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                                                                  ZÁPIS                                                                                                 

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

10. 6. 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: ---      Dřívější odchod: - - -                                                                                                                    
Omluveni jmenovitě: - - - 

Ověřovatelé: Václav Král, Jan Šabacký
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ                                                      
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_20/VZZO; 10-06/2016] 

                                                                                                                                                                                                                             

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 nejméně 7 dní, a to  od  3. 6. 16 do 10. 6. 2016 na úřední desce Obecního úřadu
Kunějovice (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.                         
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2 Zápisu) konstatoval,              
že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva), nadpoloviční většina členů, 
ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo 
naplněno.                                                                         
Oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený 
program jednání20 (usn. a) 277/06/16 ), Ad 7.1 - 7.5. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli J. Šabackého a V. Krále. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení   b) 278/06/16 : Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou        
a ověřovateli pány Jana Šabackého a Václava Krále.                         

Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík,  0 proti, 2 zdržel se: J. Šabacký, V. Král                  
                                                                                                                                                             Schváleno třemi  hlasy
                                                                                                                                                                                         
2.1.
Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, 1 host.

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

 
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací (pozvánkou) zveřejněnou        
na úřední desce (příloha č. 1).      

 Upravený program                                                                                                                                     
1.1. Úvodní část, zahájení                                                                                                                                     
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                                   
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení  
3.    Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 6. 5. 2016                                                                                        
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                        
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       Body jednání                                                                                                                                      
6.1. Návrh závěrečného účtu za rok 2015
6.2. Volby do Senátu Parlamentu ČR, zastupitelstev krajů, počátek lhůty pro podání ŽOVVP, PV, PVO
6.3. Protokol o schválení účetní závěrky                                                                                                                        
6.4. DS v oblasti finančního řízení a investičního rozhodování obcí
6.5. Stav OPP hodin, V. Opalecký
6.6. Stanovisko k navrhovanému odstranění sedimentu z rybníka Kunějovice
6.7. Vyznačení plomby, provedení vkladu do KN ve věci sp. zn. V – 2367/2016-407, V – 2368/2016-407
6.8. Návrh těžby kalamitního dřeva u Včelína                                                                                                                
6.9. Využití údajů, zpracování dat z ROB a AISEO
7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Sdělení k ohlášení udržovacích prací
7.4. Pořízení Lenovo Idea Centre C 20-00
7.5. Navržení změny pojištění rizik, kalkulace                                                                                                               

      8.    Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                             
      9.    Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-20/VZZO; 10-06/2016, další přílohy, závěr                          
      Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body „Sdělení k ohlášení  
      udržovacích prací, Pořízení Lenovo Idea Centre C 20-00, Navržení změny pojištění rizik, kalkulace“ a zařadit je  
      jako body č. 7.3. - 7.5.

2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku k programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákona  č.  491/2001  Sb.,
o  volbách  do  zastupitelstev  obcí  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 
                                                                                                                              Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.

        ► Návrh usnesení č.   277  /06/16   a  )  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 20. zasedání  
           dle přílohy č. 3,s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 5.   

Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                                   
                                                                                       Usnesení č. 277/06/16 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat

3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 6. 5. 2016.
                                                                                                                              Námitky proti zápisu vzneseny nebyly   

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 5. 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. Návrh závěrečného účtu za rok 2015                                                                                                                
  ► Návrh usnesení č.   279/  06/16 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Návrh závěrečného účtu
za rok 2015 ( k 31. 12. 2015 ) - vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce (bez výhrad), včetně zprávy      
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (při přezkoumání hospodaření ÚSC nebyly zjištěny chyby           
a nedostatky) + účetní závěrku za rok 2015.                                                                                                                   
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření územního celku je přílohou Návrhu závěrečného           
účtu obce.   
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                           
                                                                                              Usnesení č. 279/06/16 c ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
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6.2.  Volby   do Senátu Parlamentu ČR, zastupitelstev krajů
  ► Zastupitelstvo obce Kunějovice, bere na vědomí vyhlášení voleb, počátek lhůty pro podání žádosti o vydání 
voličského průkazu, zákaz změny vymezení volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů OVK.                  
                                                                                                                                                                                         
6.3.  Protokol o schválení účetní závěrky  
  ►   Návrh usnesení č.   280  /06/16 d)  : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Protokol o schválení účetní závěrky 
    
Výsledek hlasování: 
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy), 0 pro, 0 zdržel se                            
                                                                                                    Usnesení č. 280/06/16 d ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato

6.4.  DS   v oblasti finančního řízení a investičního rozhodování obcí
     Zastupitelé obce vyplnili dotazníkové šetření v oblasti průzkumu potřeb a znalostí finančního řízení samosprávy  
     pro MVČR.

                                                                                                                                                                                                  
6.5.  Stav OPP hodin  , V. Opalecký
 ► Na dotaz probační a mediační služby kontrola výkonu obecně prospěšných prací - odpracovaných hodin pana  
     Václava Opaleckého.
                                                                                                                                                                             
6.6. Stanovisko   k navrhovanému odstranění sedimentu z rybníka Kunějovice  
 ►   Návrh usnesení č.   282  /06/16 f)  :
Zastupitelstvo obce Kunějovice nemá námitek k ohlášení udržovacích prací na vodním díle, kterým je vodní nádrž 
na p. č. 475 KN a 476 KN, v k. ú. Kunějovice. Jedná se o odbahnění rybníka a opravu objektů v extravilánu 
severně od obce.                                                                                                                                                              
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 1 zdržel se ( J. Löwy)                           
                                                                                                  Usnesení č. 282/06/16 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato

6.7. Vyznačení plomby, provedení vkladu do KN
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 289/06/16 f) Vyznačení plomby, provedení vkladu do KN,           
ve věci sp. zn. V – 2367/2016-407, V – 2368/2016-407.                                                                                                

6.8. N  ávrh těžby kalamitního dřeva 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 292/06/16 i)  Návrh těžby 50 m3 kalamitního dřeva u ´Včelína´, 
LHO Jiří Ludvík. 

6.9.   Využití údajů, zpracování dat z ROB a AISEO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 290/06/16 g) Využití údajů, zpracování dat z ROB a AISEO,
výsledek žádosti o zpracování dat prostřednictvím ISDS do Systému základních registrů. 
 

                                                                                                                                                                                    

K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                                           

Na vědomí z datových zpráv       ̻̻  

46 DDZ_368077914_Pozvánka 25. 5. 2016, Ministerstvo vnitra
47 DDZ_369283877_k novele zákona o rozpočtových pravidlech
48 DDZ_369621189_8_194_ Informace o vyznačení plomby
49 DDZ_369678855_Průvodní dopis NMV - č. o cest. s dětmi
50 DDZ_369992618_Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do ZPK
51 DDZ_370679558_Dopis k dotazníku 2.5
52 DDZ_371031258_Upozornění
53 DDZ_372470520_Naplněný formulář pro správu lokálních adminsitrátorů subjektu
54 DDZ_372475124_Formulář se žádostí o správu lokálních administrátorů zpracován_část 1
55 DDZ_373140422_formulář se žádostí o správu lokálních administrátorů zpracován_část 2
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56 DDZ_373545274_Oznámení o registraci agendy A483_Zákl. reg. AOVM
57 DDZ_372470520_Naplněný formulář pro správu lokálních administrátorů subjektu
58 DDZ_372475124_Formulář se žádostí o správu lokálních administrátorů zpracován
59 DDZ_373135634_Naplněný formulář pro SLAS
60 DDZ_373140422_Formulář se žádostí o SLAS zpracován
61 DDZ_373545274_RPP - Oznámení o registraci agendy A483
62 DDZ_374216443_ Žádost o využití údajů z ROB a AISEO
63 DDZ_374216861_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO
64 DDZ_374216912_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_přijato
65 DDZ_374218122_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_PŘIJATO
66 DDZ_374218955_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_přijato
67 DDZ_374511198_OPP zóna Jihozápad _CZ03
68 DDZ_374618703_OPP zóna Jihozápad
69 DDZ_374626984_žádost o využití údajů z ROB a AISEO_zpracováno_část 1_2
70 DDZ_374648327_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_zpracováno_část 2_2
71 DDZ_374769255_Oznamovací dopis, Vodárna Plzeň, a. s.
72 DDZ_374892516_OPP UJZ
73 DDZ_374927977_Registrace agendy A565 
74 DDZ_375331748_ 8_103_Vyrozumění o provedení vkladu
75 DDZ_375331926_Vyrozumění o provedení vkladu 8_103
76 DDZ_376516513_ Sdělení, ohlášení udrž. prací Kunějovice_VN_Löwy
77 DDZ_375608579 _RPP, oznámení o registraci agendy A1149
77 DDZ_376951929_EX 4390_16-13 EXPR                                                                                                                             

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

       7.3.  Sdělení k ohlášení udržovacích prací,viz. Ad 6.6.

 7.4. Pořízení Lenovo   Idea Centre C 20-00
        ►   Návrh usnesení č.   281  /06/16 e)  :

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje pořízení Lenovo Idea Centre C 20-00 F0BB00NECK,                               
v hodnotě Kč 10 999,-                                                                                                                                                     
    5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se                           

                                                                                      Usnesení č. 281/06/16 e) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
       
        7.5. Navržení změny   pojištění rizik, kalkulace
          ► Návrh usnesení č.   283/  06/16 g): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Návrh změny pojištění,  
              Kalkulaci pojištění podnikatelských rizik TREND 14, zpracované na základě požadavků, které klient  
              sdělil získateli sjednávajícímu pojištění. Pojistník Obec Kunějovice, pojistitel Kooperativa VIG.
                 5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se     
                                                                                     Usnesení č. 283/06/16 g) bylo schváleno všemi hlasy, přijato    

                                                                                                                                                                      
       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.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_20-U-VZZO-10-06/2016, příloha č. 4 Zápisu
                                                                                                                                                                                              
Přílohy:
- příloha č. 1  Pozvánka, návrh programu 20, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                      Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2  Prezenční listina                            
- příloha č. 3  Upravený program jednání              
- příloha č. 4  Usnesení      
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- příloha č. 5  Sdělení k ohlášení udržovacích prací    
- příloha č. 6  Kalkulace pojištění podnikatelských rizik TREND 14
- příloha č. 7  Výsledek žádosti o zpracování dat
- příloha č. 8 Protokol o schválení účetní závěrky 

                                       

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

                                                                                                                                                                                         
Zápis ověřili:                                                                   Jan Šabacký                          Václav Král  

    

            

starosta  Miloslav Novák  

10. června 2016 ve 22:45 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková     
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