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22.2.2021
                             

                                                          ZÁPIS                                                                                             

2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
22. 2. 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: Brunclík František, Stezková Anna
                                                                                                                                                                                                                            

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. 2. do 22. 2. 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. 02Upravený progra  m, Ad 7.1 - 7.8. 

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 20/02/21: 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 listinu (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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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající  seznámil  přítomné s  návrhem programu zasedání  (6.  1.  -  6.  13.),  v  souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce. 
                                                                                                                                                                                                                                    

Upravený program (7.1.  – 7.8.  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 1. veřejného zasedání ze dne 18. 1. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                 
6.1.   Dodatek smlouvy o vedení účetnictví, DaKan PORADENSKÁ S. R. O.
6.2.   Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami _ŠŘ čov EK_S4 V. Žemlička
          Kunějovice, č. j.: OŽP-BAR/2585/2021,  OÚKU 15/25-01/2021-Lu                
6.3.    Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2020, č. j.: OÚKU 22/03-02/2021-Lu        
6.4.   Rozpočtové opatření č. 5                                                                                                                      
6.5.   Projekt pěstební činnosti 2021      
6.6.   Smlouva o dílo č. 2, elektroinstalace – sklepy, Předávací protokol, Zpráva o revizi
         elektrické instalace                                                                                                                                 
6.7.   Rozhodnutí, povolení nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, Žemlička, 
         č. j.: OÚKU 19/02-02/2021-Lu                                                                                                                    
6.8.   Společný souhlas, Stavba pro rodinnou rekreaci, č. j.: Stav.: 130/2021, OÚKU 18/02-02/2021-Lu                
6.9.   Žádost o souhlas s průjezdem a použitím komunikace, č. j.: OÚKU 25/08-02/2021-Lu                            
6.10. Žádost o pronájem nebytových prostor,  č. j.: OÚKU 24/05-02/2021-Lu                                                   
6.11. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN, č. j.: OÚKU 27/09-02/2021-Lu                                               
6.12. Žádost o sdělení § 6_obec, č. j.: OÚKU 26/09-02/2021-Lu                                                                        
6.13. Upozornění, povinná výměna kotlů, č. j.: OÚKU 27/09-02/2021-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:

-  1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 02/2021 
- Projektová dokumentace - Stavební úpravy interiéru kaple Sv. Anny
- Zmocnění starosty, SFŽP   
- Vyúčtování 2020 a dodatek 2021, CPOS MěstoTouškov, č. j.: OÚKU 31/22-02/2021-Lu      
- Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti 2021, Smlouva o poskytnutí
  účelové dotace, č. j.: OÚKU 32/22-02/2021-Lu 
- Sčítání lidu, domů a bytů_Plzeňský kraj, č. j.: OÚKU 33/22-02/2021-Lu a zařadit je jako body 7.3. - 7.8.
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2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval  dotaz,  zda  má  někdo z přítomných připomínku k programu v souvislosti  s  plněním §  83
odstavec  2 zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákona
č.  491/2001 Sb.,  o  volbách do zastupitelstev  obcí  a  o  změně některých zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů, a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
 
18:30       pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 

               Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                   

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:   
           
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                
                 …....................................................................................................................................................................……
                                                                                                                   Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
                                                                                                                                   
► Návrh usnesení č.: ZO 19/02/21: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:                       
19/02/21 02Upravený progra  m 2. veřejného zasedání  dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/28.2/02.2/UP/VZZO-22         
-02/2021-Lu, s úpravou doplnění obsahu o nově zařazené body jednání 7. 1. - 7. 8.;.…….……                      
……….………………….……...                                                                                                                      
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 19/02/21 bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body  jednání  
                                                                                                                                                                            
3. Projednání námitek k zápisu z 1. veřejného zasedání ZOK ze dne 18. 1. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
 
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil,  že zápis  z 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. 1. 2021, byl řádně
ověřen a je uložen k nahlédnutí.  K minulým jednáním konstatuje, že úkony dotýkající se schválených
usnesení z posledních jednání jsou splněny. Do dnešního zasedání se přesouvá bod z předchozího jednání
- 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:

– Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 17. 2. 2006
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  ZO 21/02/21  Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě
ze dne 17. 2. 2006 smluvních stran:
- Pronajímatel: Obec Kunějovice, sídlem Kunějovice 28, zastoupena starostou Jiřím Lőwym,                      
- Nájemce: Pavel Nowak, bytem K.......... .. , … .. …....... , R. Č.: …......... Tímto dodatkem č. 1 o nájmu se 
nahrazují veškerá ustanovení původní nájemní smlouvy a nahrazují novým textem nájemní smlouvy. 
Nájemce se zavazuje mj. hradit Pronajímateli za užívání bytu nájemné ve výši  Kč 5 000,00 počínaje 
měsícem duben 2021;                                                                                                                                    
Výsledek hlasování:     
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 1 zdržel se: R. Vacek                                             

Schváleno čtyřmi hlasy   

6.1. Dodatek smlouvy o vedení účetnictví, DaKan PORADENSKÁ s. r. o.
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje usnesením  č.  ZO  22/02/21  Dodatek  smlouvy o  vedení
účetnictví
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Poskytovatel  DaKan PORADENSKÁ S. R. O., Ing. David Vičar, K Remízku 33a, 301 00 Plzeň a klient 
Obec Kunějovice spolu uzavřeli smlouvu o vedení účetnictví. Nyní se dohodli na změně této smlouvy,      
a to tak, že částka za měsíční vedení účetnictví se mění na Kč 5 800,00;
Výsledek hlasování:         
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                            

Schváleno všemi hlasy                                                                                                                                             
                                                                                                                                 
6.2. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami _ŠŘ čov EK_S4 V. Žemlička
        Kunějovice, č. j.: OŽP-BAR/2585/2021,  OÚKU 15/25-01/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  30/02/21  Povolení k  nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami _ŠŘ čov EK_S4 V. Žemlička  Kunějovice,  č. j.: OŽP-BAR/2585/2021,
OÚKU 15/25-01/2021-Lu

6.3.  Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2020, č. j.: OÚKU 22/03-02/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 31/02/21 Finanční vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem za rok 2020, č. j.: OÚKU 22/03-02/2021-Lu  

6.4. Rozpočtové opatření č. 5     
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 32/02/21 R  ozpočtové opatření č. 5  
                                                                                                                                                                                                       
6.5. Projekt pěstební činnosti 2021  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 33/02/21 Projekt pěstební činnosti 2021,
OLH obce Kunějovice Ing. Martin Bubeníček

6.6. Smlouva o dílo č. 2, elektroinstalace – sklepy, Předávací protokol, Zpráva o revizi elektrické instalace
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 23/02/21 Smlouvu o dílo č. 2, 
elektroinstalace – sklepy, Předávací protokol, Zprávu o revizi elektrické instalace mezi smluvními 
stranami: 
objednatel: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, zastoupená starostou Jiřím Lőwym a 
zhotovitel: Václav Hellus – ELEKTRO HELLUS, Nevřeň 120, 330 11 Třemošná.
Cena sjednaná za montáže a práce – elektroinstalace OÚ Kunějovice - sklepy – Kč 41 180,00 bez 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 

6.7. Rozhodnutí, povolení nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, Žemlička, 
       č. j.: OÚKU 19/02-02/2021-Lu

      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 34/02/21   Rozhodnutí, povolení nakládání
      s povrchovými nebo podzemními vodami, Žemlička, č. j.: OÚKU 19/02-02/2021-Lu  
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6.8. Společný souhlas, Stavba pro rodinnou rekreaci, č. j.: Stav.: 130/2021, OÚKU 18/02-02/2021-Lu  
► Návrh usnesení 

      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 35/02/21 Společný souhlas, Stavba
      pro rodinnou rekreaci, č. j.: Stav.: 130/2021, OÚKU 18/02-02/2021-Lu 

6.9. Žádost o souhlas s průjezdem a použitím komunikace, č. j.: OÚKU 25/08-02/2021-Lu 
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 36/02/21 Žádost o souhlas a Souhlas
      s průjezdem a zvláštním použitím komunikace, průjezdem vozidel účastníků rallye po komunikaci
      v majetku obce, s její plnou uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikace - v sobotu
     dne 5. 6. 2021 při XV. ročníku Rallye Plzeň 2021, v úseku tratě rychlostní zkoušky: RZ 1, 5: Všeruby –  
     Mostice – Zahrádka – Hůrky – Úněšov, č. j.: OÚKU 25/08-02/2021-Lu

6.10. Žádost o pronájem nebytových prostor,  č. j.: OÚKU 24/05-02/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 27/02/21  Žádost o pronájem nebytových 
prostor víceúčelové místnosti v přízemí budovy OÚ pro užívání osobní kanceláře od 1. 3. 2021, č. j.: OÚKU 
24/05-02/2021-Lu;
Výsledek hlasování: 
4 členi ZO proti: V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 1 zdržel se: L. Kadlec                                            
Neschváleno čtyřmi hlasy ■   

6.11. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN, č. j.: OÚKU 27/09-02/2021-Lu
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 37/02/21 Vyrozumění o provedeném vkladu
      do KN, č. j.: OÚKU 27/09-02/2021-Lu 

6.12. Žádost o sdělení § 6_obec, č. j.: OÚKU 26/09-02/2021-Lu 
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 38/02/21 Žádost o sdělení § 6_obec,
       č. j.: OÚKU 26/09-02/2021-Lu, 29/02/21 Sdělení k žádosti ze dne 8. 2. 2021, podle ust. § 6 zákona 
      č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění    
      pozdějších předpisů, značka SPU 041274/2021/104/Tom/32161204   

6.13.  Upozornění, povinná výměna kotlů, č. j.: OÚKU 27/09-02/2021-Lu
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 39/02/21 Upozornění občanům
      na povinnou výměnu kotlů, č. j.: OÚKU 27/09-02/2021-Lu 

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.  1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 02/2021          
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice  schvaluje usnesením č.:  ZO 24/02/21 Zápis  z  1.  jednání Kontrolního
výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 02/2021;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                            

Schváleno všemi hlasy 
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7.4. Projektová dokumentace - Stavební úpravy interiéru kaple Sv. Anny 
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  40/02/21  Zhotovení  projektové
dokumentace - Stavební úpravy interiéru kaple Sv. Anny;

7.5.  Zmocnění starosty, SFŽP
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 25/02/21 Zmocnění starosty pro jednání. 
Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci Jiřímu Lőwymu, pověřuje jej v plném rozsahu 
k zastupování v jednání s Ministerstvem životního prostředí, SFŽP ve všech věcech, procesních úkonech   
a faktickém jednání a to bez omezení na jakékoliv speciální jednání;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 1 zdržel se: J. Lőwy                                             

Schváleno čtyřmi hlasy      

7.6.  Vyúčtování 2020 a dodatek 2021, CPOS MěstoTouškov, č. j.: OÚKU 31/22-02/2021-Lu 
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá usnesením č.: 42/02/21 Vyúčtování 2020 a dodatek 2021, CPOS
MěstoTouškov, č. j.: OÚKU 31/22-02/2021-Lu  

7.7.  Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti 2021, Smlouva o poskytnutí účelové dotace
         č. j.: OÚKU 32/22-02/2021-Lu 
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.:  ZO  26/02/21  Žádost  o  poskytnutí  účelové
dotace na  zajištění  dopravní  obslužnosti  2021,  Smlouvu  o  poskytnutí  účelové  dotace  mezi  Obcí
Kunějovice,  zastoupenou  Jiřím  Lőwym  a  Plzeňským  krajem,  Škroupova  18,  306  13  Plzeň,  IČO:
70890366.  Požadovaná  částka  Kč  6  952,00.  Finanční  prostředky z  poskytnuté  dotace  budou  použity
k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 konkrétně na úhradu prokazatelné
ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby v přepravě cestujících vzniklých
na základě smluv dopravců s žadatelem;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                            

Schváleno všemi hlasy 
  
7.8.  Sčítání lidu, domů a bytů_Plzeňský kraj, č. j.: OÚKU 33/22-02/2021-Lu                                                                                  
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 41/02/21 Sčítání lidu, domů a 
bytů_Plzeňský kra  j, č. j.: OÚKU 33/22-02/2021-Lu
                                                                                                                                                                                



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

DDZ 15_zprava_862752268_prijata_Sdělení_dělení pozemků, Žádost o souhlas s rozdělením pozemku dle GP, 
Kunějovice
DDZ 16_zprava_863629019_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 17_zprava_863826210_prijata_24_171 Výzva k doplnění s přerušením řízení_Procesní rozhodnutí
DDZ 18_zprava_864392817_prijata_Rada obce Kunějovice_IČO 00573086
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ozn%C3%A1men%C3%AD-%C4%8CS%C3%9A-o-kon%C3%A1n%C3%AD-s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-lidu-dom%C5%AF-a-byt%C5%AF-v-roce-2021-v-%C4%8CR.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ozn%C3%A1men%C3%AD-%C4%8CS%C3%9A-o-kon%C3%A1n%C3%AD-s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-lidu-dom%C5%AF-a-byt%C5%AF-v-roce-2021-v-%C4%8CR.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ozn%C3%A1men%C3%AD-%C4%8CS%C3%9A-o-kon%C3%A1n%C3%AD-s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-lidu-dom%C5%AF-a-byt%C5%AF-v-roce-2021-v-%C4%8CR.pdf


DDZ 19_zprava_864723330_prijata_pov ŠŘ čov EK_S4 V. Žemlička Kunějovice
DDZ 20_zprava_864865975_prijata_Ostatní pošta 
DDZ 21_zprava_865095117_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 22_zprava_865406553_prijata_Dopis na obce_finanční vypořádání 2020
ODZ 23_zprava_868495104_odeslana_Fa 01022021_Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
DDZ 24_zprava_866732867_prijata_Oznámení
DDZ 25_zprava_867580560_prijata_Dopis pro obce_Informace o novinkách časopisu Veřejná správa
DDZ 26_zprava_867904526_prijata_SŘ pov čov do vsaku + výjimka M. Žemlička Kunějovice
DDZ 27_zprava_868365926_prijata_Souhlas_společný souhlas_U S_ Stavba pro rodinnou rekreaci
DDZ 28_zprava_868365926_prijata_Společný souhlas U S_ Stavba pro rodinnou rekreaci
DDZ 29_zprava_868366255_prijata_Společný souhlas_stavba pro rodinnou rekreaci_Kožnar
DDZ 30_zprava_868461197_prijata_Vyrozumění úřadu_Obce I., II. a III. Typu
ODZ 31_zprava_869038506_odeslana_Finanční vypořádání za rok 2020
DDZ 32_zprava_868800302_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
ODZ 33_ zprava_871090731_odeslana_117D8210H4363_1. Část/2_Ministerstvo pro místní rozvoj
ODZ 34_zprava_871093123_odeslana_117D8210H4363_2. část/2_Ministerstvo pro místní rozvoj
DDZ 35_zprava_869332885_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 36_zprava_869517435_prijata_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu_Obeslání
DDZ 37_zprava_870707726_prijata_Žádost o sdělení § 6_obec
DDZ 38_zprava_871420925_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 39_zprava_871427689_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 40_zprava_873270955_prijata_Informace VZP
DDZ 41_zprava_874060324_prijata_Vyúčtování 2020 a dodatek 2021
DDZ 42_zprava_874242140_prijata_Dotace na dopravní obslužnost
DDZ 43_zprava_874246393_prijata_Sčítání lidu, domů a bytů_Plzeňský kraj
DDZ 44_zprava_876585662_prijata_Jiná alternativa pro vaše znalosti
DDZ 45_zprava_877652772_prijata_6NC13184_2020, přípis ÚJ 1_4 MN
ODZ 46_zprava_877706262_odeslana_RE_Žádost o sdělení § 6

                                                                                                                                                                               
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_02-U-VZZO-22-02/2021, příloha č. 4 Zápisu          
                                                                                                                                                                           
Přílohy:
- příloha č. 1/Z02/21  Pozvánka, návrh programu02, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z02/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z02/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z02/21  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

      __7 __                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_22. 2. 2021                                                                                                

       ●       ●  (2021) Obec Kunějovice                                                                                                                                         7/8 



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 (22. 3. 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                          ___________________ 
 

22. února 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                

                                                                                                                                                               
        

        
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 23. 2. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 10. 3. 2021 |                                                                                                                                                     
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 23. 2. 2021 do: 10. 3. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 11. 3. 2021 
                                                                    
  

  UZ-02/VZZO-22-02/2021-Lu    |    Počet listů: 8  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
  
  Dokument odesílaný v digitální podobě 
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