
  Z-U-01.5/VZZO-20-01/2020
 Sp. zn.: 101.2.1    A/10                                                                                                                           

                                                          ZÁPIS                                                                                                   

1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  
20. 1. 2020, zasedací místnost OÚ

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

Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek (řazeno abecedně)                               
Omluveni jmen.: - - - 
Zapisovatelem jednání určen: Jiří Lőwy, starosta                                                                                                
Hosté: Brunclík František, Hakrová Květa
                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Úvodní část
       Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti                                                                 
 Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Jiřím Lőwym  (dále
jako „předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona
o obcích  zveřejněna  po  dobu min.  7  dní,  od  13.  1. do 20.  1.  2020 -  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,  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 jednán  í 01 Ad 7.1 - 7.14. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu J. Lőwyho, ověřovateli: Václava Krále a Ladislava Kadlece. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: b) 02/01/20: Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: J. Lőwyho;       
                                                        Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: L. Kadlec, V. Král;      
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 

Hlasování: 5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy,  S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se         
                                                                                                                                                          Schváleno všemi hlasy 
2.1.
Prezenční listin  u (př. č. 3 Zápisu) podepsalo: 5 přítomných členů zastupitelstva, 2 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,  a  na  základě  "Nařízení  Evropského  parlamentu  a     Rady 2016/679,  ze     dne
27.     dubna  2016,     o     ochraně  fyzických  osob v     souvislosti  se     zpracováním osobních  údajů  a     o     volném pohybu  těchto
údajů  a     o     zrušení  směrnice  95/46/E  S"  ("Obecné  nařízení  o ochraně  osobních  údajů"  nebo  "GDPR").
Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice
nebo fyz.  osoby -  vlastníky nemovitosti  v  obci   (§  16 odst.  3  zákona o  obcích) k nahlédnutí  na  obecním úřadě
v úředních hodinách.

 
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (6.  1.  -  6.  13.)  v  souladu  s  informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1). 
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Upravený program (7.1.  – 7.14.  Doplnění obsahu  Návrhu programu veřejného zasedání, schválení)              
1.1. Úvodní část veřejného zasedání, zahájení                                                                                                      
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                                   
2.    Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                               
3.    Projednání námitek k zápisu15 (zasedání ze dne 16. 12. 2019)    
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání (19. 7. 19)
     - Plán rozvoje sportu + Aktualizace strategického rozvojového dokumentu

Body jednání                                                                                                                                                                      
6.1.   Aktualizace směrnice č. 10/14                                                                                                                                    
6.2.   Vnitřní předpisy – podpisové vzory - aktualizace
6.3.   Cenové nabídky na výměnu oken a dveří profilovým syst. se stavební hloubkou 70mm, zasklení izolačním dvojsklem,
          kompletní výměna zahrnující demontáž původních prvků, likvidaci, montáž nových prvků + následné zednické začištění –  
          hasičská zbrojnice           
6.4.   II  .   etapa inventarizace majetku a závazků
6.5.   Návrh OZ vyhlášky 01/2020 – správní poplatky 
6.6.   Zpráva o stavu romské menšiny v PK za rok 2019 
6.7.   Závěr 1.   jednání Finančního výboru ZOK, OÚKU/02.1/P-NP/1.JFV/ZOK-06-01/2020 
6.8.   Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020, o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání
         a odstraňování KO a nakl. se  stav. odpadem
6.9.   Oznámení o změně odborného lesního hospodáře, Smlouva o výkonu funkce OLH a lesního správce
6.10. Dodatek ke smlouvě 1822001 OÚ, o odvozu a využití separovaného odpadu  
6.11. Žádost o zajištění péče a údržby, č. j.: OÚKU/06.1/Ž-01/13-01/2020-Lu, sp. zn.: 231.1/V/20 
6.12. Smlouva o zemědělském pachtu dle ust. § 2345 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák.
6.13. Výběr archiválií do skartačního řízení

                  

         7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
         7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání        

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-11/VZZO-23-08/2019, další přílohy, závěr

                                                                                                                                                                 
      Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:´Žádost o udělení
souhlasu, povolení průjezdu a zvláštního užívání komunikace, účastn. Rallye Plzeň 2020, dne 6. 6. 2020,  stanovení
případných  podmínek  povolení  vedení  uzavřené  trati  rychlostní  zkoušky  rallye  v  obvodu  působnosti  úřadu
a po komunikaci obce, Kácení olší  na obecním pozemku před nemovitostí č. e. 13 a parcelou č. 415/16 , Splátkový
kalendář  2020,  Dakan  poradenská,  dodatek  ke  smlouvě  o  vedení  účetnictví,  Dodatek  smlouvy  o  vedení  účetn.  a  MA ,  Strategický
rozvojový dokument obce Kunějovice + souč. věnovaná oblasti sportu, dle povinnosti § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., obd. 2020–30, Žádost o projednání
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, Zpráva – oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – záměr
č. IV, pokrač. 11/19, nebytové prostory pohostinství, Rozpočtové opatření č. 6, Pozvánka na obce_Zastupitel v kurzu
III,  Oznámení o zahájení SŘ ve věci souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv + Rozhodn. o udělení souhlasu,
Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2020 podle jednotlivých obcí, Pokyn obcím pro FV za rok 2019, Obce
dotazník 2019´, a zařadit je jako body 7.3. - 7.14.
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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.
19:00       pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Roman Vacek, Slavomíra Poláková, Ladislav Kadlec, Václav Král                                                             

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:              
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                      
                 …....................................................................................................................................................................……
                                                                                                                         Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky

► Návrh usnesení č.   a) 01/01/20 - Upravený program jednán  í01 - Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje   
program 1. veřejného zasedání  dle přílohy č. 2, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené   
body jednání;  …………………………………………………………………………………………………….
……………..                     .……………………………………………………………………………………….
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    
                                                                                                                                                                                                 
        Usnesení č. 01/01/20     a)   bylo schváleno pěti hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání          

                                                                                                                                                                                  
3. Projednání námitek k zápisu 15 ze ZZOK 16. 12. 2019 -  Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4. Předsedající sdělil, že zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16. 12. 2019, 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 přesouvá bod z předchozích jednání -
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
   - Plán rozvoje sportu + Aktualizace strategického rozvojového dokumentu

6.1.  Aktualizace směrnice č. 10/14        
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  e)  05/01/20  Aktualizaci
vnitřní směrnice č. 10/14 k vedení účetnictví pro rok 2020 – podpisové vzory;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 05/01/20 e) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato 
                                                                                                                                  
6.3. Cenové nabídky na kompletní výměnu oken a dveří, hasičská zbrojnice;
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: f) 06/01/20
                - Cenovou nabídku  , předběžnou kalkulaci č. S 19-0553-4 na výměnu oken a dveří  – hasičská
zbrojnice Kunějovice, 
                   - Smlouvu o dílo č. S 19-0553-3, uzavřenou dle ust. § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mezi objednatelem OÚ Kunějovice a zhotovitelem VELL OKNA s. r. o., Plzeňská 
1015, 330 11 Třemošná, cena díla Kč 51 135,00, 
                   - Zálohovou fa č. 150200009 Kč 30 000,00;
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                   - Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo společnosti WELL OKNA;
Výsledek hlasování:  
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 06/01/20 f) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato                                                                                

                                                                                                                                                                        
6.4.  II. etapa inventarizace majetku a závazků
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  přesouvá  usnesením  č.  34/01/20 II.  etapu
inventarizace majetku a závazků;
                                       
6.5.   Návrh OZ vyhlášky 02/2020
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 19/01/20 Návrh Obecně
závazné vyhlášky č.  02/2020,  k právnímu posouzení, sp.  zn.:  104.1  A/5,  o  stanovení  systému shromažďování,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakl. se stavebním odpadem na území obce Kunějovice
                                                                                                                                                               Na vědomí
6.6.  Zpráva o stavu romské menšiny v PK za rok 2019
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 18/01/20 Zprávu o stavu
romské menšiny v PK za rok 2019;                                                                                                     Na vědomí
         
6.7.   Závěr 1. jednání Finančního výboru ZOK, OÚKU/02.1/P-NP/1.JFV/ZOK-06-01/2020
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: h)   08/01/20   Závěr   1. 
jednání Finančního výbor  u Zastupitelstva obce Kunějovice, č. j.: OÚKU/02.1/P-NP-1. JFV/ZOK-06-01/2020, 
OÚKU/02.3/Z-1. JFV/ZOK-06-01/2020, ze dne 6. 1. 2020, výtisk č. 1 - př. č. 5 Zápisu;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 08/01/20 h) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato 
                                                                                                                                                                                                .
6.8. Návrh OZ vyhlášky 01/2020
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  17/01/20 Návrh  OZ
vyhlášky č.  01/2020 k právnímu posouzení, sp.  zn.:  104.1  A/5, správní poplatky,  o místním poplatku ze psů
Na vědomí

6.9.  Oznámení o změně odborného lesního hospodáře, Smlouva o výkonu funkce OLH a lesního správce
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:   g)  07/01/20  Smlouvu
o výkonu funkce OLH a lesního správce  ze dne 1. 1. 2020,  sp. zn.: 56.2 V/5,  uzavřenou mezi smluvními
stranami:
- vlastník lesa: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, IČO: 00573086, zastoupena starostou 
obce Jiřím Lőwym a
- odborný lesní hospodář: Ing. Martin Bubeníček, bytem Blažim 46, 330 38 Úněšov, IČO: 74407716, DIČ:
CZ 8104282032. Předmětem smlouvy je výkon funkce odborného lesního hospodáře a správce dle lesního
zákona č. 289/1995 Sb. Rozsah prací, úkonů a jiné činnosti spojené s výkonem funkce podle smlouvy je
zvýrazněn v příloze č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce OLH;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 07/01/20 g) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato 

  __4__                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_20. 1. 2020                                                                                                       

●●  (2020) Obec Kunějovice                                                                                                                                            4/9

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Z%C3%A1pis-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDtisk-%C4%8D.-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Z%C3%A1pis-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDtisk-%C4%8D.-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Z%C3%A1pis-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDtisk-%C4%8D.-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Z%C3%A1pis-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDtisk-%C4%8D.-1.pdf


6.10. Dodatek ke smlouvě 1822001 OÚ, o odvozu a využití separovaného odpadu  
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  i)    09/01/20    Dodatek
ke smlouvě 1822001 OÚ, č. j. OÚKU/12/AVE/2020-Lu, o odvozu a využití separovaného odpadu, ze dne 5. 1.
1999, zavádí se stanoviště Kunějovice, s rozšířením na novou komoditu s názvem „Oleje“, svoz 1x za měsíc,
nádoba 240 l, počet nádob 1, od 01/2020, mezi smluvními stranami:
- AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., provozovna Plzeň, Hankova 2759/14, 301 33 Plzeň,
- Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 09/01/20 i) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato 
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, R. Vacek, S. Poláková,  0 proti, 0 zdržel se     Schváleno všemi hlasy   
 
6.11. Žádost o zajištění péče a údržby, č. j.: OÚKU/06.1/Ž-01/13-01/2020-Lu, sp. zn.: 231.1/V/20
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 30/01/20  Žádost o zajištění
péče a údržby, č. j.: OÚKU/06.1/Ž-01/13-01/2020-Lu, sp. zn.: 231.1/V/20 -  v obci Kunějovice se nachází vodní tok
(Nekmířský potok) p. č. 873/2, 873/4, který protéká částí obce a 2x vtéká do zatrubněné části:
-   před pozemkem č. parc. 873/5 a -  za p. p. č. 873/5.
Pozemek p. č. KN 873/5, v obci Kunějovice [559121] a katastrálním území Kunějovice [677191], je oplocená
hasičská nádrž, upravené koryto umělého vodního toku, vodní plocha číslo LV 83. 
      Hasičská nádrž byla zajištěna péčí obce Kunějovice, vyčištěna, odbahněna na počátku ledna 2020. 
Při té příležitosti byla zjištěna závada na odtoku z nádrže, který vede pod komunikací p. č. 865/1. Odtok je
částečně zanesen kamením a sutí - cca 30 cm nánosu, proto nelze hasičská nádrž zcela vypustit. 
Hlavní potíží je, že boční stěny odtokového kanálu pod komunikací jsou zděné z kamenů, které se vylamují
a  ucpávají  odtok  hasičské  nádrže.  Nad  kanálem  je  komunikace,  která  se  může  částečně  propadnout.
Na  podkladě  vlastnického  práva,  výkonu  práva  hospodaření  s  určeným  majetkem  ve  vlastnictví  státu,
obec zažádala SÚS PK z hlediska bezpečnostních důvodů a havarijního stavu o  zajištění  péče a  údržby
plochy propojující hasičskou nádrž pod komunikací mostkem (podkopkem) p. č. 865/1.                   Na vědomí

6.12.  Smlouva o zemědělském pachtu dle ust. § 2345 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák.
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  c)    03/01/20    Smlouvu
o zemědělském pacht  u č. 01/01/2020, sp. zn.: 56.3 S/5, č. j.: OÚKU23/MS/20-01/2020-Lu, dle ustanovení § 2345
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky:
- Obec Kunějovice, sídlem Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, IČO: 00573086, jako propachtovatel;
- Jiří Lőwy, místem podnikání Kunějovice 1, 330 35 Kunějovice, IČO: 42833671, jako pachtýř.
Pachtýř je povinen platit propachtovateli pachtovné za užívání a požívání předmětu zemědělského pachtu (27
propachtovaných  pozemků)  částku  ve  výši  Kč  2  000,00  /  hektar  /  rok,  tj.  celkem  částku  ve  výši
Kč 15 896,00 ročně;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    4 členi ZO pro: (L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 1 zdržel se (J. Lőwy)     Schváleno     
                                                                                                                                                                         čtyřmi  hlasy    

    Usnesení č. 03/01/20 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy,  přijato 
  
6.13. Výběr archiválií do skartačního řízení
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  přesouvá  usnesením  č.  33/01/20 Výběr  archiválií
do skartačního řízení                                                                                                                            Přesouvá se

  __5__                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_20. 1. 2020                                                                                                       

●●  (2020) Obec Kunějovice                                                                                                                                            5/9

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Smlouva-o-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9m-pachtu-01_01_2020.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Smlouva-o-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9m-pachtu-01_01_2020.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Smlouva-o-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9m-pachtu-01_01_2020.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Smlouva-o-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9m-pachtu-01_01_2020.pdf
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pQKO3U0_NWcY9NXlxIjI-f97gdKSU-Y2BHpLzxT_rDa3cuLR6xodZL2EoJGBhbxuf5TAis9sv8eRF2mhdtyqcANxI3yl9k_dwtu8Ndb-0jvZqIPzNSGhxg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=myPsGhjO80zqzbIsMfupYhQ04rzyNnwKtCfC77d5WADnLCYtGJ5oLO1nnw42GdX1IvN7bXRMDyxjIS0cDzWJxpR5CtIDteyL_8-TSK2q7xXORD69PZ-Jzg==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/559121
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2275971407


        7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
        7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

 7.3.   Žádost o udělení souhlasu, povolení průjezdu a zvláštního užívání komunikace, účastn. Rallye Plzeň
2020, dne 6. 6. 2020, stanovení případných podmínek povolení vedení uzavřené trati rychlostní zkoušky
rallye v obvodu působnosti úřadu a po komunikaci obce
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.: d)    04/01/20   Povolení
průjezdu a zvláštního užívání komunikace, souhlas s průjezdem vozidel účastníků rallye po komunikacích
ve veřejné správě obce, s jejich úplnou uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací
včetně komunikace v majetku obce, v sobotu dne 6. 6. 2020, při XV. ročníku Rallye Plzeň 2020, v úseku tratě
rychlostní zkoušky RZ 1, 4: Lhotka – Kunějovice – Mostice – Zahrádka – Hůrky – Úněšov.
Podmínky povolení: - Předání místní komunikace před zahájením akce a po skončení akce;
                                 - Odstranění všech škod způsobených závodníky nebo diváky;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 04/01/20 d) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato 

       7.4. Kácení olší na obecním pozemku před nemovitostí č. e. 13 a parcelou č. 415/16 
 ►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  20/01/20   Kácení olší
na  obecním  pozemku  před  nemovitostí  č.  e.  13  a  parc.  č.  415/16.  Obecní  úřad  Kunějovice,  jako  věcně
a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti pana PaedDr.
Václava Kůdy, ze dne 25. 3. 2019, sdělil, že  zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesením č. 100/03/19 žádost a dotaz
na kácení cca 8 ks olší, stojících na obecním pozemku před nemovitostí č. e. 13 pod hrází rybníka.                               
Na místě KN 476, KN 20/6, KN 835 bylo provedeno dne 2. 4. 2019 místní šetření se zjištěním, že předmětný pozemek je
podmáčený, stromy přerostlé a prohnilé, provozně nebezpečné, náklon stromů bezprostředně ohrožuje prostor těsné blízkosti
příjezdové cesty, hranici pozemku sousední parcely č. 415/16 a nemovitost st. č. 103 nebezpečím nekontrolovaného pádu.
Tyto dřeviny rostoucí mimo les, podléhající zákonu o ochraně přírody a krajiny č.  114/92 Sb., o výčetní tloušťce 30 cm +
nemají  perspektivu  dalšího  růstu,  ohrožují  majetek,  bezpečnost  a  zdraví  osob.  Žádost  je  opodstatněná.
Na podkladě posouzení - stanoviska odborného správce lesa, ze dne 5. 4. 2019, vysloveného nesouhlasu s těžbou uvedených
dřevin po období vegetačního klidu, započetí hnízdění ptáků a podmíněného kácení  souhlasem orgánu ŽP, s doporučením
písemné žádosti o povolení kácení dle příslušného zákona pro období vegetačního klidu (přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřevin), v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení,  ve  znění  pozdějších  předpisů  -  se  přesouvá  záměr  kácení  dřevin pro  období  leden 2020.
Na vědomí

7.5.   Splátkový kalendář 2020, Dakan poradenská, dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví,
         Dodatek smlouvy o vedení účetn. a MA
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  j)  10/01/20  Splátkový
kalendář 2020, Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, č. j.: OÚKU/14/DAK/29-01/2020-Lu,
mezi účastníky:
- Dakan poradenská s. r. o., ing. David Vičar, jednatel, K Remízku 33a, 301 00 Plzeň, IČO: 29096642;         
- Obec Kunějovice, zastoupena starostou Jiřím Lőwym, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, IČO: 00573086,
částka za měsíční vedení účetnictví a mezd se mění na Kč 5 500,00. Změna se uplatní počínaje účetnictvím    
za leden 2020;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 10/01/20 j) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato 
  __6__                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_20. 1. 2020                                                                                                       

●●  (2020) Obec Kunějovice                                                                                                                                            6/9



7.6.  Strategický rozvojový dokument obce Kunějovice + souč. věnovaná oblasti sportu, dle povinnosti § 6 
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., 
obd. 2020–30
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.:  k)  11/01/20  Strategický
rozvojový  dokument  obce  Kunějovice  + součást  věnovanou oblasti  sportu,  dle  povinnosti  §  6  odst.  2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., obd.
2020–30;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se      Schváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy    

    Usnesení č. 11/01/20 k) bylo schváleno pěti hlasy,  přijato 

7.7. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  neschvaluje  usnesením  č.:  15/01/20  Žádost
o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                                 
    5 členů ZO proti: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek), 0 pro, 0 zdržel se  Neschváleno     
                                                                                                                                                                         všemi  hlasy     
    Usnesení č. 15/01/20 nebylo schváleno pěti hlasy,  nepřijato                                                                                           

7.8.  Zpráva – oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – záměr č. IV, pokrač. 11/19, nebytové prostory 
pohostinství
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: l) 12/01/20  Zprávu - 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídk  y – pokračování záměru č. IV/25 - 10/2019 - IV. 11/19, výpůjčky 
nebytových prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28 a prostoru venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, R. Vacek, S. Poláková,  0 proti, 0 zdržel se     Schváleno všemi hlasy

7.9.  Rozpočtové opatření č. 6
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 21/01/20   Rozpočtové 
opatření č. 6                                                                                                                                                                   Na vědomí

7.10.  Pozvánka na obce_Zastupitel v kurzu III
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 22/01/20   Pozvánku 
        na obce – Zastupitel v kurzu III                                                                                                  Na vědomí

7.11.  Oznámení o zahájení SŘ ve věci souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv + Rozhodn. o udělení
         souhlasu
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 23/01/20   Oznámení 
o zahájení SŘ ve věci souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv, č. j. VP 3/2020, PK-PR8V/26/20 + Rozhodn.
o udělení souhlasu, č. j. PK-PRÁV/29/20                                                                                                   Na vědomí

7.12.  Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2020 podle jednotlivých obcí
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 24/01/20  Rozpis příspěvku
na výkon státní správy v roce 2020 podle jednotlivých obcí, č. j.: PK-EK/139/2020                                    Na vědomí

7.13.  Pokyn obcím pro FV za rok 2019
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 25/01/20 Pokyn obcím 
        pro FV za rok 2019                                                                                                                                      Na vědomí
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Zpr%C3%A1va-o-v%C3%BDb%C4%9Bru-nejvhodn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-nab%C3%ADdky-_-pokr.-z%C3%A1m.-IV_11_19-_nebytov%C3%A9-prostory-pohostinstv%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Zpr%C3%A1va-o-v%C3%BDb%C4%9Bru-nejvhodn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-nab%C3%ADdky-_-pokr.-z%C3%A1m.-IV_11_19-_nebytov%C3%A9-prostory-pohostinstv%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Zpr%C3%A1va-o-v%C3%BDb%C4%9Bru-nejvhodn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-nab%C3%ADdky-_-pokr.-z%C3%A1m.-IV_11_19-_nebytov%C3%A9-prostory-pohostinstv%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/SRD-Kun%C4%9Bjovice.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/SRD-Kun%C4%9Bjovice.pdf


7.14.   Obce dotazník 2019
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 26/01/20 Eko-kom, obce 
dotazník 2019                                                                                                                                                               Na vědomí
                                                                                                                                                                                   



K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                  
Na vědomí z datových zpráv       ̻̻ 

01 DDZ zprava_735289679_prijata_Pozvánka na KD KÚPK únor 2020 referenti, komise.pdf
02 DDZ zprava_735299537_prijata_Rozhodnutí_neodkladné odstranění stavby_Kunějovice č. p. 6_stav. 
Podnikatel
03 DDZ zprava_735623941_prijata_Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
04 DDZ zprava_736417258_prijata_Sdělení o registraci změny agendy.zfo
05 DDZ zprava_736572287_prijata_Oznámení o změně podílu obalové složky 
06 DDZ zprava_736611591_prijata_Faktura a přílohy, Pharma One s. r. o.
DDZ 07 zprava_737167271_prijata_Oznámení
DDZ 08 zprava_739315452_prijata_Vyhlášení Programu stabilizacea obnovy venkova PK 2020
09 zprava_739877573_prijata_Žádost o stanovisko_souhlas s vjezdem_sjezdem na pozemek parc. č. 860_2
DDZ 10/20_zprava_740722317_prijata_průvodní dopis ke zpracování přehledu přestupků za rok 2019 
DDZ 11 zprava_740860821_prijata_Pozvánka na obce_Zastupitel v kurzu III
DDZ 12_zprava_741427088_prijata_Oznámení o zahájení řízení 
DDZ 13 zprava_741566693_prijata_Rozhodnutí o udělení souhlasu 
DDZ 14_zprava_741651213_prijata_Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2020 podle jednotlivých
                                                            obcí
15 DDZ_zprava_742878187_prijata_Pokyn obcím pro FV za rok 2019 DDZ 
DDZ 16_zprava_742973075_prijata_Obce dotazník 2019 
DDZ 17 zprava_744683457_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
01 ODZ zprava_742116413_odeslana_Žádost o zajištění péče a údržby
03 ODZ zprava_745320821_odeslana_Písemné stanovisko, Souhlas s vjezdem_sjezdem na pozemek 
                                                               p. č. 860_2

                                                                                                                                                                                    
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 ve 21:00 
hodin ukončil zasedání. 
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9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_01-U-VZZO-20-01/2020, příloha č. 4 Zápisu                                                   
Přílohy:
- příloha č. 1/Z01/20  Pozvánka, návrh programu 01, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                  Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z01/20  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z01/20  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z01/20  Usnesení
- příloha č. 5/Z01/20  Závěr 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

Námitky či výhrady členů zastupitelstva proti obsahu a správnosti předloženého návrhu zápisu ze zasedání, proti
výsledkům hlasování či obsahu zachycených usnesení,  včetně uvedení důvodů, pro které odmítli návrh zápisu
podepsat 
Označení stanoviska: 
………………………………………………….…………………………………………..………………….
(O námitkách členů zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce, v  režimu
§ 95 odst. 2 zákona o obcích. ) 

Právní předpis: zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení: § 95 odst. 2 

Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 02. zasedání zastupitelstva obce (17. 02. 2020):     
˲
 Žádost nájemce obecního bytu o úhradu části nákladů za vytápění prostor bývalého pohostinství v majetku OÚ/topná 

sezóna 2019/2020, ve výši Kč 16 579,-                                                                                                                                    
Zahájení zadávacího řízení "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice"                                 
II. etapa inventarizace majetku a závazků, Inventarizační zpráva za rok 2019                                                                   
Dotace z F-EU – Úspory energie, fotovoltaika -  Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost„Úspory energie – Výzva III. Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“, 
„Úspory energie - Výzva V“                                                                                                                                                    
OZ vyhláška č. 01/2020 – správní poplatky, schválení                                                                                                       
OZ vyhláška č. 02/2020 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakl. 
se  stav. odpadem, schválení; Právní posouzení zákonnosti návrhů obecně závazných vyhlášek 01 + 02/2020    

                                                                                                                                                                                          

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz 
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni 
                                                                                                                                                                               

ověřovatelé:                1) Václav Král                  2)   Ladislav Kadlec                                 

starosta  Jiří Lőwy   

20. ledna 2020 v obci Kunějovice zapsal, za správnost zodpovídá: Jiří Lőwy                                                     
                                                                                                                                                                                                         

         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 20. 1. 2020 |                                                                             
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 5. 2. 2020 |                                                                                                                                                              
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  
         elektronická úřední deska od: 20. 1. 2020 do: 5. 2. 2020 |  ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2019 od: 6. 2. 2020                              

  UZ-01/VZZO-20-01/2020-Lu    |    Počet listů: 9   |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
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http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2019/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47

