Z-U-02.5/VZZO, OÚKU 34.5/Z-17-02/2020-Lő
Sp. zn.: 101.2.1 A/10

ZÁPIS
2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
17. 2. 2020, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, R. Vacek (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: S. Poláková
Zapisovatelkou jednání určen: Jiří Lőwy, starosta obce
Hosté: Hakrová Květa, Brunclík František, Petr Suda, Jiří Mrnka
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 10. 2. do 17. 2. 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 jsou přítomni 4 členové 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 jednání 02, Ad 7.1 - 7.7.
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.: 36/02/20 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: J. Lőwyho;
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: L. Kadlec, V. Král;
Výsledek hlasování:
Hlasování: 4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
PREZENČNÍ LISTINU (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 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, 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/ES" ("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. 6.), v souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).
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Upravený program (7.1. – 7.7. 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. 3 Zápisu
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu01 (zasedání ze dne 20. 1. 2020)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Žádost nájemce obecního bytu o úhradu části nákladů za vytápění prostor bývalého pohostinství v majetku
OÚ/topná sezóna 2019/2020, ve výši Kč 16 579,6.2. Zahájení zadávacího řízení "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice"
6.3. II. etapa inventarizace majetku a závazků, Inventarizační zpráva za rok 2019
6.4. 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“
6.5. OZ vyhláška č. 01/2020 – správní poplatky, schválení
6.6. 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

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-02/VZZO-17-02/2020, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: ´Žádost o pronájem
místnosti bývalého pohostinství, 29. 8. 2020 , Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky - pokračování Záměru
č. IV/11/2019 – IV.01/20, bezúplatné výpůjčky nebytových prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28 a venkovního
sezení na p. p. č. KN 541/11, OÚKU 26.1/ZO IV. - SM/20-01/20-Lu , Sp. zn.: 255 S/10; 624 S/1, 20. 01. 2020, Cenové nabídky –
OÚKU 37 – 37.2/CN/17-02/2020-Lő, oprava přespádování zámkové dlažby, oprava obrubníku, oprava kanálové vpusti
,
Objednávka OÚKU/37.3/CN-O-01/17-02/2020-Lő, E-Bau, Obecní akce – Dětský maškarní bál 29. 2. 2020, Oprava
výtluků Turbem, místní komunikace´, a zařadit je jako body 7.3. - 7.8.
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: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Lőwy, Roman Vacek, Ladislav Kadlec, Václav Král

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
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► Návrh usnesení č. a) 35/02/20: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 2. veřejného zasedání
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené body jednání;
- Upravený program jednání02 Zastupitelstva obce Kunějovice, doplnění obsahu Návrhu programu veřejného
zasedání o nově zařazené body jednání 7. 1. - 7. 8.;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 35/02/20 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání

3. Projednání námitek k zápisu 01 ze ZZOK 20. 1. 2020 - Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 1. 2020, 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 z předchozích jednání 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [0]
6.1. Žádost nájemce obecního bytu o úhradu části nákladů za vytápění prostor bývalého pohostinství
v majetku OÚ/topná sezóna 2019/2020
► Návrh usnesení č. i) 43/02/20: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: i) 43/02/20
Žádost nájemce obecního bytu p. Pavla Nowaka, o úhradu části nákladů za vytápění prostor bývalého
pohostinství v majetku OÚ/topná sezóna 2019/2020, ve výši Kč 16 579,-;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 43/02/20 i) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato

6.2. Zahájení zadávacího řízení "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice"
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: j) 44/02/20 Zahájení
zadávacího řízení "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice"
̊ ̊ Žádost o zpracování cenové nabídky na akci „Stavební úpravy oplocení pozemku budovy
OÚ, č. p. 28, Kunějovice“, objekt vedený v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod katalog. číslem 1000163551_0002 – oplocení s brankou;
̊ ̊ Výzvu k podání nabídky předběžného rozpočtu na stavební úpravy oplocení pozemku
budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice
(Na podkladě vypsání zadávacího řízení - veřejné zakázky malého rozsahu, Obec Kunějovice zaslala poptávku, oslovila výzvou,
14-ti žádostmi o zpracování a podání cenové nabídky pro akci "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28,
Kunějovice" (do 23. 3. 2020). Obec poptává vyzvané i nevyzvané s cílem získat nabídkové ceny. Předmětem poptávky jsou
stavební, bourací, štukatérské, kamenické, truhlářské a zámečnické práce. Požadavky, podklady na zpracování cenové nabídky
jsou obsaženy přílohou zahájení zadávacího řízení, která je součástí poptávky:

DETAIL ZAKÁZKY:
Žádost o zpracování cenové nabídky
Výzva k podání nabídky
A,B TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
STÁVAJÍCÍ STAV
POHLED VNĚJŠÍ - NÁVRH
DETAILNÍ VÝKRESY PILÍŘŮ A VÝPLNĚ
PŮDORYS - NÁVRH
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - TR
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z
FOTODOKUMENTACE
KUNĚJOVICE VV – OPLOCENÍ
KUNĚJOVICE VV - OPLOCENÍ xlsx

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 44/02/20 j) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato

6.3. II. etapa inventarizace majetku a závazků, Inventarizační zpráva za rok 2019
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: k) 45/02/20 II. etapu
inventarizace majetku a závazků, Inventarizační zprávu za rok 2019;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 45/02/20 k) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato

6.4. 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“
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 51/02/20 Nabídku dotací

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“, schůzku s p. Mgr. Alexandrou Rýdlovou
Na vědomí
6.5. OZ vyhláška č. 01/2020
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 37/02/20 Obecně závaznou
vyhlášku obce Kunějovice č. 01/02/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kunějovice, sp. zn.: 104.1 A/5, č. j.: OÚKU 21.1/V-17-02/2020-Lő;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 37/02/20 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.6. OZ vyhláška č. 02/2020
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: d) 38/02/20 Obecně závaznou
vyhlášku obce Kunějovice č. 02/02/2020, o místním poplatku ze psů,
na základě zmocnění § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a
v
souladu
s
§
10
písm.
d)
a
§
84
odst.
2
písm.
h)
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sp. zn.: 104.1 A/5, č. j.: OÚKU 22.1/V17-02/2020-Lő;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 38/02/20 d) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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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 pronájem místnosti bývalého pohostinství, 29. 8. 2020
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: l) 46/02/20
- Žádost / souhlas, č. j. OÚKU 36/Z/VSS/2020-Lő, sp. zn.: 255 S/10, s pronájmem místnosti
bývalého pohostinství – nebytových prostor s příslušenstvím v přízemí obecní budovy č. p. 28 za účelem
jubilejní oslavy paní Anny Uhrové, plánované na dat. 29. 8. 2020 od 14,00 hod., žadatelky p. Anny
Vynahlovské, ……… …. . .. , … .. ….. . ….. . Pronájem místnosti pro soukromé účely činí
Kč 400,00/so+ne;
- dárkový koš v hodnotě Kč 1 500,00 k jubilejnímu výročí sňatku manželů Uhrových;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 46/02/20 l) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7.4. Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky - pokračování Záměru č. IV/11/2019 – IV.01/20,
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: f) 40/02/20 Zprávu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, č. j.: OÚKU/026.2/ZO-SM/17-02/2020, sp. zn.: 255 S/10, 624 S1 ,
z pokračování záměru obce Kunějovice č IV – 01/20, výpůjčky nebytových prostor v přízemí obecní budovy
č. p. 28 a prostoru venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 40/02/20 f) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7.5. + 7.6. Cenové nabídky – OÚKU 37 – 37.2/CN/17-02/2020-Lő, oprava spádování zámkové dlažby,
oprava obrubníku, oprava kanálové vpusti, Objednávka OÚKU/37.3/CN-O-01/17-02/2020-Lő
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: e) 39/02/20 Cenové nabídky
OÚKU 37 – 37.2/CN/17-02/2020-Lő / objednávkový list č. 01/02/2020,
A) opravy a přespádování zámkové dlažby (Vacek-Ludvík),
B) opravy obrubníku (zatáčka u Uhrů),
C) opravy kanálové vpusti (u hasičárny).
Dodavatel Ebau s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, celkem A + B + C - Kč 33 190,00 bez DPH;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 39/02/20 e) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
7.7. Obecní akce – Dětský maškarní bál
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: n) 48/02/20 Pořádání obecní
akce Dětského maškarního bálu v sobotu dne 29. 2. 2020, pod taktovkou zodpovědné osoby Květy Hakrové.
Hodnota občerstvení Kč 5 000,00;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 48/02/20 n) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
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7.8. Oprava výtluků Turbem, místní komunikace´
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: h) 42/02/20 Cenovou nabídku
oprav výtluků v místních komunikacích obce tryskovou metodou, strojem Turbo (kamínek + asfaltová
emulze), č. j. OÚKU 38/SH/19-02/2020-Lő, sp. zn.: 280 A/10. Cena za 1 násypku Turbo 6000 - Kč 37 500,00 bez
DPH (materiál, obsluha stroje), 1 t – Kč 3 410,00 bez DPH, 1 m 2 – Kč 313,00 bez DPH. Při objednávce
do 30. 4. 2020/realizace březen/duben – sleva – Turbo 6 000 – Kč 36 000,00 / 1t – Kč 3 273,00;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, R. Vacek), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
Usnesení č. 42/02/20 h) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato


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

: 7.1.

DDZ 25_zprava_750157534_prijata_Oznámení_MV_Služební_Ministerstvo vnitra
DDZ 26_zprava_751856002_prijata_Posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky č. 02_2020,
Kunějovice
DDZ 27_zprava_752247673_prijata_Sběr informací o finančních výdajích obcí při zajišťování
voleb_dotazník SURVIO_postoupení 1
28 ODZ_zprava_753256774_odeslana_RE_Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019

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.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_02-U-VZZO-17-02/2020, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z02/20 Pozvánka, návrh programu 02, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z02/20 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z02/20 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z02/20 Usnesení

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:
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………………………………………………….…………………………………………..………………….
(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 3. zasedání zastupitelstva obce (23. 3. 20):
˲
Závěrečná zpráva - zadávací řízení "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice",
zakázka zjednodušeného podlimitního řízení: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99-baf815e1e5f9ec17/zakazka/P20V00000001
Smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti na území PK 2020
Cenová nabídka na dotační management, ing. Ondřej Povýšil, Ph.D.
Cenová nabídka na opravu místních komunikací tryskovou metodou, Kristýna Dömová
Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky – záměr výpůjčky nebytových prostor pohostinství
Žádost o spolupráci při přípravě pořízení dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje, mapování pro DTM PK
Výběrové řízení na pozici kronikáře obce Kunějovice v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
v platném znění
Vyúčtování roku 2019, CPOS
Usnesení č. j. 108 EX 05481/08-202, dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Dodatek č. 8 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením peč. služby č. 16/08 ze dne 3. 7. 2008, s
účinností od 1. 7. 2008
Rozhodnutí o povolení kácení, SÚSPK, p. o., Bc. Michaela Racková, č. j.: OÚKU-47/RK/02-03/2020-Lő, ODZ
37_759392773_SÚSPK kácení, č. j._ 47_K_02_03_2020_Lő_sign.
Žádost o vyjádření k řešení oprav kanalizačních vpustí, č. j.: OÚKU/051/Ž-02/05-03/2020-Lő, sp. zn.: 280.A/10,
233.V/20
SÚS PK - Žádost o zajištění péče a údržby, propustek pod komunikací III/2046, č. j.: OÚKU/06.1/Ž-01/1401/2020-Lő, sp. zn.: 231.1/V/20
Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Opatření obecné povahy
Příjezdová cesta k 301/11, žádost – Písemné stanovisko / Souhlas s údržbou ostatní komunikace – ostatní plochy –
pozemků parc. č. 833/6, 833/9, 833/10, 833/11, č. j.: OÚKU-73/Ž/VSS/20-03/2020-Lő, sp. zn.: 280.6 S/5
Cenová nabídka – zámkové dlažby

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

1) Ladislav Kadlec

2) Václav Král

starosta Jiří Lőwy
17. února 2020 v obci Kunějovice zapsal, za správnost zodpovídá: Jiří Lőwy
Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 17. 2. 2020 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 10. 3. 2020 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 17. 2. 2020 do: 10. 3. 2020 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 11. 3. 2020
UZ-02/VZZO-17-02/2020-Lő

| Počet listů: 7 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
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