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24.5.2021
                           

                                                          ZÁPIS                                                                                              

5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
24. 5. 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.: 0

Zapisovatelem jednání určena: H. 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 17. 5. do 24. 5. 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 program05, Ad 7.1 - 7.3. 

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) 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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http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Upraveny-program.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf


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.  – 7.3.  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 4. veřejného zasedání ze dne 26. 4. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 
       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 /  
       č. j.: OÚKU 84/14-05/2021-Lu

Body jednání                                                                                                                                                                  
6.1.   Ohlášení hydrogeologického průzkumu Jablonský, Šanderová / č. j.: OÚKU 75/03-05/2021-Lu
6.2.   Přehled vyúčtování 01 – 02/2021, CPOS Město Touškov / č. j.: OÚKU 77/03-05/2021-Lu                          
6.3.    Návrh závěrečného účtu 2020 
6.4.    Přijetí výpovědi Kooperativa Vienna Insurance Group, č. j.: OÚKU 74/03-05/2021-Lu       
6.5.    Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD Kunějovice p. p. č. 27/2, DUR+DSP 03/21/
         č. j.: OÚKU 83.1/10-05/2021-Lu, Souhlasné stanovisko                                                                                
6.6.   Pojistná smlouva, Pojištění podnikatele a právnických osob ProfiPlán číslo 4389430434, 
         Generali ČP

6.7.   Souhlas se změnou v užívání stavby / objekt občanského vybavení / č. j.: OÚKU 82/06-05/2021-Lu        
6.8.   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV_12-0016074/VB/02 Kunějovice, 
         PS, E7, kNN

6.9.   Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK /
         č. j.: OÚKU 86/18-05/2021-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  bod: 
-  ČEZ Prodej - cenová nabídka / 10103048 / elektřina a zařadit jej jako bod 7.3.

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.
  

18:20       pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                        
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Připomínky ze strany členů zastupitelstva:   
           
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                 
                 …....................................................................................................................................................................……

                                                                                                                                                                             
3. Projednání námitek k zápisu ze 4. veřejného zasedání ZOK ze dne 26. 4. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  ze 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26. 4. 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:

– 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 / č. j.: OÚKU 84/14-05/2021-Lu

► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 68/05/21 Smlouvu o dílo č. 2 - Rekonstrukce 
elektroměrových rozvaděčů OÚ Kunějovice, úprava elektroměrového rozvaděče bytu II. NP budovy OÚ, 
rekonstrukce měření OÚ/č. j.: OÚKU 84/14-05/2021-Lu,
objednatel: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zastoupena starostou Jiřím Lőwym,
zhotovitel: Václav Hellus – ELEKTRO HELLUS, IČO: 45345872, DIČ: 6801311561, Nevřeň 120,             
330 11 Třemošná. Cena montáže a prací Kč 42 987,00;     

 J.  Lőwy,  S.  Poláková, R.  Vacek, 0  proti, 0  zdržel  se 

6.1. Ohlášení hydrogeologického průzkumu Jablonský, Šanderová / č. j.: OÚKU 75/03-05/2021-Lu
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  75/05/21  Ohlášení  hydrogeologického 
průzkumu Jablonský, Šanderová / č. j.: OÚKU 75/03-05/2021-Lu 
                                                                                                                                 
6.2. Přehled vyúčtování 01 – 02/2021, CPOS Město Touškov / č. j.: OÚKU 77/03-05/2021-Lu   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 69/05/21 Přehled vyúčtování 01 – 02/2021, 
CPOS Město Touškov, Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov, IČO: 750 62 330/č. j.: OÚKU 77/03-05/2021-Lu 

 J.  Lőwy,  S.  Poláková, R.  Vacek, 0  proti, 0  zdržel  se 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Upraveny-program.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/06/Smlouva-o-dilo-c.-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Upraveny-program.pdf


6.3.   Návrh závěrečného účtu 2020
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 76/05/21:
~Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 202  0;
~Vyvěšení Návrhu Závěrečného účtu 202  0 (k 31. 12. 2020);
přílohy tvořící  ZÚ, které z  důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední  desce,  ale  jsou k dispozici 
v sídle obecního úřadu: 
účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2012 –
VykPriloha201  2, VykRozvaha2012 , VykZZ2012, VykFin 2012 pro hodnocení plnění rozpočtu,
Inventarizační zpráva za rok 202  0.                    
(Obec Kunějovice v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejnila Návrh závěrečného účtu 24. 5. 2021, 
společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2020 (ze dne 25. března 2021) na úřední desce OÚ a způsobem 
umožňující dálkový přístup -  elektronická úřední deska obce; Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodařen  í 
územního celku je přílohou vyvěšeného Návrhu závěrečného účtu obce).

6.4. Přijetí výpovědi Kooperativa Vienna Insurance Group, č. j.: OÚKU 74/03-05/2021-Lu   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 77/05/21 Potvrzení o přijetí výpovědi - 
Kooperativa Vienna Insurance Group, poj. Smlouva č. 8603320733, Trend – standardní pojištění 
podnikatelských rizik, zánik pojištění uplynutím dne 16. 6. 2021, č. j.: OÚKU 74/03-05/2021-Lu  
                                                                                                                                                                                                        
6.5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD Kunějovice p. p. č. 27/2, DUR+DSP 03/21/
         č. j.: OÚKU 83.1/10-05/2021-Lu, Souhlasné stanovisko    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 78/05/21:

– Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD Kunějovice p. p. č. 27/2, DUR+DSP 03/21/
– č. j.: OÚKU 83.1/10-05/2021-Lu, Souhlasné stanovisko 

 
 

 

6.7. Souhlas se změnou v užívání stavby / objekt občanského vybavení / č. j.: OÚKU 82/06-05/2021-Lu
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  79/05/21  Souhlas se změnou v užívání 
stavby  /  objekt  občanského  vybavení  /  č.  j.:  OÚKU  82/06-05/2021-Lu, stavba  na  pozemku  st.  p.  50 
v katastrálním území Kunějovice

6.8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV_12-0016074/VB/02 Kunějovice, PS, E7, kNN
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 71/05/21 Smlouvu o budoucí smlouvě 
  __4 __                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_24. 5. 2021                                                                                                 

●●  (2021) Obec Kunějovice    
                                                                                                                                                                      4/7  

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-USC-Kunejovice-2020IuIdYr.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zaverecny-ucet-Kunejovice-2020-navrh.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zaverecny-ucet-Kunejovice-2020-navrh.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Inventarizacni-zprava-za-rok-2020.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Inventarizacni-zprava-za-rok-2020.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/VykFin2012.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/vykZZ2012.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/vykRozvaha2012.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/VykPriloha2012.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/VykPriloha2012.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-USC-Kunejovice-2020IuIdYr.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-USC-Kunejovice-2020IuIdYr.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-USC-Kunejovice-2020IuIdYr.pdf


o zřízení věcného břemene  – služebnosti č. IV_12-0016074/VB/02 Kunějovice, PS, E7, kNN, sp. zn.: 56.1 
V/5; smluvních stran:
- Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zastoupa starostou p. Jiřím Lőwym a
-  ČEZ Distribuce,  a.  s.,  sídlem Teplická 874/8,  405 02 Děčín IV – Podmokly,  zastoupena ELEKTRO 
ELAP SLS, s. r. o.,  p. Miluší Hrnčárovou Dis, ve věci umístění, provozování, oprav a údržby Zařízení 
distribuční  soustavy na dotčených nemovitostech p.  p.  č.  415/25,  415/70,  v  obci  a  k.  ú.  Kunějovice, 
obnovy, výměny a modernizace a povinnosti výkon těchto práv strpět (věcné břemeno). Rozsah věcného 
břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 344-235/2020, potvrz. KÚ pro PK dne 23. 2. 2021 pod 

6.9. Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK / č. j.: OÚKU 86/18-05/2021-Lu  
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.:  ZO 72/05/21  Žádost o podporu pro zařazení 
do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK / č. j.: OÚKU 86/18-05/2021-Lu, Clementas Janovice, s. r. o., 
Rozvojová zóna 504,  340 21 Janovice nad Úhlavou. Službu Centra pro seniory považuje ZO za potřebnou 
pro region. Je v zájmu občanů, aby Plzeňský kraj Domov zařadil do základní sítě poskytovatelů sociálních 
služeb,  péči  o  seniory  s  Alzheimerovou  chorobou,  Parkinsonovou  chorobou,  dalšími  typy  demence 
a  o  klienty  po  cévních  mozkových  příhodách  a  dnes  již  i  s  postcovidovým  syndromem  považuje 
za důležitou a stále ještě nedostatečně pokrytou;

 

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.  ČEZ Prodej - cenová nabídka / 10103048 / elektřina, plyn          
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 73/05/21                                                             
Cenovou nabídku, kompletní kalkulace pro odběry energií ČEZ Prodej / 10103048 /,                                
Změnu produktů elektřiny a plynu pro odběrná místa,
Změnu dodavatele elektřiny a plynu z X ENERGIE, s. r. o., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČ: 24817872, DIČ: CZ24817872 na ČEZ Prodej, a. s., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň, 
Varianta fixace a garance obchodní ceny na 2 roky;

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

ODZ 88_zprava_902609184_odeslana_RE_Dotace na dopravní oblslužnost_Smlouva
DDZ 89_zprava_900636246_prijata_Sčítání 2021_přehled online sečtenosti obce
DDZ 90_zprava_902581075_prijata_Ohlášení, Jablonský, Šanderová, Kunějovice 
DDZ 91_zprava_902582955_prijata_Ohlášení_Jablonský, Šanderová, Kunějovice_správné přílohy
ODZ 92_zprava_903845520_odeslana_Fa č. 02_05_2021_EKO_KOM a. s.
DDZ 93_zprava_903925259_prijata_Souhlas se změnou užívání_změna užívání stavby vedené jako rodinný dům
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DDZ 94_zprava_904318927_prijata_RE_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_přijato
DDZ 95_zprava_904634836_prijata_RE_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_zpracováno_část 1 z 2
DDZ 96_zprava_904634731_prijata_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_zpracováno_část 2 z 2
DDZ 97_zprava_907202544_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 98_zprava_908133828_prijata_Žádost o podporu pro zařarení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK
DDZ 99_zprava_909899976_prijata_Veřejné opatrovnictví, Ministerstvo vnitra
DDZ 100_zprava_910319376_prijata_Podání z důvodu puče organizovaného zločinu na státním zastupitelství _masivní 
falšování dokumentů a pravdy_Bradavice

                                                                                                                                                                                
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_05-U-VZZO-24-05/2021, příloha č. 4 Zápisu          
                                                                                                                                                                            
Přílohy:
- příloha č. 1/Z05/21  Pozvánka, návrh programu05, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z05/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z05/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z05/21  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 6. zasedání zastupitelstva obce (21. 6. 21):         
- Závěrečný účet 2020_schválení návrhu, protokol o schválení účetní závěrky                                                
-"Kultura občanům regionu"                                                                                                                                         

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz 
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni 
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ověřovatelé:                                    1) Ladislav Kadlec                          2) Slavomíra Poláková                       

                                                        __________________                    ___________________

starosta  Jiří Lőwy                          ___________________ 
 

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

                                                                                                                                                               
        

        
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 26. 5. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 21. 6. 2021 |                                                                                                                                                      
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 26. 5. 2021 do: 21. 6. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 22. 6. 2021 
                                                                    
  

  UZ-05/VZZO-24-05/2021-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

