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                                                          ZÁPIS                                                                                             

1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
18. 1. 2021, 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 určena: Helena Ludvíková, ref.                                                                                  
Hosté: Hakrová Květa, Brunclík František, Mashtaller Alexandr
                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Úvodní zahajovací část, úvodní slovo
       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 11. 1. do 18. 11. 2021 - 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  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 program01, Ad 7.1 - 7.12. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a S. Polákovou. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.   
► Návrh usnesení č.: ZO 02/01/21: Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelem zápisu:           
    Helenu Ludvíkovou;                                                                                                                                     
    Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovatele: Ladislava Kadlece, Slavomíru Polákovou;                
    Výsledek hlasování:  …................................................................................................................................
    5 členů ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, V. Král, 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, 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/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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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem programu  zasedání  (6.  1.  -  6.  5.),  v  souladu  s  informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce. 
                                                                                                                                                                                                                                    

Upravený program (7.1.  – 7.12.  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  z 12. veřejného zasedání ze dne 21. 12. 2020  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                 
6.1.    Stížnost na poškození cesty při stavebních aktivitách p. Růžičky 
6.2.   Oznámení o zah. spol. úz., stav., vodopráv. a SŘ -  čov do vsaku, č. j.: OÚKU 295/22-12/20-Lu,
          OÚKU 02/06-01/21-Lu                    
6.3.    Informace pro starosty – nová odpadová legislativa, č. j.: OÚKU 01/01-01/21-Lu  
6.4.    Provozní kniha dětského hřiště, pokyny pro provoz a kontrolu, Provozní řád, Prohlášení o shodě  
6.5.    Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 
           č. j.: OÚKU 05/11-01/21-Lu 
  

                  
          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:
-  Návrh nájemní smlouvy, byt I. NP 
- Cenová nabídka – úprava napojení domácí vodárny v suterénu OÚ, OÚKU 07/14-01/2021-Lu

- Zrušení spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové doprav  y
- Revize a kontroly kotlů, revize, kontroly a čištění komín  ů
- Vyhlášení voleb do PS PČR 2021, přehled termínů a lhůt, OÚKU 08/18-01/2021-Lu  
- 120 EX 27945_16_100_Vyrozumění o PM, OÚKU 09/18-01/2021-Lu     
- Informace obcím o zveřejnění Koncepce, OÚKU 10/18-01/2021-Lu       
- Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2021 podle jednotlivých obcí, OÚKU 11/18-01/2021-Lu         
- Sdělení_dělení pozemků, Žádost o souhlas s rozdělením pozemku dle GP, Kunějovice, OÚKU 12/18-01/2021-Lu

- Fa č. 20210001, rekonstrukce sklepních prostor 
a zařadit je jako body 7.3. - 7.12.

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.
 

18:10       pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                       

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:   
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                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                
                 …....................................................................................................................................................................……
                                                                                                                   Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
                                                                                                                                   
► Návrh usnesení č.: ZO 01/01/21: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:                       
01/01/21   Upravený program1 1. veřejného zasedání  dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/03.2/01.2/UP/VZZO-18        
-01/2021-Lu, s úpravou doplnění obsahu o nově zařazené body jednání 7. 1. - 7. 12.;.…….……                    
……….………………….……...                                                                                                                      
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. ZO 01  /01/21 bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body  jednání  
                                                                                                                                                                            
3. Projednání námitek k zápisu z 12. veřejného zasedání ZOK ze dne 21. 12. 2020
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  z 12. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 12. 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 předchozího
jednání -
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
-  [ 0 ]

6.1. Stížnost na poškození cesty při stavebních aktivitách p. Růžičky 
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 07/01/21 Stížnost na poškození cesty
při stavebních aktivitách na Slatině. Šetřením starosty a místostarosty 5. 1. 2021 nebyly na příjezdové
cestě k RD stěžovatele zjištěny žádné závady, poškození, které by pan Růžička při výstavbě nové haly
způsobil,  vyjeté koleje či velké množství bláta. Zastupitelstvo po projednání uvádí, že až roztaje sníh,
proběhne následně opětovná kontrola. Dojde-li ke zjištěním, bude p. Růžičkovi dán podnět k  nápravě.
                                                                                                                                 
6.2. Oznámení o zah. spol. úz., stav., vodopráv. a SŘ -  čov do vsaku,
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  08/01/21 Oznámení o zahájení společného
územního, stavebního, vodoprávního a SŘ -  čov do vsaku, č. j.: OÚKU 295/22-12/20-Lu, OÚKU 02/06-01/21-Lu

6.3.  Informace pro starosty – nová odpadová legislativa
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 09/01/21 Informaci pro starosty – nová 
odpadová legislativa, č. j.: OÚKU 01/01-01/21-Lu, balíček zákonů upravujících nově oblast odpadového 
hospodářství. 

6.4. Provozní kniha dětského hřiště, pokyny pro provoz a kontrolu, Provozní řád, Prohlášení o shodě    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 10/01/21 Provozní knihu dětského hřiště, 
Pokyny pro provoz a kontrolu DH, Pokyny pro údržbu a opravu, legislativu a technické normy, záznamy 
kontrol, Provozní řád, Prohlášení o shodě podle § 6 nař. vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění, Certifikát 
typu výrobku ev. č. 12.303.974 – zařízení dětských hřišť;
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6.5. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 05/01/21 Žádost o projednání připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, č. j.: OÚKU 05/11-01/21-Lu

Výsledek hlasování:
5 členů ZO proti: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                           
Neschváleno všemi hlasy ■

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.  Návrh nájemní smlouvy, byt I. NP          
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá usnesením č. 18/01/21 Návrh nájemní smlouvy, byt I. NP

7.4. Cenová nabídka – úprava napojení domácí vodárny v suterénu OÚ, OÚKU 07/14-01/2021-Lu

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  ZO  03/01/21  Cenovou  nabídku –  úprava
napojení domácí vodárny v suterénu OÚ, č. j.: OÚKU 07/14-01/2021-Lu. Dodavatel Instalatérství V+V a Z. Rota,
Miroslav Vurm, Dvořákova 33, 301 00 Plzeň, celková hodnota zakázky Kč 6 042,10 včetně DPH;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                            

Schváleno všemi hlasy 

7.5. Zrušení spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové doprav  y
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.:  11/01/21 Zrušení  spojů  ve  vybraných
jízdních řádech autobusové doprav  y  

7.6.  Revize a kontroly kotlů, revize, kontroly a čištění komín  ů
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  12/01/21 Revize a kontroly kotlů, revize,
kontroly a čištění komín  ů

7.7.  Vyhlášení voleb do PS PČR 2021, přehled termínů a lhůt
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 13/01/21 Vyhlášení voleb do PS PČR 2021,
přehled termínů a lhůt, OÚKU 08/18-01/2021-Lu 

7.8.  120 EX 27945_16_100_Vyrozumění o PM                                                                                                                      
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 14/01/21 120 EX 27945/16-100 
27945_16_100_Vyrozumění o doložce provedení exekuce, Vyrozumění o právní moci usnesení o změně 
PM, povinný K.... ….... , K.......... .. , za účasti F........ …. , …....... .. , OÚKU 09/18-01/2021-Lu

7.9.  Informace obcím o zveřejnění Koncepce  
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  15/01/21  Informaci obcím o zveřejnění
Koncepce  rozvoje  regionální  silniční  a  železniční  sítě  Plzeňského  kraje,  OÚKU  10/18-01/2021-Lu.  Náměty
ke Koncepci – Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz) je možné zasílat poštou na adresu KÚ PK, Škroupova 18,
Plzeň nebo e-mailem na peter.grohol@plzensky-kraj.cz do 29. 1. 2021
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7.10. Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2021 podle jednotlivých obcí
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 16/01/21 Rozpis příspěvku na výkon státní
správy v roce 2021, OÚKU 11/18-01/2021-Lu. Dne 18. 12. 2020 byl schválen Zákon č. 600/2020 Sb. o státním
rozpočtu České republiky na rok 2021. Součástí zákona o státním rozpočtu je i finanční vztah k územním
rozpočtům,  který  je  tvořen  finančním vztahem státního  rozpočtu  k  rozpočtům obcí.  Tato  skutečnost
vyplývá  ze  zákona č.  218/2000 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Rozpis  příspěvku na  výkon státní
správy podle jednotlivých obcí je zveřejněn na portále Plzeňského kraje v sekci Oblasti  působnosti  –
Ekonomika.

7.11. Sdělení_dělení pozemků, Žádost o souhlas s rozdělením pozemku dle GP, Kunějovice
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 17/01/21 Sdělení_dělení pozemků, Žádost   
o souhlas s rozdělením pozemku dle GP, Kunějovice, OÚKU 12/18-01/2021-Lu     
 
7.12. Rekonstrukce sklepních prostor
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  ZO 04/01/21 Fa č. 20210001 –  rekonstrukce
sklepních  prostor,  dodavatele  Alexandr  Mashtaler,  Kunějovice  14,  330  35  Kunějovice.  Cena  díla
Kč 55 324,00;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                           

Schváleno všemi hlasy          
                                                                                                                                                                                



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

DDZ 199_zprava_853896635_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 200_zprava_854214933_prijata_Změna sazebníku_EKO_KOM
DDZ 201_zprava_854382502_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 202_zprava_854568880_prijata_Dotazník EKO_KOM
DDZ 203_zprava_854828903_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 204_zprava_855556597_prijata_8_147 Obecné obeslání
DDZ 01_zprava_855563081_prijata_Zah. čov do vsaku V. Žemlička Kunějovice
DDZ 02_zprava_855824753_prijata_Informace pro starosty - nová odpadová legislativa
DDZ 03_zprava_856120069_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 04_zprava_856120204_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 05_zprava_857224095_prijata_Zah. SŘ čov do vsaku M. Žemlička
DDZ 06_zprava_859284368_prijata_Oznámení_Ministerstvo vnitra
DDZ 07_zprava_859330980_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 08_zprava_859539043_prijata_průvodní dopis ke zpracování přehledu přestupků za rok 2020 obce
DDZ 09_zprava_859855315_prijata_117D8210H4363
DDZ 10_zprava_860241844_prijata_Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2021
DDZ 11_zprava_860349828_prijata_Dopis všem obcím PK_vyhlášení voleb do PS PČR 2021, přehled termínů a lhůt
DDZ 12_zprava_860529463_prijata_120 EX 27945_16_100_Vyrozumění o PM
DDZ 13_zprava_860822969_prijata_Informace obcím o zveřejnění Koncepce
DDZ 14_zprava_861495175_prijata_Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2021 podle jednotlivých obcí
DDZ 15_zprava_862752268_prijata_Sdělení_dělení pozemků, Žádost o souhlas s rozdělením pozemku dle GP, 
Kunějovice
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8. Prostor pro dotazy
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 20:00 hodin ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                           
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_01-U-VZZO-18-01/2021, příloha č. 4 Zápisu          
                                                                                                                                                                           
Přílohy:
- příloha č. 1/Z01/21  Pozvánka, návrh programu01, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z01/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z01/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z01/21  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 2. zasedání zastupitelstva obce (22. 2. 21):        

- - -     

                                                                                                                                                                                          

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                          ___________________ 
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18. ledna 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                

                                                                                                                                                               
        

        
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 19. 1. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 4. 2. 2021 |                                                                                                                                                       
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 19. 1. 2021 do: 4. 2. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 5. 2. 2021 
                                                                    
  

  UZ-01/VZZO-18-01/2021-Lu    |    Počet listů: 7  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
  
  
   Dokument odesílaný v digitální podobě 
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http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/archiv-usneseni-zastupitelstva-2021/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47



