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                                                          ZÁPIS                                                                                              

4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
26. 4. 2021, zasedací místnost OÚ

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek (řazeno abecedně)                                         
Omluveni jmen.: V. Král
Zapisovatelem jednání určena: H. Ludvíková, ref.                                                                                          
Hosté: Brunclík F., Hakrová K., Bubeníčková I., Jíša J., Beštová R. 
                                                                                                                                                                                                                            

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 19. 4. do 26. 4. 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  jsou  přítomni  4  členi  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 progra  m04, Ad 7.1 - 7.5. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a S. Polákovou. 

2.1.
Prezenční listin  u (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 5 hostů.

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.  9.),  v  souladu  s  informací 
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce. 
                                                                                                                                                                                                                                     

Upravený program (7.1.  – 7.5.  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 3. veřejného zasedání ze dne 22. 3. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                  
6.1.    Návrh smlouvy o dílo - Rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů OÚ Kunějovice, úprava
         elektroměrového rozvaděče bytu II. NP budovy OÚ, rekonstrukce měření OÚ    
6.2.   Cenová nabídka na provedení zámkové dlažby ve výměře zakázky 390 m2, E-Bau s. r. o. /
           č. j.: OÚKU 49/22-03/2021-Lu, č. j.: OÚKU 60 + 61/12-04/2021-Lu    
6.3.    Cenová nabídka I. - III. - oprava a zpevnění pochozí plochy u OÚ, parkovacích míst a cesty
         pro NA, Petr Motyčka / č. j.: OÚKU 50/22-03/2021-Lu  
6.4.    Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. / č. j.: OÚKU 51/29-03/2021-Lu        
6.5.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Krajský úřad Plzeňského kraje, OE /
           č. j.: OÚKU 52/29-03/2021-Lu, 
           Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2021 / OÚKU 54/31-03/2021-Lu                  
6.6.   Svoz nebezpečného odpadu 22. 5. 2021  
6.7.   Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 Sb., o kompenzačním bonusu
         pro rok 2021_bonusové období 1. 2. 2021_31.3. 2021                                                                          
6.8.   Nabídka pojištění 4 fin Better together, top konzultant Ing. Ivana Bubeníčková, 
          č. j.: OÚKU 64/21-04/2021-Lu 
6.9.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020, AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
  

                  
          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:                                   
-  Upozornění na odstávku elektřiny 13. 5. 21, 7,30 – 15,00;
- Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam / č. j.: OÚKU 70/26-04/2021-Lu; 
- Výpověď smlouvy TREND 14 č. 8603320733 / č. j.: OÚKU 69/26-04/2021-Lu a zařadit je jako body
   7.3. - 7.5. 

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: 4                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                                          
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Připomínky ze strany členů zastupitelstva:   
           
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                 
                 …....................................................................................................................................................................……

    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  ze 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 3. 2021, byl řádně 
ověřen a je uložen k nahlédnutí.  K minulým jednáním konstatuje, že úkony dotýkající se schválených 
usnesení (č. 43 – 50/03/21) z posledních jednání jsou splněny. Do dnešního zasedání se  přesouvá bod 
z předchozího jednání -
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:

– Návrh  smlouvy  o  dílo -  Rekonstrukce elektroměrových  rozvaděčů  OÚ  Kunějovice,  úprava 
elektroměrového rozvaděče bytu II. NP budovy OÚ, rekonstrukce měření OÚ, Ad 6.1. 

6.1. ► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  přesouvá  Návrh  smlouvy  o  dílo -  Rekonstrukce elektroměrových 
rozvaděčů OÚ Kunějovice,  úprava elektroměrového rozvaděče  bytu II.  NP budovy OÚ, rekonstrukce 
měření OÚ.   
                                                                                                                                 
6.2. Cenová nabídka na provedení zámkové dlažby ve výměře zakázky 390 m2, E-Bau s. r. o. /
         č. j.: OÚKU 49/22-03/2021-Lu, č. j.: OÚKU 60 + 61/12-04/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 53/04/21:   
- Cenovou nabídku na provedení zámkové dlažby ve výměře zakázky 390 m2,
- Cenovou nabídku na provedení obrub a podkladu ve ve výměře zakázky 390 m2 
   / č. j.: OÚKU 49/22-03/2021-Lu, č. j.: OÚKU 60 + 61/12-04/2021-Lu 
Zhotovitel: E-Bau, s. r. o., Jiří Háva, Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň; 
- Objednávku č. 01/21/ č. j.: OÚKU 60.1/CN-O-01/26-04/2021-Lu; 
Předpokládaná cena zpracování díla v Kč bez DPH 204 030,80; 
- Objednávku č. 02/21/ č. j.: OÚKU/61.1/CN-O-02/26-04/2021-Lu;
Předpokládaná cena zpracování díla v Kč bez DPH 224 579,20;
Výsledek hlasování:  

 

6.3.  Cenová nabídka I. - III. - oprava a zpevnění pochozí plochy u OÚ, parkovacích míst a cesty pro NA,
        Petr Motyčka / č. j.: OÚKU 50/22-03/2021-Lu 
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► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 57/04/21 Cenovou nabídku I. - III. - oprava 
a zpevnění pochozí plochy u OÚ včetně dodání materilálu, parkovacích míst a cesty pro NA, Petr 
Motyčka / č. j.: OÚKU 50/22-03/2021-Lu; Nekmíř 132, 331 52 Dolní Bělá, IČ 72227010, cena celkem bez 
DPH Kč 655 026,94;
Výsledek hlasování:  
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                                           
Neschváleno čtyřmi hlasy ■                                                                                                                     ZO 57/04/21

6.4. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. / č. j.: OÚKU 51/29-03/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 58/04/21 Žádost o podporu provozu Linky 
bezpečí, z. s. / č. j.: OÚKU 51/29-03/2021-Lu;
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198, o finanční příspěvek ve výši Kč 2 000,00;
Výsledek hlasování: 
4 členi ZO proti: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                                           
Neschváleno čtyřmi hlasy ■                                                                                                                                                            ZO 58/04/21

                                                                                                                                                                                                        
6.5.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Krajský úřad Plzeňského kraje, OE /
        č. j.: OÚKU 52/29-03/21-Lu   
         Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2021 / č. j.: OÚKU 54/31-03/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 
60/04/21 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Krajský úřad Plzeňského kraje, OE / 
               č. j.: OÚKU 52/29-03/21-Lu   
61/04/21 Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2021 / č. j.: OÚKU 54/31-03/2021-Lu        

6.6.  Svoz nebezpečného odpadu 22. 5. 2021
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 62/04/21 Svoz nebezpečného odpad  u,
který se uskuteční dne 22. 5. 2021, vyvěšeno ÚD, ElÚD  

6.7. Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 Sb., o kompenzačním bonusu
       pro rok 2021_bonusové období 1. 2. 2021 - 31.3. 2021 / č. j.: OÚKU 66/21-04/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 63/04/21 Poskytnutí příspěvku ze státního 
rozpočtu dle zákona č. 95_2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021_bonusové období 1. 2. 2021 - 
31.3. 2021 / č. j.: OÚKU 66/21-04/2021-Lu. 
Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro  rok 2021, stanovil Ministerstvu  financí povinnost 
poskytnout  obcím  v  souvislosti  s  výplatou  tzv.  kompenzačního  bonusu  pro  rok  2021  příspěvek 
ze státního rozpočtu  z kapitoly  Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních 
dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy. 
Konkrétně je tato problematika upravena v § 17 až § 19 citovaného zákona. V souladu s ustanovením § 18 
obdrží  obce  ve  správním  obvodu  Plzeňského  kraje  příspěvek  na  základě  platné  prováděcí  vyhlášky 
č.  358/2020 Sb.,  o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně 
z přidané hodnoty a daní z příjmů.
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/03/Svoz-nebezpe%C4%8Dn%C3%A9ho-odpadu-22.-5.-2021.pdf
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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.  Upozornění na odstávku elektřiny 13. 5. 21       
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 64/04/21 Upozornění na odstávku elektřin  y 
13. 5. 21 od 7,30 do 15,00, vyvěšeno ÚD, ElÚD.

7.4. Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam / č. j.: OÚKU 70/26-04/2021-Lu 
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Kunějovice bere  na vědomí usnesením č.  65/04/21  Veřejnou vyhlášk  u,  hromadný 
předpisný  seznam  /  č.  j.:  OÚKU  70/26-04/2021-Lu, 729744/21/2300-11420-401159,  jímž  se  uvedeným 
daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti správce daně 
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021, ode dne 26.04.2021 do 26.05.2021, vyvěšeno ÚD, ElÚD. 

7.5. Výpověď smlouvy TREND 14 č. 8603320733 / č. j.: OÚKU 69/26-04/2021-Lu 
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  ZO 56/04/21  Výpověď smlouvy  TREND 14 
č. 8603320733 / č. j.: OÚKU 69/26-04/2021-Lu, Kooperativě pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group, IDS: 
n6tetn3, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, CZ, v zákonné lhůtě;
Výsledek hlasování: 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Verejna-vyhlaska.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Verejna-vyhlaska.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Upozorneni-na-odstavku-elektriny_oznameni.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Upozorneni-na-odstavku-elektriny_oznameni.pdf




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

ODZ 62_zprava_887447862_odeslana_Žádost o změnu v užívání stavby
DDZ 63_zprava_888263241_prijata_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Kunějovice
DDZ 64_zprava_888679748_prijata_Dopis na obce
DDZ 65_zprava_889522728_prijata_Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
DDZ 66_zprava_889874249_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 67_zprava_890788296_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 68_zprava_891217131_prijata_Pravidelný roční výpis z Registru osob
DDZ 69_zprava_892032003_prijata_Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energice. č. 110060760313
DDZ 70_zprava_892289609_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 71_zprava_892735528_prijata_Sčítání lidu, domů a bytů
DDZ 72_zprava_893368841_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
ODZ 73_zprava_895415712_odeslana_Žádost o přezkoumání hospodaření 2021
DDZ 74_zprava_894808048_prijata_2022_INV_DOT_Informace obcím
DDZ 75_zprava_895127339_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 76_zprava_895407695_prijata_Výzva pro obce k 1. 2. 2021
DDZ 77_zprava_896060765_prijata_Dotazník MŠMT pro obce_školství
DDZ 78_zprava_896256105_prijata_117D8210H4363 ROPD_změna_bilance 2021
DDZ 79_zprava_897128839_prijata_Spolupráce při sběru dat z probíhajícího Sčítání lidu, domů a bytů 2021
80 DDZ_zprava_897644253_prijata_3C63_2021, příp. 3_5
DDZ 81_zprava_897693756_prijata_Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 Sb., o 
kompenzačním bonusu pro rok 2021_bonusové období 1. 2. 2021_31.3. 2021
DDZ 82_zprava_897991171_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 83_zprava_898589384_prijata_Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766887
DDZ 84_zprava_898823633_prijata_Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
ODZ 85_zprava_900175903_odeslana_RE_3 C 63_2021, příp. 3_5 Patrik Jílek
DDZ 86_zprava_900051069_prijata_Informace o dočasném uzavření pracoviště OP a CD MěÚ Litoměřice
ODZ 87_zprava_900408820_odeslana_Výpověď smlouvy TREND 14 č. 8603320733
ODZ 88_zprava_902609184_odeslana_RE_Dotace na dopravní oblslužnost_Smlouva

                                                                                                                                                                                
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_04-U-VZZO-26-04/2021, příloha č. 4 Zápisu
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Přílohy:
- příloha č. 1/Z04/21  Pozvánka, návrh programu04, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z04/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z04/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z04/21  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 5. zasedání zastupitelstva obce (24. 5. 21):         
- Smlouva o dílo č. 2 - Rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů OÚ Kunějovice, úprava 
elektroměrového rozvaděče bytu II. NP budovy OÚ, rekonstrukce měření OÚ, Václav Hellus x obec            
- Návrh závěrečného účtu 2020    

                                                                                                                                                                                           

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                         
___________________ 
 

26. dubna 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                

                                                                                                                                                               
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 4. 5. 2021 |  26. 4. 21 |                                                                               
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 20. 5. 2021 |                                                                                                                                                      
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 4. 5. 2021 do: 20. 5. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 21. 5. 2021 
                                                                    
  
  UZ-04/VZZO-26-04/2021-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

