
1

                                                                                            ZÁPIS                                                                                                 Č. j. Z-U-09/VZZO-10-07/2015 

  
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018, konaného dne 10. 7. 2015 v zasedací místnosti OÚ

Přítomní zastupitelé Hlasování o usnesení

Předsedající: Miloslav Novák starosta pro proti zdržel se

Jan Šabacký  místostarosta 5 0 0

 Ověřovatel: Jiří Löwy člen Program jednání
Přijat   

 Václav Král člen

Ověřovatel: Marek Ludvík člen

Přítomni: 5 členů ZO                                                                                                                                                                                                                           
Dřívější příchod: Helena Ludvíková, Miloslav Novák      Dřívější odchod: - - -                                                                                                                                         
Omluveni jmenovitě: - - - 
Ověřovatelé: J. Löwy, M. Ludvík
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                                                                                                       
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_09/VZZO; 10-07/2015] 
                                                                                                                                                                                                                             

1.1. Úvodní část 
                                                                                                                                                                                                                              
Zasedání ZoK, které proběhlo v době od 18oo do 215o hodin, zahájil a nadále i řídil Miloslav Novák, starosta obce. Přivítal členy ZO a přítomné hosty.                      
V době zahájení Zastupitelstva obce Kunějovice bylo přítomno 5 členů ZoK. Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva  
obce, bylo ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, naplněno.                                                                  
H. Ludvíková informovala, že oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený program 7.3, 7.4. 

1.2. Ověřovateli dnešního zápisu starosta navrhuje Jiřího Löwy a Marka Ludvíka.                        

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

2.1. Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, čtyři hosté, příloha Zápisu č. 2
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Upozornění: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,           
o ochraně osobních údajů v platném znění. Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam, který je k dispozici po dobu jednoho roku. 

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení 
       Upravený program                                                                                                                                                                                                                         
1.1. Úvodní část                           ……………………………………………………………………………………….  1                         
1.2. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu                           …………………………………………………………….   2
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 12. 6. 2015  …..................................................................................….... 3                                                                            
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                            ……………………………………………………….  4                                                                            
Přenesené body jednání z předchozího zasedání                            ………… ………………………………… ……….  5                                                            
Body jednání                               …………………………………………………………………………………….......  6                                                                           
6.1.  Dotační titul MMR – žádost p. č. 78902, podpora OaRV                                                                                                                                                                                        
6.2.  SOD č. 1998, z. č. M10111, Stavební montáže, s. r. o.                                                                                                                                                                            
6.3.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                                                                                                                                                                                                                
6.4.  Příspěvek na konání dětského dne    
6.5.  Závěr jednání finančního výboru ZOK                                                                                                                                                                                                     
6.6.  Zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky 36/2006 Sb. 
6.7.  Žádost o poskytnutí finančních prostředků SK FC Kunějovice                                                                                                                                                                 
6.8.  Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602934646                                                                                                                                                                                                       
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání …............................................................    7  

      7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
      7.3. Pořízení chladničky - provozovna pohostinství

7.4. Dohoda o provedení práce, TDI č. 02/07/15                                                                                                                                                                                              
8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé     …………………………………………………… …..................      8                                                                           
9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-09/VZZO; 10-07/2015, další přílohy, závěr           ……… …..............      9

2.2 Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 10. 7. 2015: 
      5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                                            Schváleno všemi  hlasy

Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku 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.                                                      Připomínky nebyly ze strany členů zastupitelstva vzneseny  
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3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 12. 6. 2015.                                                                                                             Námitky proti zápisu vzneseny nebyly     

4., 5. M. Ludvík sdělil, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 6. 2015, 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 jednání.                                 
                                                                                                                                             
6.1. D  otační titul MMR – žádost p. č. 78902, podpora OaRV, 96EB3-745A4-3CC73-946E5-D946B-0DB24-8DAD1-D2D5D, příloha č. 5 zápisu
Stručná charakteristika akce: Cílem projektu je realizace stavebních úprav objektu kaple sv. Anny v obci Kunějovice včetně venkovních úprav v její těsné blízkosti. 
Vlastníkem stavby i pozemku je žadatel. Objekt bude zachován ve svém původním rozsahu dle stávajícího půdorysu, výšky i materiálů. Poškození kaple vzniklo 
působením vzlínající vlhkosti a poškozením podloží pod podlahou. Ta způsobila nevratné poškození střešního pláště, krovu, vnějších a vnitřních omítek, výplní 
otvorů i ostatních konstrukcí včetně vnitřního vybavení. V patě obvodových stěn je lokálně poškozené zdivo, toto je způsobeno především vlhkostí zdiva                     
a vymrzáním. Rozsáhlé je i poškození stávající keramické podlahy, jejíž povrch je velmi zvlněný, lokálně propadlý a mechanicky poškozený. Terén před kaplí je 
nedostatečně vyspádován od objektu, což způsobuje pronikání povrchových vod do podloží objektu. V rámci realizace projektu budou provedeny terénní úpravy         
pro snížení výškové úrovně okolního terénu na úroveň vnitřní podlahy v kapli se zajištěním svahu s vyspádováním terénu směrem od zdiva kaple s  provedením 
zpevněných ploch s odvodem vod povrchových okapovým žlabem. Pro provedení průzkumu omítek vnějších a vnitřních budou opraveny omítky klasickými 
vápennými omítkami s obnovením původních profilací. U vnějších fasád upřesnění čistého tvaru profilací s doplněním chybějící profilace korunní římsy navazující     
na římsy trojúhleníkového vstupního štítu. Stávající krytina bude kompletně sejmuta a nahrazena novou cementovláknitou skládanou krytinou. Dále bude na základě 
průzkumu provedena oprava krovu protézováním nebo nahrazením poškozených prvků. Vstupní dveře jsou ve špatném stavu zachovalosti, některé skleněné tabulky 
jsou bez výplně. Dveře budou demontovány a budou sloužit jako vzor pro provedení repliky stávajících dveří, tj. budou provedeny nově modelovaným způsobem       
se znovupoužitím vybraných prvků (klika, krytky zámku) s jejich opravou a doplněním chybějících prvků. Dřevěný oltář včetně oltářního stupně bude celkově 
rekonstruován a vrácen na stávající pozici. K eliminaci stěn bude provedena infúzní clona. Podlaha bude demontována a nově provedena skladba s použitím původní 
demontované dlažby s doplněním nové. Jelikož se jedná o stávající historický objekt, budou úpravy prováděny s ohledem na cenné historicky dochované konstrukce   
a prvky.

Hlasování: 5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                               Schváleno všemi  hlasy    
                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.2. SOD č. 1998, z. č. M10111  ,   Stavební montáže, s. r. o.    
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 119/07/15 Smlouvu o dílo č. 1998, zak. zhotovitele č.: M10111, smluvních stran Obec Kunějovice 
a Stavební montáže, s. r. o.
Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                                                                     Schváleno všemi  hlasy    

  

6.3.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. g) 120/07/15  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1998 smluvních stran Obec Kunějovice a Stavební montáže, 
spol. s r. o.                                                                               
Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                                         

5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                                                   Schváleno všemi  hlasy   
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6.4.  Příspěvek na konání dětského dne 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 117/07/15 – příspěvek na konání dětského dne ( konaný 27. 6. 2015 ) pořadatelce Kateřině Vogelové           
ve výši Kč 5 000,- 

 ∇Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                                      

5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                                                    Schváleno všemi  hlasy
 
6.5.  Závěr j  ednání finančního výboru ZOK   (z 22. 6. 2015),     příloha č. 6 Zápisu,     P-4 - FV/ZZO-22-06/2015   

– zkonstatování dodržování plnění  a čerpání rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce;

– výsledkem kontrolovaných položek za druhé čtvrtletí roku 2015 finanční výbor nezjistil nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce Kunějovice.       
Podklady pro kontrolní činnost poskytl starosta, referent a pokladní obce.  

Závěr: Finanční výbor neshledal žádné nedostatky, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska členů FV. 

Hlasování: 5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                                Schváleno všemi  hlasy  
                                                                                                     

6.6. Zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky 36/2006 Sb., příloha č. 9 Zápisu
Informace Ministerstva vnitra k podání žádosti o zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů:                                                                                                                                                                                               
Obecní úřad, který by chtěl od 01. 01. 2016 provádět agendu vidimace a legalizace, zašle svoji žádost o zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky obecnímu úřadu obce           
s rozšířenou působností, který po zjištění materiálních, technických a personálních podmínek zašle žádost s vyjádřením o podmínkách výkonu přenesené působnosti   
na úseku vidimace a legalizace na krajský úřad, ten žádost předá na Ministerstvo vnitra.                                                                                                             Na vědomí 

6.7. Žádost o poskytnutí finančních prostředků SK FC Kunějovice  příloha č. 8 Zápisu
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 121/07/15 – poskytnutí Kč 45 000,- SK FC Kunějovice na pokrytí nákladů pro provoz desátého   
ročníku ve IV. třídě okresního přeboru Plzeň – sever 2015/2016, ŽDP 29/12-06/2015 

 ∇Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                                      

5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                                                    Schváleno všemi  hlasy 
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6.8.   Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602934646
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. j) 122/07/15 – Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 8602934646 mezi Obcí Kunějovice a pojišťovnou  
Kooperativa, a. s.

 ∇Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                                      

5 členů ZO pro (M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                                                                   Schváleno všemi  hlasy                                                                                                             

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání:                                                                                                                              

Ad a.  Na vědomí 
• Z obecní emailové pošty  odkaz na Microsoft Office Outlook: Doruč. a odesl. emaily info@kunejovice.cz, obec@kunejovice.cz,  kunejovice@post.cz  -                               

období  od 15. 5. 2015 do 12. 6. 2015, z     doručené a odeslané pošty viz. Podací deník  18. 5. - 12. 6. 2015;                                                                                                            
Ad b. z   Czech     POINT@office   ( Konverze z moci úřední, Agendy ohlašovny, Agendy obchodního rejstříku, Agendy základních registrů), Elektronické spisové služby:                          
č. j. od  19. 5. do 10. 6. 2015, z přístupu do systému infoPORT, Czech POINT uživatel   –   https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3A%2F%2Fwww.czechpoint.cz%2Fvibe
%2F&type=certificate , z 26. 5. 2015- https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/sablony/101, https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/  archiv,                              
viz. č. j. Archiv podání – č. j. ADM/27, 28, 29, 30/06/PTP 2015, EO, Zapis_udaje_o_adrese_mista_trvaleho_pobytu_do_agendoveho_informacniho_systemu_evidence_obyvatel (14,
17, 19, 20, 21 ) Zapis_udaje_o_adrese_mista_trvaleho_pobytu_do_agendoveho_informacniho_systemu_evidence_obyvatel (24), (25) ADM 31, 32, 33/ZAMTP 2015 EO - 
EUživatel: Helena Ludvíková Role: Vkladatel ;

• https://www.czechpoint.cz/ssf/a/do?p_name=ss_forum&p_action=1&binderId=33&action=view_permalink&entityType=folder&vibeonprem_url=1?vibeonprem_root=1  (projekty 
základních registrů, Czech POINT, agendových informačních systémů a katalogu autentizačních a autorizačních služeb (JIP / KAAS uživatel, ZR master uživatel, ROS – 
IAIS, Gestoreditor, RPP AIS Působností, Ohlašovatel působnosti v agendě, Service desk manager Správy základních registrů, Přístupové role);

Ad c. , z Registru práv a povinností – agend - změny 26. 5. 2015;  
Ad d. ISUI pro obce (schvalovatel, distributor, zapisovatel);
  . Správa dat v Seznamu OVM  -   https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https://www.czechpoint.cz/spravadat/p/cn/detail/my-profile/&type=certificate: 28. 5. 2015 – 10:01;
Ad e. Portál veřejné správy   - http://portal.gov.cz/portal/ovm/agendy/-  http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/jjqjqih/agendy/13721.html;

• z KEVISu - Krajský EVidenční Informační Systém Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR - Uživatel 'adm_Kunejovice' (id='2517'), [15:23:34] Subjekt s id='2517' 
'interní uživatelé' (id='3');                                                                                                                                                                                                                        

• z   POVISu - Seznam povodňových komisí správních celků: http://www.wmap.cz/pk_edt/ - editace údajů 11. 6. 2015; 

• z A  plikací MPSV   https://exsps.mpsv.cz/sluzby/pristupy/heslo/default.aspx: doména 'identity.mpsv.cz' - aktualizace hesla účtu 'IDENTITY\VESl' 
• z AIS RPP Působností - https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/faces/menu?Adf-Window Id=w0&_afrLoop=1001495567047442&_afrWindowMode=0&sessionId=00-

6492fdb093804cf99487f44eaba72038&_adf.ctrl-state=15pnsoreln_3&_afrRedirect=1001495722359262 ;                                                                              

• z http://www.szrcr.cz/organy-verejne-moci 9. 6. 2015;

•  z     Informačního systému katastru nemovitostí České republiky, dálkového přístupu do katastru – Správa uživatelů účtu, Sestavy uživatele;
sestava 57296555011, stav 05.06.2015 10:51:37, Výpis z katastru nemovitostí zpracován, Katastrální území Kunějovice,104,677191, Oprávněný subjekt 00573086, Obec 
Kunějovice, bez č.p./č. ev., st. p. č. 57, 33035 Kunějovice, List vlastnictví 10001, Částečný výpis, Seznam staveb počet: 1
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https://katastr.cuzk.cz/rdp/ActionConfirmReport.do?newWin=&PAR_BackAction=ActionViewForm.do&rOPSUB=506506407&reportOutputId=57296555011&PAR_BackActionLOO=ActionViewLOO.do&rDESFORMAT=pdf&rKATEL=641488407&lLooOut=BUD_S&rRepMod=PU010&PAR_refresh=N&rparamCJ=ADM%2FV%D8%2F02%2F06%2F2015&rKATELntxt=10001&Back_VybParameters=&rKATUZ=677191&Page=1&rKATUZntxt=Kun%ECjovice%2C104%2C677191&rparamUcelKod=3&rBUD_S=44317388&RowId=314862407&rKATUZtxt=Kun%ECjovice%2C104%2C677191&rOPSUBntxt=00573086%2C+Obec+Kun%ECjovice%2C+%E8.p.+28%2C+33035+Kun%ECjovice&rKATELtxt=10001&rCAST=n&Back_FormParameters=rKATELtxt%3D10001%26amp%3BrCAST%3Dn%26amp%3BrBUD_S%3D44317388%26amp%3BrKATUZntxt%3DKun%25EF%25BF%25BDjovice%252C104%252C677191%26amp%3BrKATUZ%3D677191%26amp%3BrparamCJ%3DADM%252FV%25EF%25BF%25BD%252F02%252F06%252F2015%26amp%3BrKATEL%3D641488407%26amp%3BrOPSUBtxt%3D00573086%252C%2BObec%2BKun%25EF%25BF%25BDjovice%252C%2B%25EF%25BF%25BD.p.%2B28%252C%2B33035%2BKun%25EF%25BF%25BDjovice%26amp%3BrKATELntxt%3D10001%26amp%3BrOPSUBntxt%3D00573086%252C%2BObec%2BKun%25EF%25BF%25BDjovice%252C%2B%25EF%25BF%25BD.p.%2B28%252C%2B33035%2BKun%25EF%25BF%25BDjovice%26amp%3BrDESFORMAT%3Dpdf%26amp%3BrOPSUB%3D506506407%26amp%3BrparamUcelKod%3D3%26amp%3BrKATUZtxt%3DKun%25EF%25BF%25BDjovice%252C104%252C677191%26amp%3BrRepMod%3DPU010&OrigPage=1&rOPSUBtxt=00573086%2C+Obec+Kun%ECjovice%2C+%E8.p.+28%2C+33035+Kun%ECjovice
https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/faces/menu?Adf-Window
http://www.wmap.cz/pk_edt/
http://www.kr-urady.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/jjqjqih/agendy/13721.html
http://portal.gov.cz/portal/ovm/agendy/-
http://portal.gov.cz/portal/ovm/-
https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https://www.czechpoint.cz/spravadat/p/cn/detail/my-profile/&type=certificate
https://www.czechpoint.cz/ssf/a/do?p_name=ss_forum&p_action=1&binderId=33&action=view_permalink&entityType=folder&vibeonprem_url=1?vibeonprem_root=1
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/role/list
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/role/list
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/archiv
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/archiv
https://cert.czechpoint.cz/czechpoint/private/vkladatel/sablony/101
https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3A%2F%2Fwww.czechpoint.cz%2Fvibe%2F&type=certificate
https://cert.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3A%2F%2Fwww.czechpoint.cz%2Fvibe%2F&type=certificate
mailto:POINT@office
mailto:kunejovice@post.cz
mailto:obec@kunejovice.cz
mailto:info@kunejovice.cz
https://www.epusa.cz/index.php?sessID=e5919d640bc2d0290713c3aa54c69511&platnost_k=0&jazyk=cz
https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/faces/menu?Adf-Window-Id=w0&_afrLoop=1001495567047442&_afrWindowMode=0&sessionId=00-6492fdb093804cf99487f44eaba72038&_adf.ctrl-state=15pnsoreln_3&_afrRedirect=1001495722359262#
http://www.szrcr.cz/
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• - Systém pro dotační řízení Plzeňského kraje, http://dotace.plzensky-kraj.cz/, aktuality, vyhlášené dotační programy, blacklist, statutární zástupci – 26. 5. 2015  
• z ekonomické agendy - Zajištění základních účetních prací pro obec (pokladna, úhrada faktur, rozpis mezd, docházka, výpisy ČNB, KB);

• z dotačního managementu - Monitorování dotačních výzev, průběžné informování o vypsané výzvě, žádost MMR - dotace na Rekonstrukci kaple sv. Anny, 
položkový rozpočet, základní specifikace záměru, projektové řízení, zpracování monitorovací zprávy;

• z veřejných zakázek - Příprava podkladů pro veřejnou zakázku stavebních prací - úpravy Kaple sv. Annys aktuální právní úpravou, doručení a uveřejnění 
výzvy na podání nabídek –  profil zadavatele, okruh zájemců, lhůty, finanční limity a námitky pro zjednodušené podlimitní řízení, organizace a zajištění práce 
výběrové komise (na posouzení předložených dokladů před uzavřením smlouvy, nepředložení dokladů, stáří dokladů) při aktivaci zakázky ADM/VŘ-02/15, 
další související úkony; 

            prokázání a posuzování kvalifikace, obsah čestného prohlášení při hodnocení  veřejné zakázky Rekonstrukce hygienického zařízení - ADM/VŘ-01/15,             
            Zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky;

• z IT podpory: Elektronické podpisy a certifikáty, vygenerování žádostí na postsignum.cz, nastavení nových čísel cert. na seznamu OVM, odzkoušení funkce 
CzechPOINTu, nastavení licence antivirového programu, import nových certifikátů na tokeny, kontrola nastavení správného přístupu na eDotace pro obec 
pomocí administrace na EPUSe, příprava provedení a odesílání příkazů ČNB, kontrola nastavení antivirového programu,  práce s datovou schránkou, spisová 
služba, přístup k základním registrům, funkčnost pracoviště CzechPoint, správa informačních systémů obce (webové stránky, úřední deska, e-zpravodaj č. 7);

• z t  echnické a stavební podpory: vyjádření obce k existenci sítí ve správě obce, vyjádření kladných stanovisek ke stavbám a vodním dílům;
• z     doručených datových zpráv, (podací deník) konzultovány: 

�     ZFO_DDZ_079_285481572_Základní registr agend OVM
     ZFO_DDZ_080_285506895_Oznámení o registraci agendy
     ZFO_DDZ_081_285508754 Základní registr OVM, DZ_AIS_RPP
     ZFO_DDZ_082_285508965_Zákl. reg. org. VM a některých práv a povinností
     ZFO_DDZ_083_286032249_Obvody - plná moc k zastupování KoPÚ Kunějovice, Nekmíř
     ZFO_084_ODZ_286076140_Zřízení zákaznického účtu pro přístup do aplikace "Webové služby dálkového přístupu k údajům KN
     ZFO_DDZ_085_286927183_Základní registr agend OVM, realizace par. 53 - 57
     ZFO_DDZ_086_287115561_Kolaudační souhlas
     ZFO_DDZ_087_287844589_Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
     ZFO_DDZ_088_287434652_Objednávka identifikačních známek pro provozování výherních hracích přístrojů na rok 2016
     ZFO_DDZ_089_287537647_Refundace mzdy - pan Novák 
     ZFO_DDZ_090_287674487_Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností - Oznámení o registraci agendy 
     ZFO_DDZ_091_287683667_Základní registr AOVM
     ZFO_DDZ_092_287807422_V_3472_2015_407
     ZFO_DDZ_093_287959467_Žádost o DP, použití účtu pro bezúplatné WSDP 094_
     ZFO_DDZ_094_288258992_Posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek č. 1 a 2_2015, Kunějovice
     ZFO_ODZ_095_288747596_Výkazy, které jsou přílohou přiznání k DPPO za rok 2014
     ZFO_DDZ_096_288679015_Základní registr agend
     ZFO_DDZ_097_288691037_Základní registr AOVM
     ZFO_DDZ 098_290337395_ZRAOVM_Registrace agendy 
     ZFO_DDZ 099_290384178_Zařazení do přílohy č. 1 Vyhlášky 36_2006 Sb.
     ZFO_DDZ 100_291209138_Pozvánka
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http://dotace.plzensky-kraj.cz/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/private/?TARGET=http%3A%2F%2Fdotace.plzensky-kraj.cz%2Fprivate%2FLogin.aspx%3FReturnUrl%3D%2Fprivate%2FDefault.aspx&SAMLart=OTAuMTc4LjIwMC40OC4xNDI0NDIzNDA4#
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/
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K bodu 7.

    7.1 Nově zařazené body jednání :                                                                                                                                                                                                

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

      7.3. Pořízení chladničky do provozovny pohostinství
      Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. 123/07/15 pořízení chladničky do provozovny pohostinství v hodnotě cca Kč 20 000,- 

Hlasování: 3 členi ZO proti: J. Šabacký, V. Král, J. Löwy, 1 pro: M. Novák, 1 zdržel se:  M. Ludvík        
                                                                                                                                                                                                                      Neschváleno třemi  hlasy

7.4. Dohoda o provedení práce TDI č. 02/07/15
Zastupitelstvo obce Kunějovice souhlasí s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických na stavbě ( v místě plnění díla) – TDI, pověřeným 
kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací a dodávek na díle, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací a dodávek na díle, soupisy víceprací a soupisy 
méněprací, kontrolovat a přebírat zakrývané a nepřístupné práce a konstrukce na díle i vlastní dílo a podepisovat zápisy a protokoly – panem Vladimírem Habartem.   
                                                                                                                                                                                                                                      Na vědomí                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
 
Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem. Záleží na vůli zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání 
zastupitelstva zaznamenána. V případě srozumitelnosti bude použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně konstatován obsah diskuze s tím, že pokud 
některý ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu vyhověno. 

Do další diskuse se již nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:50 h. ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                                                                 

9.  Návrh U S     N E S     E N Í  č. j.: ZZ 09-U-VZZO-10-07/2015, příloha č. 4 Zápisu                   
     ZO po projednání navrhuje schválit 1): 

a) 114/07/15 - Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-09/VZZO-10/07/2015)                   
                          5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se         Schváleno všemi  hlasy                                                                        
b) 115/07/15 - Ověřovatele Zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                                                                  

3 členi ZO pro: M. Novák, V. Král, J. Šabacký, 0 proti, 2 zdržel se: M. Ludvík, J. Löwy                                   Schváleno třemi  hlasy                                                                         
c) 116/07/15 -  Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 22. 6. 2015                                                                                                                   
5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se                               Schváleno všemi  hlasy     
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d) 117/07/15 –  Příspěvek na konání dětského dne ( 27. 6. 2015 ) pořadatelce Kateřině Vogelové ve výši Kč 5 000,-
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno všemi  hlasy                                                                     
e) 118/07/15 – Žádost p. č. 78902, podpora OaRV, 96EB3-745A4-3CC73-946E5-D946B-0DB24-8DAD1-D2D5D
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy                                                                     
f) 119/07/15 –  Smlouvu o dílo č. 1998, zak. č. zhotovitele: M10111; 
             - Rekapitulaci, propočet ceny díla smluvních stran Obec Kunějovice a Stavební montáže, s.r.o. 
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se    Schváleno všemi  hlasy                                                                    
g) 120/07/15 –  Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 1998 smluvních stran Obec Kunějovice a Stavební 
                         montáže, spol. s r. o. 
                           5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno všemi  hlasy                                                                     
h) 121/07/15 – Poskytnutí Kč 45 000,- SK FC Kunějovice na pokrytí nákladů pro provoz desátého ročníku ve IV. třídě okresního přeboru Plzeň – sever 2015/2016,  
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno všemi  hlasy                                                                          

j) 122/07/15 – Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 8602934646 mezi Obcí Kunějovice a pojišťovnou Kooperativa, a. s.
                          5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno všemi  hlasy                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ZO po projednání navrhuje neschválit 2): 

123/07/15 -  Pořízení chladničky do provozovny pohostinství v hodnotě cca Kč 20 000,- 
                    3 členi ZO proti: J. Šabacký, , V. Král, J. Löwy, 1 pro: M. Novák, 1 zdržel se:  M. Ludvík    Neschváleno třemi  hlasy                                                               

3) bere na vědomí:
 
a) 124/07/15 -  Plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva č. 92 – 113/06/15                              Bez připomínek
b) 125/07/15 –  Zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky 36/2006 Sb.                                                                  Na vědomí  
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Přílohy:

- příloha č. 1 -  Pozvánka, návrh programu
- příloha č. 2 –  Prezenční listina                            
- příloha č. 3 –  Upravený program jednání              
- příloha č. 4 –  Usnesení č. j.: ZZ-U-Lu-U-09/VZZO-10-07/2015         
- příloha č. 5 –  Žádost MMR, p. č. 78902 
- příloha č. 6 –  Zápis z jednání Finančního výboru ZOK ze dne 22. června 2015
- příloha č. 7 –  Oslava dne dětí
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Dodatek-%C4%8D.-1-k-SOD-1998.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Rekapitulace-propo%C4%8Det-ceny.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Rekapitulace-propo%C4%8Det-ceny.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Rekapitulace-propo%C4%8Det-ceny.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Rekapitulace-propo%C4%8Det-ceny.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/SOD-19981.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/SOD-19981.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/SOD-19981.pdf
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- příloha č. 8 –   Žádost o poskytnutí finančních prostředků
- příloha č. 9 –   Informace MV k podání žádosti o zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zápis ověřili:                                                              Marek Ludvík                             Jiří Löwy                   

starosta  Miloslav Novák  

10. července 2015 ve 2150 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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