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  PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU  
   Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné                
   události je dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů
   a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního
   prostředí při vzniku mimořádných událostí. 
   Je uložen na přístupném místě a měly by s ním být vhodnou 
   formou seznámeny všechny v něm uvedené osoby. 

   Do plánu činnosti je zapracován: 
                                                                                                       
   a) výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje dle § 25,                        
       odst. 6 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech  
       zabezpečení integrovaného záchranného systému,

   b) výpis z Poplachového plánu integrovaného záchranného systému  
       Plzeňského kraje dle § 3, odst. 4 Nařízení Plzeňského kraje 
       č. 11/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského
       kraje.

OBSAH:

I.     Úkoly a opatření orgánů obce                      
a starosty obce při vzniku mimořádné               
události (MU) a krizové situace (KS)

II.    Karta přípravy obce na mimořádné 
události

III.  Analýza možných rizik ohrožení obce  

IV.   Postupy orgánů obce při řešení 
mimořádné události a krizové situace

                 

                         Plán činnosti orgánů obce
                      při vzniku mimořádné události 
            http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=4886

                  Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení 

                      Obecně závazné vyhlášky 2015
                                     ♦ č. 2/2015č. 2/2015,
          kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,                                                                                                                                                                       
   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních                                                                                                                                                                
        odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem,
                                     ♦ č. 1/2015č. 1/2015
                       o poplatku za komunální odpad.

 
 

  > http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=5078
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Upravený programUpravený program
oo  nově zařazené body jednání; 7nově zařazené body jednání; 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice . veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1, 7.1 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení

1.    Úvodní část ………………………………………………………………………………....  1      
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                            
2.    Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu ……………………………………………………....   2
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 10. 4. 2015           ………………………………........   3     
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ………………………………………………....   4     
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ……………………………….......    5    
Body jednání    ………………………………………………………………………………......   6    

      Závěr jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. 4. 2015                                                
6.   Plán činnosti obce při vzniku mimořádné události                                                                                                       
6.   Smlouva o sdružení prostředků JSDHO Kunějovice x JSDHO Všeruby                                                                     
6.   VZMR – rekonstrukce hygienického zařízení, výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace                                
6.   Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice  č. 01/2015                                                                                   
6.   Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu                                                                                             
6.   Ustanovení komise pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu                                                                   
6.   Návrh dodatku k pojištění PR7                                                                                                                                     
7.   Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání  ….............................  7       
7.   Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                   
7.   Závěrečná kontrolní prohlídka 806/4, novostavba vysílače                                                                   
7    SÚSPK, stanovisko k projektu akce směny pozemků                                                                      
      Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 02/2015

Ohlášení stavby – stavební úpravy objektu Kaple Sv. Anny                                                                  
Advokátní služby Mgr. Ing. Jana Krupičková                                                                                        
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ………………………………………………....    8     
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-07/VZZO; 15-05/2015, další přílohy, závěr ….....     9      

Hlasování o upraveném programu jednání :
pro: 5                proti: -  0  -               zdržel se:  -  0  -  

                

Připomínky ze strany členů zastupitelstva ke schválenému 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:

......................................                 bez připomínek          .................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
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                 Č. j. P-NP-07/VZZO-15-05/2015; Příloha č. 1 Zápisu ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve FO 2014 – 2018                 

    
                                       ….......        PozvánkaPozvánka  …............                                                   

   6. 5. 2015
 ● 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

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

Termín konání:  15. 5. 2015                                                                                                                      
Čas konání:        18 00  – 21 00 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 10. 4. 2015   …...........................................…....................................................         3                                             

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání  ………..……………………………………………………………….........          4                                   
Přenesené body jednání z předchozího zasedání    …………………………………………………………………….........          5                                   
Body jednání  ………………………………………………………………………….............................................................................          6                                      
6.1.   Závěr jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. 4. 2015                                                           
6.2.   Plán činnosti obce při vzniku mimořádné události                                                                                                                 
6.3.   Smlouva o sdružení prostředků JSDHO Kunějovice x JSDHO Všeruby                                                                            
6.4.   VZMR – rekonstrukce hygienického zařízení, výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace                                   
6.5.   Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice  č. 01/2015                                                                                            
6.6.   Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu                                                                                                      
6.7.   Ustanovení komise pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu                                                                         
6.8.   Návrh dodatku k pojištění PR7                                                                                                                                                  
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

                                                                            

Založeno na úřední desce dne: 6. 5. 2015 / schváleno: 5. 5. 2015 / účinnost od: 8. 5. 2015                                                                                          
Založila: Ludvíková/EÚD-25/05/2015 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 17. května 2015                                                                                      
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:                         مرال  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vytvořeno: 5. 5. 2015 / aktualizováno: 6. 5. 2015 | Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup                      
                                                                                        http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47 od 6. 5. 2015 - 17. 5. 2015 

Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 6. 5. 2015. 
 

Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastnit.                                                                                                                    Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastnit.                                                                                                                                
Zájemcům o Zájemcům o doplnění návrhu programudoplnění návrhu programu  doporučujeme udoporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního formuláře                  ody k jednání prostřednictvím kontaktního formuláře                  
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=966, e-mailu  e-mailu kunejovice  @  post.cz,  : yzcbhyd nebo osobně na OÚ : yzcbhyd nebo osobně na OÚ do 14. 5. 2015                         do 14. 5. 2015                         
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  ●  ● Vzdělávací projekt EDUKA - vzdělávací kurzy zdarmaVzdělávací projekt EDUKA - vzdělávací kurzy zdarma ●●
          
        Vážení spoluobčané, 

          rádi bychom Vám nabídli a představili vzdělávací projekt EDUKA, který je financován z prostředků ESF               
          a státního rozpočtu. Je tedy zdarma, a to včetně nápojů a občerstvení. 
                         

          Není závazné uskutečnit všechny kurzy, které Vám tímto nabízíme. Může se uskutečnit 1 kurz či  několik,              
          záleží na zájmu Vás obyvatel.

          Hlavním cílem projektu je podpořit vzdělanost společnosti v obci, která si chce ve svém volném čase   
          rozšířit okruh svých znalostí a dovedností a tím se lépe uplatnit na trhu práce.
                    
          Cílovou skupinou je ekonomicky aktivní obyvatelstvo (čili zaměstnaní i nezaměstnaní – kromě 
          studentů a obyvatel v důchodovém věku), kteří by se rádi vzdělali v oblasti právního vzdělání,                         
          finanční gramotnosti či v oblasti počítačových dovedností, přičemž každá tato klíčová aktivita bude  
          zaměřena na 4-5 konkrétních oblastí, které níže uvádíme:                                                                   

                         
         Právní vzdělávání  

         Vzdělávací blok se skládá ze 4 na sobě nezávislých kurzů, zaměřených na vybrané oblasti práva,  
         v souvislosti s novým občanským zákoníkem, v délce 5 hodin. Minimální hodnota pro reálné naplnění     
         indikátorů je 5 osob na kurz.

      1. Nemovitosti a jak na ně – Kurz je určen všem, kteří si chtějí osvojit znalosti principy a vlastnictví, koupě
           a prodej nemovitostí, včetně problematiky související s uzavíráním smluv. Účastníci budou seznámeni   
           s novými  pravidly OZ spolu s návody a radami, jak postupovat v jednotlivých situacích, čeho se 
           vyvarovat  a kdy být obezřetný v souvislosti s koupí či prodejem nemovitostí a jejich vlastnictvím. 

         2. Sousedské vztahy a vlastnická práva – Kurz je určen všem, kteří mají zájem proškolit se v problematice  
                sousedských vztahů, možných problémů a následných řešení a to vše v kontextu s novým občanským  
                zákoníkem.   
                Dále pak bude účastník kurzu seznámen s vlastnickým právem a způsoby jeho omezení, např. vyvlastnění. 

         3. Rodinné vztahy a jejich úskalí - Kurz je určen všem, kteří chtějí seznámit s legislativní problematikou 
            rodinných vztahů, zejména pak s právní úpravou manželství a výchovy dětí. Účastníci budou informování 
            o případném řešení možných konfliktů v rodině. Závěrečná část kurzu bude věnována domácímu násilí. 

            4. Občansko-právní spory, exekuce - Účastníci kurzu získají informace v občansko-právní oblasti.  
            Konkrétně se seznámí s problematikou občanskoprávních žalob, s problematikou odpovědnosti za škodu 
            a způsobem náhrady škod, v neposlední řadě s exekucí a jejich možnému předcházení, řešení či dopadu.  
            V kurzu bude ponechám prostor pro řešení konkrétních případů z praxe.
        

   Finanční gramotnost 
      Vzdělávací blok se skládá ze 4 na sobě nezávislých kurzů, kdy potencionální účastníci si mohou vybrat 
    pouze oblasti, které je zajímají. Kurzy jsou v délce 5 hodin. Minimální hodnota pro reálné naplnění indikátorů  
    je 5  osob na kurz. 

    1. PODNIKÁNÍ – jak na to? – Kurz je určen pro osoby, kteří chtějí získat informace o podstatě podnikání                  
    a o prvních krocích souvisejících s podnikáním. Jak si sestavit podnikatelský záměr a čeho se při podnikání
    vyvarovat. V neposlední řadě budou účastníci informováni o daňovém zatížení podnikatelů.
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 2.  2.  Hospodaření domácnosti – Kurz je určen všem, kteří mají zájem rozšířit své znalosti z oblasti hospodaření 
domácnosti. A zároveň je pro ty, kteří se potýkají s finančními problémy domácnosti a chtějí získat informace o tom,       
jak takové situace ideálně řešit. Účastníkům budou poskytnuty informace o příjmech, výdajích, tvoření rozpočtu, 
úsporách  a zadlužení.

    3. Daně přehledně – Účastníci kurzu budou seznámeni se soustavou daní ČR, s jednotlivými typy daní a jejich 
charakterizací. Budou vysvětleny pojmy správce daně, registrace daní, poplatník a plátce. Účastníci dále získají 
informace o zákonech upravující jednotlivé druhy daní. V závěru kurzu si účastníci vyplní daňové přiznání.

    4. Trh práce a lidské zdroje – Účastníci kurzu budou informování o možnostech získávání pracovníků  do pracovních 
poměrů a o jejich následném odměňování, o mzdě a jejím výpočtu, o základních ustanoveních zákoníku práce                  
a o náležitostech pracovněprávních vztahů.

       
 Počítačové dovednosti

Vzdělávací blok podporující základní počítačové dovednosti je vypracován jako 5 na sobě nezávislých kurzů.                  
Kurzy jsou v délce 6-9 hodin. Minimální hodnota pro reálné naplnění indikátorů je 5 osob na kurz. 

1. Začínáme s počítačem – Kurz seznámí účastníky s počítačem a naučí je základní úkony pro práci s PC. 
Účastníkům budou vysvětleny základní pojmy spolu s nastavením PC a jeho ochranou.
Kurz klade maximální důraz na aspekty využitelné v praxi.

2. Tabulky a jak na ně – Kurz je určen pro ty, kteří mají základní počítačové znalosti a potřebují se zdokonalit         
při vytváření tabulek s matematickými operacemi. Kurz klade maximální důraz na aspekty využitelné v praxi.

3. E-mail a jeho využití – Kurz je zaměřen na problematiku elektronické komunikace, zejména pak
     na prostředí a používání poštovních klientů. Účastník se naučí vytvořit e-mailový účet přijímat a odesílat  
     elektronickou poštu v prostředí poštovních klientů.

4. Texty na PC – Kurz je určen pro ty, kteří mají základní počítačové znalosti a potřebují se zdokonalit  
    v práci s textovými editory. Účastníci se naučí základní typografická pravidla, formátování textu a další funkce 

textových editorů. Kurz klade maximální důraz na aspekty využitelné v praxi.

          5. Chytré telefony, tablety a jejich aplikace – Kurz seznámí účastníky se základní obsluhou tzv. chytrých  
                 telefonů a tabletů s androidovým operačním systémem. Naučí je orientovat se ve výběru aplikací 
                 a vyzkouší si fungování základních oblíbených aplikací jako je banka v mobilu, telefonování přes  
                 internet, využití pošty a jiné.
                                                                                                                                                                                                 
                   

Shrnutí důležitých informací:

● Kurzy by probíhaly v naší obci.
● Kurzy v oblasti práva a finanční gramotnosti trvají 5 hodin, v oblasti počítačových dovedností pak 6-9 hodin.
● Pro účastníky zdarma nápoje a občerstvení.
● Nepožadujeme žádné pomůcky, vše budete mít k dispozici, a to včetně poznámkových bloků a psacích potřeb.

    Byli bychom opravdu velice rádi, kdybychom v naší obci mohli uskutečnit alespoň některý z kurzů. 
               
          V případě Vašich dotazů se neváhejte obrátit na OÚ Kunějovice.

                                                                                                                                                                                         Obec Kunějovice ( 5/2015  str. 2 )                                                                                                                                                                                         Obec Kunějovice ( 5/2015  str. 2 )

 ֎ KUNEJOVICE.CZ



    377  927  070                  IČ: 00573086
                604  564  742                           www.kunejovice.cz
                722  229  806                          kunejovice@post.cz
    Kontakt: Helena Ludvíková                                                                                                      KunejovickyEZpravodaj@post.cz

                                                                                                                                                     Publikováno / aktualizováno: 30. 4. 2015  06:52

                                                                                              ∇  30. 4. 2015
                          

                     
                      Občasník Občasník Kunějovický e-zpravodaj  Kunějovický e-zpravodaj  vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany.                          vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany.                                                                      
Použité Použité                       Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační, zdroj archiv H. Ludvíková. Číslo 05 vychází v Kunějovicích dne 15. 5. 2015. Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační, zdroj archiv H. Ludvíková. Číslo 05 vychází v Kunějovicích dne 15. 5. 2015.                         
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