
  Z-U-M.5/VZZO, OÚKU 97.5/Z-02-04/2020-Lő                              
 Sp. zn.: 101.2.1    A/10                 

 2. 4. 2020

                                                                    ZÁPIS                                                                                            

mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,  
2. 4. 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 obce                                                                                    
Hosté: Hakrová Květa, Brunclík František
                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Úvodní zahajovací 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 26.  3. do 2.  4.  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  íM , 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.: 53/04/20 b):                                                                                                                    
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: Jiřího Lőwyho;  ……………………………..
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: Ladislava Kadlece, Václava Krále;                                
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.
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http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/02/Upraven%C3%BD-program-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Upraven%C3%BD-program.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Upraven%C3%BD-program.pdf


2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem programu  zasedání  (6.  1.  -  6.  7.),  v  souladu  s  informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce  (příloha č. 1) a elektronické úřední desce. 

                                                                                                                                                                                                                                     

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 zápisu02 (zasedání ze dne 17. 2. 2020)    
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání
                                                                                                                                                                                         
6.1.  Závěrečná zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, oznámení o výsledku zadávacího
        řízení na VZ "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice", zakázka zjednodušeného
        podlimitního řízení:
        https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99-baf8-15e1e5f9ec17/zakazka/P20V00000001
6.2.  Smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti na území PK 2020,
        č. j.: OÚKU 60/10-03/2020-Lő, sp. zn.: 276.1 A/10 
6.3.  Cenová nabídka na dotační management, ing. Ondřej Povýšil, Ph.D.
6.4.  Cenová nabídka na opravu místních komunikací tryskovou metodou, Kristýna Dömová,
         č. j. OÚKU 64/16-03/2020-Lő, sp. zn.: 280.6 S/5
6.5.  Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky – záměr výpůjčky nebytových prostor pohostinství   
6.6.  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, č. j.: OÚKU49/04-03/2020-Lő, sp. zn.: sp. zn.: 553.2 A/5
6.7.  Cenová nabídka zámkové dlažby, č. j.: OÚKU 90/24-03/2020-Lő, sp. zn.: 91.2 V/5 

                  
          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-M/VZZO-02-04/2020, další přílohy, závěr

                                                                                                                                                                 
Po  přečtení  návrhu  programu  zasedání  navrhl  předsedající doplnit  program  o  body:
´Cenová nabídka zpevněné plochy – vstup OÚ, č. j.: OÚKU 98/26-03/2020-Lő, sp. zn.: 91.2 V/5,
 Cenová nabídka – přeložka plynovodní přípojky, č. j.: OÚKU 99/27-03/20-Lő, sp. zn.: 91.2 V/5´, 
 Cenová nabídka JV MAL, s. r. o., č. j.: OÚKU 118/04/20-Lő, sp. zn.: 254.3.6 S/5,   

       Zpřístupnění a údržba ostatní komunikace, ost. plochy p. p. č. 833/6, 833/9, 833/10, 833/11
 Předávací protokol, záznam o předání a převzetí hmotných věcí´a zařadit je jako body 7.3. - 7.7.

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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https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99-baf8-15e1e5f9ec17/zakazka/P20V00000001
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19:00       pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Roman Vacek, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Václav Král                                                         

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

     ► Návrh usnesení č.:    52/04/20 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program mimořádného
veřejného zasedání dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění, obsah návrhu programu o nově zařazené body
jednání; Upravený program jednán  íM Zastupitelstva obce Kunějovice, doplnění obsahu Návrhu programu
veřejného zasedání o nově zařazené body jednání 7. 1. - 7. 7.;……………………………...………………....
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. 52/04/20     a)   bylo schváleno pěti hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání     

                                                                                                                                                                             
3. Projednání námitek k zápisu 02 ze ZZOK 17. 2. 2020 -  Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil,  že zápis  z 2. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne 17. 2. 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.  Závěrečná  zpráva z  výběrového  řízení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu,  oznámení  o  výsledku
zadávacího  řízení  na  VZ  "Stavební  úpravy  oplocení  pozemku  budovy OÚ,  č.  p.  28,  Kunějovice",
zakázka zjednodušeného podlimitního řízení: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-
4b99-baf8-15e1e5f9ec17/zakazka/P20V00000001;
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  54/04/20  c)  Odložení
Závěrečné  zprávy z  výběrového  řízení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu,  přesunutí  rozhodnutí
a  oznámení  o  výsledku zadávacího řízení  na  VZ  "Stavební  úpravy oplocení  pozemku  budovy OÚ,
č. p. 28, 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. 54/04/20     c  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato
                                                                                                                                  

6.2.  Smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti na území PK 2020,
        č. j.: OÚKU 60/10-03/2020-Lő, sp. zn.: 276.1 A/10 
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►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.:  d)  55/04/20  Smlouvu
o poskytnutí účelové dotac  e určené na zajištění dopravní obslužnosti na území PK 2020, č. j.: OÚKU 60/10-
03/2020-Lő, sp. zn.: 276.1 A/10, kterou Příjemce – Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, jako
objednatel  veřejné  osobní  dopravy  zajišťuje  ve  svém  územním  obvodu.  Poskytnutá  dotace  ve  výši
Kč  5 379,00 bude příjemcem použita  na úhradu prokazatelné ztráty (kompenzace)  vzniklé  dopravcům
plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na základě smluv dopravců Příjemcem – Obec
Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                             
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy           
        Usnesení č. 55/04/20   d  )   bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato 
                                                                                                  
6.3.  Cenová nabídka na dotační management, ing. Ondřej Povýšil, Ph.D.
 ► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  neschvaluje  usnesením  č.:  64/04/20  Cenovou
nabídku na dotační management, ing. Ondřej Povýšil, Ph.D.;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                             
5 členů ZO proti: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno všemi hlasy                                                                                                                    
                                                                                                                                                                        
6.4. Cenová nabídka na opravu místních komunikací tryskovou metodou, Kristýna Dömová,
       č. j. OÚKU 64/16-03/2020-Lő, sp. zn.: 280.6 S/5 
► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:
e) 56/04/20  Cenovou nabídku/objednávku č. 02/04/20-Lő,  č. j. OÚKU 64.1,  64.2/CN-O-02+03/2020-Lő, sp.
zn.: 280.6 S/5, na opravu výtluků místních komunikací  tryskovou metodou, strojem Turbo (kamínek +
asfaltová emulze), Lokalita 1, 2 a 4. Předpokládaná cena zpracování díla Kč 265 00,00;
             /objednávku  č.  03/04/20-Lő na zemní práce + obrubníky  Lokality 1, předpokládaná cena
zpracování díla Kč 60 000,00. Zhotovitel: Oprava silnic - Kristýna Dömová, Palackého třída 45/6, 288 02
Nymburk;
Výsledek hlasování:  
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy 
                                                                                                             
6.5. Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky – záměr výpůjčky nebytových prostor pohostinství  
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje usnesením  č.:  f)  57/04/20  Zprávu
o výběru nejvhodnější nabídk  y,   č. j.: OÚKU 26.3/ZO-SM/02-04/2020, sp. zn.: 255 S/10, 624 S/1 – ze záměru
bezúplatné výpůjčky nebytových prostor  pohostinství  v  přízemí obecní  budovy č.  p.  28 a  venkovního
sezení  na p. p. č.  KN 541/11  -  pokračování  Záměru č.  IV/17-02/2020.  Vlastník nemovitosti - zadavatel
ve výše uvedeném záměru výpůjčky neobdržel žádnou nabídku ve lhůtě pro podání. Po dobu nouzového
stavu,  ochranných  opatření  vyvolaných  v  souvislosti  s  šířením  COVID-19,  nebude  vypsáno  další
pokračování záměru výpůjčky;
Výsledek hlasování: 
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

        Usnesení č. 57/04/20   f  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato                               
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Smlouva-o-poskytnut%C3%AD-%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9-dotace.pdf


6.6. 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, č. j.: OÚKU49/04-03/2020-Lő, sp. zn.: sp. zn.: 553.2 A/5     
►► Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  g) 58/04/20 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, č. j.: OÚKU49/04-03/2020-Lő, sp. zn.: sp. zn.: 553.2 A/5, mezi smluvními stranami:
- Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zast. starostou p. Jiřím Lőwym,
- Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková organizace,
  IČ: 75062330, Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov, zast. ředitelkou p. Lenkou Šeflovou;
Výsledek hlasování: 
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

        Usnesení č. 58/04/20   g  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato        
                                                                                                              
6.7. Cenová nabídka zámkové dlažby, č. j.: OÚKU 90/24-03/2020-Lő, sp. zn.: 91.2 V/5
►► Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  j)  61/04/20  Cenovou
nabídku/objednávkový  list  č.  06/04/2020-Lő,  č.  j.:  OÚKU/90.1/CN-O-06/04/20-Lő,  sp.  zn.:  280.6  S/5,
zhotovitele  Jiří  Kraus,  sídlem Americká  1146,  330  11  Třemošná,
IČ:  74509772.  Předmět/  Specifikace  služby,  požadavky:  Obrubník  silniční  - 63  bm/Kč  400,00/bm.
Předpokládaná  cena  zpracování/díla, celková  hodnota  zakázky v  Kč  bez  (s)  DPH:  25  200,00 Kč /
30 492,00, dle nabídkového listu ze dne 21. 3. 2020, č. j.: OÚKU 90/CN/24-03/2020-Lő; 
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy  

        Usnesení č. 61/04/20   j  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato   

 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.   Cenová nabídka zpevněné plochy – vstup OÚ, č. j.: OÚKU 98/26-03/2020-Lő, sp. zn.: 91.2 V/5
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá Cenovou nabídku zpevněné plochy – vstup OÚ, č. j.: OÚKU 
98/26-03/2020-Lő, sp. zn.: 91.2 V/5                 

 7.4.   Cenová nabídka – přeložka plynovodní přípojky, č. j.: OÚKU 99/27-03/20-Lő, sp. zn.: 91.2 V/5´, 
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  h)  59/04/20  Cenovou
nabídku  DP  OÚKU  99/27-03/20-Lő  ze  dne  27.  3.  2020-Lő  /  objednávkový  list  č.  04/04/2020-Lő,
č. j.: OÚKU/99.1/CN-O-04/13-04/2020-Lő, sp. zn.: 91.2  V/5, dodavatele, zhotovitele: Instalatérství V+V & Z. Rota,
Miroslav Vurm, sídlo: Dvořákova 33, 301 00 Plzeň, IČ: 10355464. 
Specifikace  služby,  požadavky:  Přeložka  plynovodní  přípojky,  Předpokládaná  cena  zpracování/díla,
celková  hodnota  zakázky  v  Kč  bez  (s)  DPH:  43  455,87  Kč  /  52  581,60  Kč,  dle  nabídkového  listu
č. 202000013;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                           
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

        Usnesení č. 59/04/20   h  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato 
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7.5. Cenová nabídka JV MAL, s. r. o., č. j.: OÚKU 118/04/20-Lő, sp. zn.: 254.3.6 S/5  
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  i)  60/04/20  Cenovou
nabídku/objednávkový list  č.  05/04/2020-Lő,  č.  j.:  OÚKU/118.1/CN-O-05/04/2020-Lő,  sp.  zn.:  254.3.6  S/5,
dodavatel  –  zhotovitel  JV MAL,  s.  r.  o., Jaroslav  Vrzák, sídlo: Italská  1202/12,  120  00  Praha  2,
Vinohrady, IČ: 27565149.         
Specifikace služby: Opravy a údržba hasičské zbrojnice, předpokládaná cena zpracování/díla, celková 
hodnota zakázky v Kč bez (s) DPH: 34 920,00 Kč / 42 253,00 Kč;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                           
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

        Usnesení č. 60/04/20   i  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato                                  

7.6. Zpřístupnění a údržba ostatní komunikace, ost. plochy p. p. č. 833/6, 833/9, 833/10, 833/11
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.:  k)  62/04/20   Písemné
stanovisko / Zpřístupnění a údržba ostatní komunikace p. p. č. 833/6, 833/9, 833/10, 833/11, č. j.: OÚKU-
119/Ž/PSV/04/2020-Lő, sp. zn.:  280.6_ S/5;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                           
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

        Usnesení č. 62/04/20   k  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato 

7.7.  Předávací protokol, záznam o předání a převzetí hmotných věcí 
►► Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.:  l)  63/04/20  Předávací
protokol, záznam o předání a převzetí hmotných věcí ze dne 15. 3. 2020, mezi:
- přejímajícím: SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Všeruby, se sídlem Všeruby 292, IČ: 49747827,
  zastoupený Jaroslavem Fránou a
- předávajícím: Jiří Lőwy, starosta obce Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35.   
Předmět předání  ke  dni:  15.  3.  2020,  předmětem  jsou:  hasičská  stříkačka  981-4/965086-72,  přívěs
pro PS, 5 sad hasičských obleků a bot, hadice a příslušenství;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy   ;
Výsledek hlasování:                                                                                                                                             
5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

        Usnesení č. 63/04/20   l  )   bylo schváleno pěti hlasy, přijato 
                                                                                                                                                                              



K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                              
Na vědomí z datových zpráv       ̻̻ 
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DDZ 29 zprava_754307564_prijata_Vyúčtování roku 2019 
30 DDZ zprava_755134622_prijata_270 Kunějovice. pdf, SÚS PK
DDZ 31 zprava_755256362_prijata_Rozesílání výkazu IV 1_01 2019
DDZ 32 zprava_755478664_prijata_Sběr informací_dotazník SURVIO_doplnění 
33 DDZ zprava_757139909_prijata_108 EX 05481_08_202 Usnesení_další dražba nemovitostí
DDZ 34 zprava_757149028_prijata_Pozvánka 24_3_20 konzultační den_doc. Radvan
DDZ 35_zprava_757426747_prijata Dotazník k řešení problematiky zásobování malých obcí pitnou vodou
DDZ 36_zprava_757646935_prijata_Dodatek 2020
ODZ 37_zprava_759392773_odeslana_RE_Kunějovice_SÚSPK kácení, č. j.: 
47_K_02_03_2020_Lő_sign.
DDZ 38_zprava_759476153_prijata_Informace obcím_podpora JSDHO v roce 2020
DDZ 39_zprava_759572457_prijata_134 EX 17769_16 Usnesení_nový plátce mzdy
DDZ 40_zprava_759740886_prijata_Kunějovice vzdání
41 ODZ zprava_761499498_odeslana_Faktura č. 01/03/2020 EKO-KOM
DDZ 42_zprava_761624057_prijata_Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s 
koronavirem
DDZ 43_zprava_761660678_prijata_Informace MPSV
DDZ 44 zprava_761984655_prijata_Vyjádření CPOS MT k COVID 19
ODZ 45_zprava_763397762_odeslana_Vyúčtování roku 19, přehled leden až prosinec
DDZ 46_zprava_762614430_prijata_Informace k vyhlášení nouzového stavu 
DDZ 47 zprava_764447810_prijata_usnesení o vyrozumění nového plátce mzdy _ obec Kunějovice, 
Poučení o postupu při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pláce Obec Kunějovice, V. Ar.
DDZ 48 zprava_764447813_prijata_Usnesení o vyrozumění nového plátce mzdy_Obec Kunějovice, 
Poučení o postupu při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pláce Obec Kunějovice, V. Arabasz
DDZ 49_zprava_764447815_prijata_Exekuční příkaz na mzdu_Obec Kunějovice, Poučení o postupu při 
výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro plátce Obec Kunějovice
DDZ 50 zprava_764447819_prijata_Exekuční příkaz na mzdu - Obec Kunějovice, Poučení o postupu při 
výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro plátce Obec Kunějovice 
51 DDZ zprava_764561457_prijata_Posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek č. 1 a 2_2020
DDZ 52 _ zprava_764578725_prijata_ZŘ změna stavby před dokončením, studna p. č. 744/2, k. ú. 
Kunějovice 
DDZ 53 zprava_765686150_prijata_Žádost o info_volby
DDZ 54 zprava_766204641_prijata_Chirurgické roušky
DDZ 55 zprava_767859432_prijata_Nouzový stav_informace obcím o místních poplatcích MV
DDZ 56_zprava_768645554_prijataObce PK_možnost nastavvení kontaktů pro zasílání SMS 
zpráv_srážkoměry, hladinoměry
ODZ 57_zprava_768800659_odeslana_č. j. 95_2020, příprava konání voleb do zastupitelstev krajů

                                                                                                                                                                                
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. 
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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-02-04/2020, příloha č. 4 Zápisu                                               
Přílohy:
- příloha č. 1/ZM/20  Pozvánka, návrh programuM, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/ZM/20  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/ZM/20  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/ZM/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: 
                                                                                                                                          
………………………………………………….…………………………………………..………………….
(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):         
˲
 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                                                                                                                                           
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-01/14-
01/2020-Lő, sp. zn.: 231.1/V/20                                                                                                                                        
Mobilní svoz nebezpečného odpadu                                                                                                                               
Opatření obecné povahy, č. j.: 17110/2020-MZE_16212                                                                                                  
Sdělení obcím, mimořádná okamžitá pomoc, jak žít spolu a s virem, informace, Tisková zpráva 
MPSV o zajištění potravinové a materiální pomoci lidem v nouzi i v průběhu pandemie COVID 19 , 
č. j.: SOC/48/2020                                                                                                                                                          
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0016074/02 
Kunějovice, PS, E7, kNN,  sp. zn.: 56.1 V/5                                                                                                                     
Nabídka respirátorů FFP2 od české firmy                                                                                                         

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz 
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni 
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ověřovatelé:                1) Ladislav Kadlec                   2) Václav Král                                 

starosta  Jiří Lőwy   

2. dubna 2020 v obci Kunějovice zapsal, za správnost zodpovídá: Jiří Lőwy

                                                                                                                                                                              

        Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 2. 4. 2020 |                                                                                
        Datum sejmutí z úřední desky dne: 17. 4. 2020 |                                                                                                                                                        
        Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 2. 4. 2020 do: 17. 4. 2020 |  ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 18. 4. 2020
                                                                    
 

 UZ-M/VZZO-02-04/2020-Lő    |    Počet listů: 9   |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
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http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2020/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47

