Z-08.5/VZZO, č. j.: OÚKU 214.5/Z-17-08/2020-Lő

sp. zn.: 101.2.1 A/10

17. 8. 2020

ZÁPIS
8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022,
17. 8. 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 (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: R. Vacek
Zapisovatelem jednání určen: Jiří Lőwy, starosta obce
Hosté: Hakrová Květa, Brunclík František, Dvořák Karel
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 10. 8. do 17. 8. 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. 3 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 jednání08, Ad 7.1 - 7.7.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu J. Lőwyho, ověřovateli: L. Kadlece a S. Polákovou.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č.: b) 135/08/20:………………………………………………………………………….
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu: Jiřího Lőwyho;…………………………...
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: Ladislava Kadlece, Slavomíru Polákovou;
Výsledek hlasování: ……………………………………………………………………………………….
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 3 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.
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (6. 1. a 6. 2.), 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 zápisu ze 7. veřejného zasedání ze dne 3. 8. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Informace z Tatiné, Mimořádné opatření č. 2 KHS PK, č. j.: OÚKU 222/14-08/2020-Lő
6.2. Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Plzeňského kraje v roce 2020 dle zákona
č. 159 / 2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS Cov-2, č. j.: OÚKU 215/13-08/2020-Lő
7.1.
7.2.
8.
9.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
Návrh usnesení, další přílohy, závěr

7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body:
- ´ Z pověření zadavatele studie na Zvýšení dostupnosti bydlení - Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
k projektu Analýzy a doporučení na zvýšení dostupnosti bydlení
- Cenová nabídka, kompletní zednické práce po elektroinstalaci, začištění a oprava stěn, Richard
Ševeček, č. j.: OÚKU 224/17-08/2020-Lő
- V+V Rota, reklamace – přeložka sloupek
- Kauce/pronájem víceúčelové místnosti 1 000,00/den
- Reklamace, č. j.: OÚKU 225/17-08/2020-Lő, "Stavební úpravy kaple Sv. Anny v Kunějovicích"´,
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.
19:00

pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, S. Poláková
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Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č.: a) 134/08/20:.….….….….…..…..…..…..….….…..….….………..…..……………..

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: a) 134/08/20 Upravený program 8. veřejného
zasedání, dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/214.2/08.2/UP/VZZO-17-08/2020-Lő, s úpravou doplnění obsahu o nově
zařazené body jednání 7. 1. - 7. 7.;.…….…….……..…….……….……….…….……….…………..……...
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 134/08/20 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání
3. Projednání námitek k zápisu ze 7. veřejného zasedání ZOK ze dne 3. 8. 2020
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 3. 8. 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. Informace z Tatiné, Mimořádné opatření č. 2 KHS PK, č. j.: OÚKU 222/14-08/2020-Lő
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 138/08/20 Mimořádné opatření č. 2 KHS
PK, č. j.: OÚKU 222/14-08/2020-Lő.
S ohledem na situaci s výskytem viru COVID v Tatiné pro informovanost aktuální nařízení KHS
Plzeňského kraje č 02/2020, ze dne 14. 8. 2020.
6.2. Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Plzeňského kraje v roce 2020 dle zákona
č. 159 /2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS Cov-2, č. j.: OÚKU 215/13-08/2020-Lő;
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 139/08/20 Poskytnutí jednorázového
nenávratného příspěvku pro obce Plzeňského kraje v roce 2020 dle zákona č. 159 /2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
Cov-2, č. j.: OÚKU 215/13-08/2020-Lő.
Zákon č. 159/2020 Sb. v části čtvrté stanovil Ministerstvu financí povinnost poskytnout obcím
jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu - kapitoly Všeobecná pokladní správa,
určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu. Konkrétně je tato problematika upravena v § 9a až v § 9c zákona č. 159/2020 Sb. V souladu
s těmito ustanoveními obdrží obec jednorázový nenávratný příspěvek.
Výše příspěvku pro každou obec je stanovena součinem částky 1 250 Kč a počtu obyvatel obce podle
bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
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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. Z pověření zadavatele studie na Zvýšení dostupnosti bydlení - Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
k projektu Analýzy a doporučení na zvýšení dostupnosti bydlení
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 140/08/20 Studii na Zvýšení dostupnosti
bydlení - Ministerstva pro místní rozvoj ČR, k projektu Analýzy a doporučení na zvýšení dostupnosti
bydlení. Obec Kunějovice byla na základě daných parametrů vybrána k provedení studie – vyplnění
obsáhlého on-line dotazníku.
7.4. Cenová nabídka, kompletní zednické práce po elektroinstalaci, začištění a oprava stěn,
Richard Ševeček, č. j.: OÚKU 224/17-08/2020-Lő
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá na 9. VZZOK Cenovou nabídku, kompletní zednické práce
po elektroinstalaci, začištění a oprava stěn, Richard Ševeček, č. j.: OÚKU 224/17-08/2020-Lő
7.5. V+V Rota, reklamace – přeložka sloupek
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 141/08/20 Reklamaci – přeložka sloupek,
V + V Rota – narovnání.
7.6. Kauce/pronájem víceúčelové místnosti
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: c) 136/08/20:
Kauci / pronájem víceúčelové místnosti - nebytových prostor v přízemí stavebního objektu obecní
budovy č. p. 28, na pozemku č. parc. st. 50, a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11, v k. ú. a obci
Kunějovice:
Kauce: Kč 1 000,00/den, včetně pronájmu Kč 500,00/den;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: (J. Lőwy, L. Kadlec, V. Král, S. Poláková), 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

Usnesení č. 136/08/20 c) bylo schváleno čtyřmi hlasy
7.7. Reklamace, č. j.: OÚKU 225/17-08/2020-Lő, "Stavební úpravy kaple Sv. Anny v Kunějovicích"
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 142/08/20 Reklamaci, č. j.: OÚKU 225/1708/2020-Lő, "Stavební úpravy kaple Sv. Anny v Kunějovicích" - ing. Petru Herboltovi, . ….. 21 , … ..
….. .
K reklamaci pokrývačských prací v subdodávce firmy Zíka, odpadlé střešní šablony, byla firmou
přislíbena
oprava
v
týdnu
31.
8.
2020
–
4.
9.
2020.

__4 __
Zápis a Usnesení_8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_17. 08. 2020
● (2020) Obec Kunějovice

4/6



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

: 7.1.

DDZ 112_zprava_810294422_prijata_Pozvánka a přihláška na seminář Transfery v účetnictví obcí
DDZ 113_zprava_810698215_prijata_Svoz elektrozařízení ze sběrných dvorů a obcí po 1. 8. 2020
DDZ 114_zprava_812221970_prijata_Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce PK
DDZ 115_zprava_812319889_prijata_Oznámení_MV_SLUŽEBNÍ
DDZ 116_zprava_812423937_prijata_8_194 Informace o vyznačení plomby _ Obeslání
DDZ 117_zprava_812479102_prijata_Oznámení o zahájení společného řízení_Agromot Slatina_rozšíření
stáv. objektu
DDZ 118_zprava_812546985_prijata_Informace č. 4 _Směrnice MV
DDZ 119_zprava_812565172_prijata_Informace č. 3_Obchodní podmínky ČP
DDZ 120_zprava_812577554_prijata_Informace č. 5_zaregistrované KL, adresář zmocněnců
ODZ 121_zprava_812981513_odeslana_Zpětvzetí žádosti č. j._ OÚKU_172_18_06_2020-Lő
DDZ 122_zprava_813112819_prijata_Seznam zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic
DDZ 123_zprava_813332047_prijata_Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"
DDZ 124_zprava_813974074_prijata_Dopis na vědomí zpětvzetí žádosti ohlášení
ODZ 125_zprava_814251616_odeslana_Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, GP, A. Levý,
K. L. Foldová
DDZ 126_zprava_814286913_prijata_Sdělení k dělení pozemku v k. ú. Kunějovice
DDZ 127_ zprava_814510420_prijata_Změna č. 1 ÚP Všeruby
DDZ 128_zprava_814623220_prijata_Registrace akce Dětské hřiště
DDZ 129_zprava_814694499_prijata_Registrace akce DIS_106685_117D8210H4363 106685_Dětské
hřiště, Obec Kunějovice_Ministerstvo pro místní rozvoj ID: 26iaava · IČ: 66002222 · Staroměstské
náměstí 932/6, 11000 Praha 1, CZ (Spisová aplikace)
DDZ 130_zprava_815539160_prijata_Rozhodnutí_Budova OÚ Kunějovice_úprava vytápění
DDZ 131_zprava_815812466_prijata_Neinvestiční účelová dotace na volby do 1/3 Senátu PČR
a do zastupitelstva kraje v roce 2020

8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pozn.: 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_08-U-VZZO-17-08/2020, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z08/20 Pozvánka, návrh programu 08, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z08/20 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z08/20 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z08/20 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 9. zasedání zastupitelstva obce (21. 9. 20):
˲
---

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) Slavomíra Poláková

starosta Jiří Lőwy

17. srpna 2020 v obci Kunějovice zapsal, za správnost zodpovídá: Jiří Lőwy

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 18. 8. 2020 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 2. 9. 2020 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 18. 8. 2020 do: 2. 9. 2020 | ARCHIV: dokumenty | usnesení zastupitelstva 2020 od: 3. 9. 2020
UZ-08/VZZO-17-08/2020-Lő

| Počet listů: 6 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný

__6 __
Zápis a Usnesení_8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_17. 08. 2020
● (2020) Obec Kunějovice

6/6

