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ZÁPIS
3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022
22. 3. 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, Hakrová Květa
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 15. 3. do 22. 3. 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, nedošlo k dnešnímu dni ke změnám.
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 44/03/21: 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/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. - 6. 3.), v souladu s informací
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce.
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 2. veřejného zasedání ze dne 22. 2. 2021
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
- Vyúčtování 2020 a dodatek 2021, CPOS MěstoTouškov, č. j.: OÚKU 31/22-02/2021-Lu

Body jednání
6.1. Odstoupení od Smlouvy o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 13/05,
ze dne 8. 12. 2005, k 28. 2. 2021 / č. j.: OÚKU 44/15-03/2021-Lu
6.2. Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny /
č. j.: OÚKU 41/11-03/2021-Lu

6.3. Změna distribuční sazby / hodnoty hlavního jističe, OÚ
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
Prostor pro dotazy, diskuse, různé
Návrh usnesení, závěr

7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
2.2 Hlasování o 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.
18:20

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
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► Návrh usnesení č.: ZO 43/03/21: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: 43/03/21

program 3. veřejného zasedání 6.1. - 6.3.;.…….……
……… .…………………
.
……...
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 43/03/21 bylo schváleno všemi hlasy, program přijat
3. Projednání námitek k zápisu z 2. veřejného zasedání ZOK ze dne 22. 2. 2021
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 2. 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:
- Vyúčtování 2020 a dodatek 2021, CPOS MěstoTouškov, č. j.: OÚKU 31/22-02/2021-Lu
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 45/03/21:
–
Přehled vyúčtování 01-12/2020 a
–
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby
č. 16/08, ze dne 3. 7. 2008, s účinností od 1. 7. 2008, CPOS MěstoTouškov, Partyzánská 519, 330 33
Město Touškov, IČO: 750 62 330, č. j.: OÚKU 31/22-02/2021-Lu;
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.1. Odstoupení od Smlouvy o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 13/05,
ze dne 8. 12. 2005, k 28. 2. 2021 / č. j.: OÚKU 44/15-03/2021-Lu
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 46/03/21 Odstoupení od Smlouvy o úhradě
nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 13/05, ze dne 8. 12. 2005, k 28. 2. 2021.
Obec Kunějovice odstupuje dohodou Centru pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov, IČO: 750 62 330, č. j.: OÚKU 44/15-03/2021-Lu;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

6.2. Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny /
č. j.: OÚKU 41/11-03/2021-Lu
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 49/03/21 Informace o změně způsobu
oznamování plánovaných přerušení elektřiny / č. j.: OÚKU 41/11-03/2021-Lu
6.3. Změna distribuční sazby / hodnoty hlavního jističe, OÚ
► Návrh usnesení
° Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 50/03/21 Změnu distribuční sazby /
hodnoty hlavního jističe, OÚ
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° Zastupitelstvo

obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 47/03/21:
- Rekonstrukci elektroměrových rozvaděčů OÚ Kunějovice, úpravu elektroměrového rozvaděče bytu II.
NP budovy OÚ, rekonstrukci měření OÚ;
- Cenovou nabídku č. j.: OÚKU 46/22-03/2021-Lu, dodavatele Václav Hellus, Nevřeň 120, 330 11 Třemošná,
IČO: 45345872. Celková cena díla Kč 34 298,00 bez DPH;
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno 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
--
K bodu 7. Nově zařazené body jednání : 7.1.
Na vědomí z datových zpráv
 ̻
ODZ 46_zprava_877706262_odeslana_RE_Žádost o sdělení § 6
ODZ 47_zprava_881477473_odeslana_RE_6NC13184_2020_přípis ÚJ 1_4 MN
DDZ 48_zprava_877953105_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 49_zprava_878493495_prijata_120 EX 27945_16_104_EPHm 105_Žádost o součinnost
DDZ 50_zprava_880234610_prijata_Oznámení
DDZ 51_zprava_880397317_prijata_Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření Kunějovice
DDZ 52_zprava_880712426_prijata_Sdělení o registraci agendy
DDZ 53_zprava_880952129_prijata_Informace obcím_podpora JSDHO v roce 2021
ODZ 54_zprava_882581051_odeslana_ RE_ 120 EX 27945_16_104_EPJ, 105_Žádost o součinnost
DDZ 55_zprava_882095075_prijata_Žádost o opravu údaje, ZPMV
DDZ 56_zprava_882495731_prijata_Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny
DDZ 57_zprava_882815329_prijata_Sdělení o registraci agendy
ODZ 58_zprava_884679826_odeslana_RE_Dotace na dopravní obslužnost_Kunějovice
ODZ 59_zprava_887313095_odeslana_RE_vyúčtování 2020 a dodatek 2021
DDZ 60_zprava_885378171_prijata_Oznámení, Min. vnitra
DDZ 61_zprava_885457760_prijata_Sdělení o registraci změny agendy

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_03-U-VZZO-22-03/2021, příloha č. 4 Zápisu
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Přílohy:
- příloha č. 1/Z03/21 Pozvánka, návrh programu03, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 3/Z03/21 Prezenční listina
- příloha č. 2/Z03/21 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
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 4. zasedání zastupitelstva obce (26. 4. 21):
---

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

1) Ladislav Kadlec
__________________
___________________

2) Slavomíra Poláková
___________________

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

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 23. 3. 2021 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 10. 4. 2021 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 23. 3. 2021 do: 10. 4. 2021 | ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 11. 4. 2021

UZ-03/VZZO-22-03/2021-Lu | Počet listů: 5 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
Dokument odesílaný v digitální podobě
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