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                                                                 ZÁPIS                                                                                                         

  
16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,  12. 2. 2016, zasedací místnost OÚ

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: Löwy Jiří, Ludvík Marek, Král Václav, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)                                                                                                  
Dřívější příchod: Miloslav Novák        Dřívější odchod: - - -                                                                                                                                                                            
Omluveni jmenovitě: - - - 
Ověřovatelé: J. Löwy, M. Ludvík
Zapisovatelkou jednání: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                                                                                                                 
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_16/VZZO; 12-02/2016] 

                                                                                                                                                                                                                             

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 7 dní, a to od 5. 2. do 12. 2. 2016 na úřední desce Obecního úřadu Kunějovice 
(příloha č. 1a). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce (příloha č. 1b).                         
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2 Zápisu) konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 
členů zastupitelstva), nadpoloviční většina, ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo naplněno.           
Předsedající informoval, že oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, nedošlo k dnešnímu dni ke změnám.

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou a ověřovateli Jiřího Löwy a Marka Ludvíka. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
  ► Návrh usnesení 219  /02/16   b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou a ověřovateli pány Jiřího Löwy a Marka Ludvíka.       

Hlasování: 5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, V. Král, J. Löwy, M. Ludvík, 0 proti, 0 zdržel se                                                                Schváleno všemi  hlasy
                                                                                                                                                                                                                            
2.1.
Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, 4 hosté.

Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona    
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany 
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo vlastníky nemovitosti v obci Kunějovice k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.                             
Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam, který je k dispozici zastupitelstvu po dobu půl roku.  
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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. 1a).  

       Upravený program                                                                                                                                                                                                                               
1.1. Úvodní část, zahájení                                                                                                                                     
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu                                                                                        
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3.    Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 8. 1. 2016                                                                                                                                                                               
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                                                                                                               
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                                     

Body jednání                                                                                                                                                                                                                                                           
6.1.   Inventarizační zpráva za rok 2015                                                                                                                                                                                                                         
6.2.   Reklamace těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ 
6.3.   Reklamace kvality stavebních prací – renovace chodníků, nerovnosti                                                                                                                                                                       
6.4.   Kaple - oprava vstupních dveří                                                                                                                                                                                                                                             
6.5.   Návrh usnesení o vydání ÚP
6.6.   Rozpočtové opatření č. 4
6.7.   Vydání opatření obecné povahy, Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje
6.8.   Veřejná vyhláška, vydání ÚP
6.9.   Smlouva o pronájmu prostor sloužících k podnikání
6.10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
6.11. Záměr prodeje židlí a stolů z provozovny pohostinství                                                                                                                                                                                              
7.1. Nově zařazené body jednání  

       7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
       7.3. Nezařazen žádný nový bod jednání
   
      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-16/VZZO; 12-02/2016, další přílohy, závěr                                                                                                                                   
      Po přečtení návrhu programu jednání navrhl předsedající doplnit program o nové body jednání. Nebyly navrženy žádné body.

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. 
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       Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.                                                                                                                                                                  Z-U-16/VZZO-12-02/2016

        ► Návrh usnesení č. 218  /02/16   a  ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 16. zasedání dle přílohy č. 3,  bez úprav doplnění o nové body.  
   

Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se          Usnesení č.  218/02/16 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat

3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 8. 1. 2016.                                                                                                                     Námitky proti zápisu vzneseny nebyly     

4., 5. Marek Ludvík sdělil, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 8. 1. 2016, 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. Inventarizační zpráva   za rok 2015                                                                                                                                                                                                                     
  ► Návrh usnesení č. 223  /02/16   f   ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2015 
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                          Usnesení č. 223/02/16 f ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
.                                                                                                                                                                                                                                                                               
6.2.  Reklamace těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ, usn. 227 c)           
Předsedající informoval o uplatnění reklamace u firmy BOST, stavební montáže s. r. o. -  netěsnost odpadní jímky z budovy OÚ, kdy proniká voda do sklepních prostor. 
Zástupce firmy p. Boubín uznal reklamaci a p. Šipatka uvedl termín oprav na ½ února, 15. 2. 2016.                                                                                              Na vědomí 

6.3. Reklamace kvality   stavebních prací – renovace chodníků, nerovnosti, příloha č. 5 Zápisu,  usn. 229 e)
Předsedající informoval o jednání s firmou Berger Bohemia, a. s., o schůzce s p. Ing. Zdeňkem Pilíkem -  projednání reklamace stavebních prací v Kunějovicích - 
renovace chodníků – nerovnosti. Opravy proběhnou 15. a 16. 2. 2016.                                                                                                                                                          Na vědomí 

6.4. Kaple   - oprava vstupních dveří
Předsedající a zastupitelé zmínili nutnost opravy vstupních dveří kaple, skleněných výplní.                                                                                                            Na vědomí 
                                                                                                                                                                                                              
6.5. Vydání územního plánu Kunějovice
  ►  Návrh usnesení č. 220  /02/16    c   ): Zastupitelstvo obce Kunějovice:                                                                                                                                                                 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických  podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s § 171, 172, 
173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
1. bere na vědomí
- že územní plán Kunějovice je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje včetně jejich Aktualizace č. 1 a se stanovisky dotčených orgánů;
- že návrh územního plánu byl posouzen s kladným výsledkem Krajským úřadem Plzeňského kraje
__3________________________________________________                                                                                                                                    ________________
Zápis a Usnesení_16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_12. 2. 2016                                                                                                                                                                                    Z-U-16/VZZO-12-02/2016      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
● ● (2016) Obec Kunějovice                                                                                                                                                                                                                                       3/8     

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Upraven%C3%BD-program-16.pdf


2. vydává územní plán Kunějovice formou opatření obecné povahy                                                                                                                                                                        Z-U-16/VZZO-12-02/2016
3. ukládá
- orgánům obce Kunějovice a Obecnímu úřadu Kunějovice postupovat při rozhodování a rozvoji obce Kunějovice v souladu se schváleným územním plánem Kunějovice;
- zaměstnanci obce zajistit:
● vyvěšení oznámení o vydání územního plánu Kunějovice veřejnou vyhláškou;
● opatřit územní plán záznamem o účinnosti

Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                      Usnesení č. 220/02/16  c) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6.6. Rozpočtové opatření č. 4, příloha č. 6  Zápisu    

  ► Starosta obce schválil 21. 12. 2015 rozpočtové opatření č. 4.  Zastupitelstvo obce Kunějovice vzalo na vědomí.                                                                     Na vědomí       

6.7. Vydání opatření obecné povahy
» 155_2016-MZE-15120
» Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe 
» Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry 
» Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje            /účinnost od: 25. 1. 2016 do: 10. 2. 2016|EÚD-04/02/16|                                                 Na vědomí

6.8.    Veřejná vyhláška     ,   vydání ÚP   ,  usn. 221/02/16 d)
Zastupitelstvo obce Kunějovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako orgán obce příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), usnesením č. 220/02/16 c) ze dne 12. 2. 2016 vydalo ve smyslu
ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opaření obecné povahy -
územní  plán Kunějovice.  Územní  plán  Kunějovice,  jeho grafická  i  textová  část,  byl  vypracován  v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování
a stavebním řádu, ve mění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Opaření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění lze nahlédnout v souladu s § 20 stavebního zákona u správního orgánu, který nařízení obecné
povahy vydal a u pořizovatele, tj. Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, Americká 39, Plzeň. Proti územnímu plánu vydanému formou
opaření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 50a/2004 Sb., správní řád). 

6.9. Smlouva o pronájmu prostor sloužících k podnikání 
Zastupitelstvo obce při vyjadřování se ke smlouvě o pronájmu pohostinství dospělo k závěru, že nebude k věci přistupovat tržně, aby se nenavyšovala částka nájemného, 
tedy rozhodlo, že některé věci bude financovat OÚ, podpoří tak místo pro setkávání. Přímé náklady na vytápění (dřevo, uhlí), práci s otopem si mezi sebe rozdělí 
nájemník obecního bytu a provozovny, opravy spojené s údržbou, případně náklady na pořízení nového kotle zajistí obec.
Zastupitelstvo obce také rozhodlo o odprodeji 24 ks židlí/Kč 10,-/ks a 10 stolů/Kč 30,-/ks. Cena zůstatková byla určena na základě stáří a  poškození inventáře.
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 ► Návrh usnesení č. 222  /02/16   e   ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Smlouvu o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi Obcí Kunějovice a O. V. 
Mashtalerem, ze dne 1. 2. 2016.  
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                          Usnesení č. 222/02/16 e ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

  ► Návrh usnesení č. 224  /02/16   g   ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje prodej židlí a stolů z provozovny pohostinství za zůstatkovou hodnotu Kč 540,- nájemci    
A. V. Mashtalerovi (24 ks židlí/Kč 10,-/ks a 10 stolů/Kč 30,-/ks. Cena byla určena na základě stáří, opotřebovanosti a poškození).
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                          Usnesení č. 224/02/16 g ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

 ► Návrh usnesení č. 226/02/16   i):  Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce v hodnotě Kč 5 000,- 
(dle „Pravidel“, část B), žadateli A. V. Mashtalerovi. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části nákladů souvisejících s konáním dětského maškarního a dětského dne,
které se budou konat v pohostinství a na víceúčelovém hřišti v Kunějovicích v únoru a červnu 2016, a v souladu se žádostí o příspěvek na tyto náklady č. ŽDP 02/12-
02/2016, příloha č. 8 Zápisu
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                          Usnesení č. 226/02/16 i ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato 

6.10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
 ► Návrh usnesení č. 225  /02/16   h   ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi obcí Kunějovice a Plzeňským krajem ze dne 
12. 2. 2016. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace Kč 4 770,- určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v r. 2016, kterou 
příjemce jako objednatel veřejné osobní dopravy zajišťuje ve svém územním obvodu.  
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                          Usnesení č. 225/02/16 h ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

6.11. Záměr prodeje židlí a stolů z provozovny pohostinství,
viz. Ad 6.9., návrh usnesení č. 224  /02/16   g   )                                                                                                                                                              

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :                                                                                                                              

Na vědomí z datových zpráv  
      ̻  
05 DDZ_336002244_Oznámení o vydání opatření obecné povahy
06 DDZ_338124602_Informace pro starosty
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07 DDZ_338128539_Vlajka pro Tibet 2016
08 DDZ_338479019_Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ
09 DDZ_339086343_Finanční vypořádání za rok 2015
10 DDZ_340412730_Rozpočtová pravidla obce v roce 2016
11 DDZ_340622167_Dotace na techniku a stavby pro JSDHO
12 DDZ_340752649_Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností - Oznámení o registraci agendy 
13 DDZ_341600496_Dotazníkové šetření_veřejné opatrovnictví 
14 DDZ_342398347_Informace obcím k DT_2016
15 DDZ_342714334_Žádost o poskytnutí informace 
16 DDZ_343038815_Subjekty v území_k majetku Phare 

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

                                                       -   bez požadavků

      7.3.  Nezařazen žádný nový bod jednání
  ►  - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
       8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.

Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem. Záleží na vůli zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání  
                              zastupitelstva zaznamenána. V případě srozumitelnosti bude použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně konstatován obsah diskuze 
                              s tím, že pokud některý ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu vyhověno. 

Do další diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 22:00 hodin ukončil zasedání.                                                                

9.  Návrh U S     N E S     E N Í  UZ_16-U-VZZO-12-02/2016, příloha č. 4 Zápisu

                   
     ZO po projednání navrhuje schválit 1): 

a) 218/02/16 - Upravený program jednání   16  Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-16/VZZO-12-02/2016)                   
5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        Schváleno všemi  hlasy 

b) 219/02/16 – Ověřovatele a zapisovatele Zápisu z 16. 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 
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c) 220/02/16 –  Vydání územního plánu Kunějovice
Zastupitelstvo obce Kunějovice, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, příslušné podle § 6 odst. 5 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických  podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve spojení s § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
◦ bere na vědomí
- že územní plán Kunějovice je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje včetně jejich Aktualizace č. 1 a se stanovisky dotčených orgánů;
- že návrh územního plánu byl posouzen s kladným výsledkem Krajským úřadem Plzeňského kraje
◦ vydává územní plán Kunějovice formou opatření obecné povahy;
◦ ukládá
- orgánům obce Kunějovice a Obecnímu úřadu Kunějovice postupovat při rozhodování a rozvoji obce Kunějovice v souladu se schváleným územním plánem Kunějovice;
- starostovi obce zajistit:
● vyvěšení oznámení o vydání územního plánu Kunějovice veřejnou vyhláškou;
● opatřit územní plán záznamem o účinnosti
                       5 členů ZO pro: J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se       Schváleno všemi  hlasy

d) 221/02/16 – Veřejnou vyhlášku – oznámení o vydání opatření obecné povahy, Územní plán Kunějovice
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno všemi  hlasy

e) 222/02/16 – Smlouvu o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi Obcí Kunějovice a O. V. Mashtalerem ze dne 1. 2. 2016                                                            
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno všemi  hlasy
f) 223/02/16 –  Inventarizační zprávu za rok 2015
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno všemi  hlasy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
g) 224/02/16 –  Prodej židlí a stolů z provozovny pohostinství za zůstatkovou hodnotu Kč 540,- nájemci A. V. Mashtalerovi
                        (24 ks židlí/Kč 10,-/ks a 10 stolů/Kč 30,-/ks. Cena byla určena na základě stáří a opotřebovanosti)
                         5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se     Schváleno všemi  hlasy                                              

h) 225/02/16 –  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi obcí Kunějovice a Plzeňským krajem ze dne 12. 2. 2016, na zajištění dopravní obslužnosti
                        5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno všemi  hlasy

i) 226/02/16 – Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce v hodnotě Kč 5 000,- (dle „Pravidel“, část B), žadateli A. V. Mashtalerovi, příloha č. 8
                       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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2) bere na vědomí:
 
a) 227/02/16 -  Plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva č. 204 – 217/01/16                             Bez připomínek
b) 228/02/16 -  Opatření OP, Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje                                           Na vědomí
c) 229/02/16 –  Reklamaci těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ                                                           Na vědomí
d) 230/02/16 –  Závěrečné vyúčtování dotačního titulu Územní plány – část C                                   Na vědomí
e) 230/02/16 –  Reklamaci kvality stavebních prací – renovace chodníků, nerovnosti                         Na vědomí
f) 231/02/16 –  Rozpočtové opatření č. 4                                                                                                               Na vědomí                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Přílohy:
- příloha č. 1a) Pozvánka, návrh programu 16, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva
- příloha č. 1b) Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva, el. úřední deska 
- příloha č. 2 Prezenční listina                            
- příloha č. 3 Upravený program jednání              
- příloha č. 4 Usnesení         
- příloha č. 5 Reklamace těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ      
- příloha č. 6 Rozpočtové opatření č. 4
- příloha č. 7 Výpis z živnostenského rejstříku, O. V. Mashtaler
- příloha č. 8 Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zápis ověřili:                                                                                    Marek Ludvík                                               Jiří Löwy                   

starosta  Miloslav Novák  

12. února 2016 ve 2200 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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