 5000 Kč.

  Publikováno / aktualizováno: 15. 1. 2015  10:42

O dalším důkazu lidské brutality                                                        
Teprve dvacetiletou Renatu brutálně pobodal její o rok starší přítel, již dříve zadržený Jan Brunclík.                
Vážně zraněná Renata poslala zoufalý vzkaz z nemocnice. "Prosím vás všechny o sdílení, aby se našel... 
Mám z něj strach... Opravdu se bojím, v nemocnici  mě hlídá policie, ale doma už mě nikdo 
neohlídá... Kdokoli ho potkáte, nesnažte se ho zadržet, je OPRAVDU NEBEZPEČNÝ!                        
Volejte na číslo 158!" stojí ve vzkazu, který přinesl server Krimi Plzeň. A to samé můžeme doporučit
i my. Bunclík už na Štědrý den předvedl slušnou řádku trestných činů. Nafetovaný pervitinem 
ukradl automobil, ujížděl s ním policii, prorazil zátaras a naboural do protijedoucího řidiče.              
I dále se však pokoušel o útěk - neváhal dokonce ani skočit do rybníka. Policisty byl nakonec 
dopaden, ve vazbě ale neskončil, všechny jeho činy byly pouze přestupky!                                      
" Včera v 18.45 mě můj bývalý přítel Jan Brunclík napadl nožem...," píše Renata hned v úvodu. 
Brunclík dívku napadl poté, co mu odmítla poskytnout peníze, lstí se jí vetřel do bytu a přiložil jí nůž
na krk. Když mu dívka vydala PIN k platební kartě, kterou jí ukradl, začal ji brutálně bodat.               
"Jsem pobodaná na více částech těla, rameno, koleno, krk, nejhorší je hrudník, kde mám 
propíchnutou plíci, a ruka, kde mi přeřízl šlachy a nervy, takže necítím malíček a prsteníček...“ 
Renata skončila opravdu zle. Musela být transportována na urgentní příjem plzeňské nemocnice.

043; 
֎ http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/296566/renata-kterou-pobodal-jeji-pritel-fetak-prosim-najdete-ho-bojim-se.html         
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http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/296566/renata-kterou-pobodal-jeji-pritel-fetak-prosim-najdete-ho-bojim-se.html
http://www.krimi-plzen.cz/a/vzkaz-pobodane-divky-prosi-o-sdileni-a-my-jeji-prani-plnime
http://www.krimi-plzen.cz/a/vzkaz-pobodane-divky-prosi-o-sdileni-a-my-jeji-prani-plnime
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Psi-detektiv-figo-plzen-sever-2015-01-18.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/?p=3609
http://www.blesk.cz/galerie/388721?foto=0
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»Jak odhlásit a přihlásit ojeté osobní auto 
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Kunějovický píchanec

» Kunějovický 
píchanec 

Srdečně zveme na další klání Kunějovického 
píchance – 24. 1. 2015 
               - od 14. 00 hodin 
               - v restauraci u Jarušky

041
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´Ámosek´ Oleksandr Mashtaler dnes slaví třetí narozeniny. 

040 Přejeme vše nejlepší!                                                                                                                             4 

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Kun%C4%9Bjovick%C3%BD-p%C3%ADchanec.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Kun%C4%9Bjovick%C3%BD-p%C3%ADchanec.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/?p=3416
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Jak-odhl%C3%A1sit-a-p%C5%99ihl%C3%A1sit-ojet%C3%A9-osobn%C3%AD-auto.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/jpg
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Kun%C4%9Bjovick%C3%BD-p%C3%ADchanec1.jpg
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Léta páně roku 2014, při třetím veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, si starousedlí 
občané RS (A) a trojice místních nejúspěšnějších TK (B), LF (C) a PI (D) vysvětlili, jaký názor mají      
na představu dalšího směrování naší malebné obce. Více netřeba psáti, vše dokonale osvětluje 
malířský výtvor místního umělce OH (K).

   039
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U S N E S E N Í
 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

9. 1. 2015

Přítomní zastupitelé Hlasování o usnesení

Předsedající: Miloslav Novák starosta pro proti zdržel se

 Ověřovatel: Jiří  Löwy člen 4 0 0

Ověřovatel: Václav Král člen, předseda KV Usnesení přijato

Marek Ludvík člen, předseda FV

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členi zastupitelstva, 3 hosté

Zastupitelstvo obce po projednání:

1) schvaluje: 
a) 01/01/15 - Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice  
                         (UP-03/VZZO-09-01/2015 ze dne 9. 1. 2015)                   
                        4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        
                                                                                                                               Schváleno čtyřmi  hlasy

                                                                                                                                                                3



b) 02/01/15 - Ověřovatele Zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                              
3 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy , 0 proti, 1 zdržel se: V. Král          Schváleno třemi  hlasy
c) 03/01/15 –  Předání projektové dokumentace stavebních úprav kaple sv. Anny
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se         Schváleno čtyřmi  hlasy
d) 04/01/15 – Dohodu o provedení práce č. 01/01/15 mezi Obcí Kunějovice a Nikolou Šabackou     
                     na výkon funkce kronikářky obce 
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se         Schváleno čtyřmi  hlasy
e) 05/01/15 –  Rozhodnutí o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se         Schváleno čtyřmi  hlasy
f) 06/01/15 – Plán práce/činností výborů Zastupitelstva obce Kunějovice
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se         Schváleno čtyřmi  hlasy
g) 07/01/15 – Směrnice o činnosti výborů Zastupitelstva obce Kunějovice
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se        Schváleno čtyřmi  hlasy 
h) 08/01/15 – Darovací smlouvu mezi Obcí Kunějovice a společností AVE 
                     odpadové hospodářství s. r. o.      
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se        Schváleno čtyřmi  hlasy
                                                                                                                               
2) bere na vědomí:
a) 09/01/15 - Plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva č. 157/12/14 – 181/12/14      Bez připomínek
b) 10/01/15 - Rozhodnutí o udělení souhlasu, č. j. PRÁV/506/14                                        Na vědomí
c) 11/01/15 - Závěr z výk. státního zdravotního dozoru v provozovně „Hospoda U Pípy“   Na vědomí
d) 12/01/15 - Závěr jednání finančního výboru zastupitelstva obce                                    Na vědomí
e) 13/01/15 – Informaci starosty o schválení rozpočtového opatření č. 6                            Na vědomí
f) 14/01/15 - Rozhodnutí – PilsFree                                                                                   Na vědomí
g) 15/01/15 – Koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“                    Na vědomí

Ověřovatelé:       Václav Král             Jiří  Löwy            starosta: Miloslav Novák                               
V Kunějovicích dne: 9. ledna 2015 
                                                                                                                                                     
Založeno na úřední desce dne: 9. 1. 2015 | schváleno/účinnost: 9. 11. 2015 
Založila, jméno a podpis: Ludvíková/EÚD- 05/01/15  مرال   

Datum sejmutí z úřední desky dne: 25. 1. 2015                                                                                                             
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: 

Vytvořeno: 9. 1. 2015| Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od: 9. 1. 2015  do: 25. 1. 2015 || 

Upozornění: Zveřejněný text usnesení ZoK je upravenou verzí dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v usnesení na OÚ Kunějovice. 

Č. j.: UZ-03/VZZO-09-01/2015-Lu
Počet listů: 2
Počet výtisků: 1
Číslo výtisku: jediný
Příloha č. 4 Zápisu ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018
Za správnost: Helena Ludvíková
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Blahopřání                                                                        Publikováno / aktualizováno: 5. 1. 2015  06:49

5. 1. 2015 slaví své 75. narozeniny paní Marie Nováková. Srdečně blahopřejeme.

038;֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2981

                                                Pozvánka            Publikováno / aktualizováno: 2. 1. 2015  15:02 
3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

(v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění)

                  Termín konání:   9. 1. 2015                                                                        
Čas konání:        1800 – 2100 hod.                                             

Místo konání:     zasedací místnost, Kunějovice 28

1.1 Úvodní část…………………………………………………………………………………………………………………………… 1                

1.2 Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                            
2.1 Prezenční listina ………………… ………………………………......... ………………………………………………………….. 2               

2.2 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                
Projednání námitek k zápisu ze ZOK dne 12. 12. 2014   …...........................................…….............              3      

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání  ………..……………………………………………………………….         4          
Přenesené body jednání z předchozího zasedání    ………………………………………………………………………      5          
Body jednání  ……………………………………………………………………………  ……………………………………….…….  6           
6.1 Dokladová II. Etapa inventarizace, inventurní soupisy                                                                                   
6.2 Projektová dokumentace stavebních úprav kaple sv. Anny                                                                             
6.3 Dětské hřiště 2015                                                                                                                                            
6.4 Dohoda o provedení práce 01/01/15                                                                                                                
6.5 Plán práce výborů zastupitelstva obce                                                                                                             
6.6 Zásady kontrolní činnosti výborů ZO                                                                                                              
6.7 Rozhodnutí o udělení souhlasu, č. j. PRÁV/506/14                                                                                        
6.8 Závěr z výkonu státního zdravotního dozoru v provozovně „Hospoda U Pípy“                                             
6.9 Darovací smlouva, společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o.                                                                
6.10 Závěr jednání finančního výboru zastupitelstva obce                                                                                    
7.1  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání   ………… ……………………    7            
7.2  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                            
Diskuse, různé                                  …………………………… ………………………………………………………………  8           
Návrh usnesení, závěr  …………………………………..……………………………………………………………………………  9

Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastnit.                                                                                         
Zájemcům o doplnění návrhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního 
formuláře www.kunejovice.cz, kunejovice  @post.cz do 9. 1. 2015 (11-ti hodin).
Založeno na úřední desce dne: 02. 01. 2015 / schváleno: 31. 12. 2014 / účinnost od: 02. 1. 2015                                         
Založila: Ludvíková/EÚD-01/01/2015 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 12. ledna 2015                                                   
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:      مرال                                               
Vytvořeno: 31. 12. 2014 / změněno: 02. 01. 2015 | Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 02. 01. 2015 - 12. 01. 2015  
Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 2         |       Číslo výtisku: druhý        |       Za správnost: Helena Ludvíková                                                          

Příloha č. 1 Zápisu ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018                                                     1
Kunějovický e-zpravodaj vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany. Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační, zdroj: archiv  
Roman Peš®. Číslo 01/2015 vychází v Kunějovicích dne 31. 1. 2015. Kontakt: Helena Ludvíková, KunejovickýEZpravodaj@post.cz.

Návrh programu:

http://www.obeckunejovice.cz/
http://www.obeckunejovice.cz/?p=2981
http://www.obeckunejovice.cz/?p=2981
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/P1020002.jpg
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