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21.6.2021
                           

                                                          ZÁPIS                                                                                              

6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
21. 6. 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: 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 14. 6. do 22. 6. 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 program06, Ad 7.1 - 7.15. 

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

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

Upravený program (7.1.  – 7.15.  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 5. veřejného zasedání ze dne 24. 5. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                  
6.1.   Závěrečný účet 2020_schválení návrhu, protokol o schválení účetní závěrky

6.2.   Zpráva starostům_projekt "Kultura občanům regionu", Plzeňský kraj
        / č. j.: OÚKU 88/25-05/2021-Lu                                     

6.3.   Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
        / č. j.: OÚKU 90/31-05/2021-Lu    

6.4.    Zpětný odběr a omezení exkluzivity v obecních systémech, REMA Systém
        / č. j.: OÚKU 91/31-05/2021-Lu   

6.5.    Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k DS do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
         č. 21_SOP_01_4121799786
         Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace                                                                          
6.6.   Smlouva o poskytování IT služeb    
6.7.   Žádost o stanovisko orgánu územního plánu a nabídka majetku – k. ú. Kunějovice
         / č. j.: OÚKU 97/07-06/2021-Lu                                                                                                                   
6.8.   Žádost o pronájem nebytových prostor / č. j.: OÚKU 99/08-06/2021-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: 
-  Sdělení MěÚ Všeruby / č. j.: OÚKU 104/12-06/2021-Lu
- Informace k dotazům týkajícím se případného nároku veřejných funkcionářů na náhradu škody                
   / MSP-69/2021-OSZ-SP/1 / č. j.: OÚKU 108/21-06/2021-Lu
- Kontrola MM, servisní zakázka č.: 916100042389 / č. j.: OÚKU 100/10-06/2021-Lu
- Osvědčení o úspoře emisí / č. j.: OÚKU 101/10-06/2021-Lu                                                                                           
- Oznámení Ministerstva vnitra ČR, MV – 79149-5/VS-2021 / č. j.: OÚKU 102/11-06/2021-Lu                             
- Pozvánka, seznámení s vytyčením bodů / č. j.: OÚKU 103/12-06/2021-Lu                                                                 
- Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a darech a závazcích                                     
   / č. j.: OÚKU 96/07-06/2021-Lu                                                                                                                                            
- Nabídka spolupráce při vymáhání neuhrazených pohledávek obce / č. j.: OÚKU 97/07-06/2021-Lu   
- Nový podepisovací modul ČNB Signer a rozšíření prohlížečů pro ABO-K / č. j.: OÚKU 95/03-06/2021-Lu
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- Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na silnicích / č. j.: OÚKU 94/03-06/2021-Lu                                
- Financování agendy veřejného opatrovnictví 2022, MV-17277-2/OSR-2021 / č. j.: OÚKU 87/24-05/2021-Lu    
- Pověření Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 360/2021 k mimořádné kontrole u Obecního úřadu  
  Kunějovice, PK-KDS/2022/21, ZN/500/KDS/21                                                                                            
- Smlouva o dílo – Provedení obrub a podkladu ve výměře 390 m2 na pozemku Obce Kunějovice,               
  předání dokončené stavby                                                                                                                                
- Smlouva o dílo – Provedení zámkové dlažby ve výměře 390 m2 na pozemku Obce Kunějovice, 
  předání dokončené stavby
  a zařadit je jako body 7.3. - 7.15.

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       ...........................................................................                 
                 …....................................................................................................................................................................……

                                                                                                                                                                             
3. Projednání námitek k zápisu z 5. veřejného zasedání ZOK ze dne 24. 5. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24. 5. 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 nepřesouvá žádný bod z předchozích 
jednání -
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
             - 
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6.1. Závěrečný účet 2020_schválení návrhu, protokol o schválení účetní závěrky
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 82/06/21:  
    Závěrečný účet 2020  (k 31. 12. 2020) - schválení návrh  u  
  - vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce (bez výhrad) 
    Protokol o schválení účetní závěrky;  
    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 202  0;
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 hospodaření 
územního celku je přílohou vyvěšeného Návrhu závěrečného účtu obce);
Výsledek hlasování: .….…..….………..…………….…..….………..………..….………..………….…….. 

 

 
                                                                                                                                 
6.2. Zpráva starostům_projekt "Kultura občanům regionu", Plzeňský kraj / č. j.: OÚKU 88/25-05/2021-Lu    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 89/06/21 Zprávu starostům_projekt "Kultura 
občanům regionu", Plzeňský kraj, Divadlo Josefa Kajetána Tyla / č. j.: OÚKU 88/25-05/2021-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 ■

6.3.  Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
        / č. j.: OÚKU 90/31-05/2021-Lu    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  91/06/21  Veřejnou vyhlášku, Oznámení 
o návrzích opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek / č. j.: OÚKU 90/31-05/2021-Lu 
MZE-33053_2021-15121(dH1sPu)                                                                                                                 
01_navrh_OOP_NPP_Labe(tSpFDh)                                                                                                               
02_navrh_OOP_NPP_Dunaje(YY9rL4)                                                                                                           
03_navrh_OOP_NPP_Odry(LsqZ5m)                                                                                                               
04_Seznam_obci_dle_oblasti_povodi(t9dJRl  )   

6.4.   Zpětný odběr a omezení exkluzivity v obecních systémech, REMA Systém / č. j.: OÚKU 91/31-05/2021-Lu 

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 88/06/21 Smlouvu o zřízení veřejného místa 
zpětného odběru – REMA Systém, a. s., sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, zpětný odběr a 
omezení exkluzivity v obecních systémech, / č. j.: OÚKU 91/31-05/2021-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 ■  
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/04_Seznam_obci_dle_oblasti_povodit9dJRl.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/03_navrh_OOP_NPP_OdryLsqZ5m.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/02_navrh_OOP_NPP_DunajeYY9rL4.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/01_navrh_OOP_NPP_LabetSpFDh.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/MZE-33053_2021-15121dH1sPu.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/05/04_Seznam_obci_dle_oblasti_povodit9dJRl.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Schvaleny-zaverecny-ucet-2020.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/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/2021/07/Protokol-o-schvaleni-ucetni-zaverky.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Schvaleny-zaverecny-ucet-2020.pdf


                                                                                                                                                                                                        

 

 

6.7. Žádost o stanovisko orgánu územního plánu a nabídka majetku – k. ú. Kunějovice
       / č. j.: OÚKU 97/07-06/2021-Lu / č. j.: OÚKU 97 + 107.1/07-06/17-06/2021-Lu, UZSVM/P/12269/2021-HMSU     
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 85/06/21 Stanovisko orgánu územního 
plánu, odkoupení majetku v k. ú. Kunějovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň, za cenu v místě a čase obvyklou. Budoucí způsob využití 
předmětných parcel č. 836/9 a č. 437/1 podle územního plánu je NZTS – TTP, zemědělská činnost;

 

6.8. Žádost o pronájem nebytových prostor / č. j.: OÚKU 99/08-06/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 86/06/21 Žádost o pronájem nebytových 
prostor / č. j.: OÚKU 99/08-06/2021-Lu, žadatele Věra Švecová, ze dne 8. 6. 2021. Kauce / pronájem 
víceúčelové místnosti - nebytových prostor v přízemí stavebního objektu obecní budovy č. p. 2  8, 
na pozemku č. parc. st. 5  0, a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11, v k. ú. a obci Kunějovice je 
Kč 1 000,00/den, včetně pronájmu Kč 500,00/den;
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http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/8994862
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/8994862


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.  Sdělení MěÚ Všeruby / č. j.: OÚKU 104/12-06/2021-Lu         
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice  bere na vědomí usnesením č.:  92/06/21  Sdělení  MěÚ Všeruby, dělení 
pozemků parc. č. 550/13, 555/9, 555/15 v k. ú. Kunějovice / č. j.: OÚKU 104/12-06/2021-Lu

7.4.  Informace k dotazům týkajícím se případného nároku veřejných funkcionářů na náhradu škody           
         MSP-69/2021-OSZ-SP/1 / č. j.: OÚKU 108/21-06/2021-Lu
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  93/06/21 Informace k dotazům týkajícím 
se případného nároku veřejných funkcionářů na náhradu škody, MSP-69/2021-OSZ-SP/1 

7.5.  Kontrola MM, servisní zakázka č.: 916100042389 / č. j.: OÚKU 100/10-06/2021-Lu
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 94/06/21   Kontrolu MM, servisní zakázka 
č.: 916100042389, měřidlo sklep OÚ / GasNet Služby, s. r. o., č. j.: OÚKU 100/10-06/2021-Lu

7.6.  Osvědčení o úspoře emisí / č. j.: OÚKU 101/10-06/2021-Lu    
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 95/06/21 Osvědčení o úspoře emisí, EKO-
KOM, a. s. - úspora - tříděný sběr a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových 
 
7.7.  Oznámení Ministerstva vnitra ČR, MV – 79149-5/VS-2021 / č. j.: OÚKU 102/11-06/2021-Lu    
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  96/06/21  Oznámení  Ministerstva vnitra 
ČR, odboru všeobecné správy, o vydání částky 05/2021, Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí 
MV – 79149-5/VS-2021 

7.8.  Pozvánka, seznámení s vytyčením bodů / č. j.: OÚKU 103/12-06/2021-Lu     
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.:  97/06/21  Pozvánku,  seznámení 
s vytyčením bodů na hranicích mezi pozemky st. 51, 744/1, 744/2, 744/3, 745, 746, 770/4, 770/9, 770/16, 
860/2, 865/1 v k. ú. Kunějovice / č. j.: OÚKU 103/12-06/2021-Lu

7.9.  Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a darech a závazcích                               
         / č. j.: OÚKU 96/07-06/2021-Lu 
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  98/06/21  Oznámení o osobním zájmu, 
o činnostech, majetku, příjmech a darech a závazcích / č. j.: OÚKU 96/07-06/2021-Lu (starosta, místostarosta)
                                                                                                                                                         
7.10. Nabídka spolupráce při vymáhání neuhrazených pohledávek obce / č. j.: OÚKU 97/07-06/2021-Lu  
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.: 99/06/21 Nabídku  spolupráce při 
vymáhání  neuhrazených  pohledávek  obce,  Exekutorský  úřad  Rakovník,  Mgr.  Pavel  Tintěra,  soudní 
exekutor / č. j.: OÚKU 97/07-06/2021-Lu
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7.11.  Nový podepisovací modul ČNB Signer a rozšíření prohlížečů pro ABO-K / č. j.: OÚKU 95/03-06/2021-Lu  
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 100/06/21 Nový podepisovací modul ČNB 
Signer a rozšíření prohlížečů pro ABO-K  / č. j.: OÚKU 95/03-06/2021-Lu    
 
7.12. Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na silnicích / č. j.: OÚKU 94/03-06/2021-Lu     
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice  bere na vědomí usnesením č.:  101/06/21  Rozhodnutí  o povolení úplné 
uzavírky provozu na silnicích v úseku mezi  obcemi Úterý a  Křivice,  Chotíkov a Čeminy,  Všeruby a 
Úněšov / č. j.: OÚKU 94/03-06/2021-Lu 

7.13. Financování agendy veřejného opatrovnictví 2022, MV-17277-2/OSR-2021/ č. j.: OÚKU 87/24-05/2021-Lu 

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 102/06/21 Financování agendy veřejného 
opatrovnictví 2022, MV-17277-2/OSR-2021 / č. j.: OÚKU 87/24-05/2021-Lu

7.14. Pověření Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 360/2021 k mimořádné kontrole u Obecního úřadu  
         Kunějovice, PK-KDS/2022/21, ZN/500/KDS/21    
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.:  103/06/21  Pověření Krajského  úřadu 
Plzeňského  kraje  č.  360/2021  k  mimořádné  kontrole u  Obecního  úřadu  Kunějovice  č.  360/2021, 
PK-KDS/2022/21, ZN/500/KDS/21 

7.15. Smlouva o dílo – Provedení obrub a podkladu ve výměře 390 m2 na pozemku Obce Kunějovice, 
         předání dokončené stavby                                                                                                                         
         Smlouva o dílo – Provedení zámkové dlažby ve výměře 390 m2 na pozemku Obce Kunějovice, 
         předání dokončené stavby
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 87/06/21:     
     Smlouvu o dílo – Provedení obrub a podkladu ve výměře 390 m2 na pozemku Obce Kunějovice, 
     Zápis o předání dokončené stavby. Celková cena díla Kč 246 877,27 včetně DPH;
Výsledek hlasování: 

 

 

Zápis o předání dokončené stavby – E-Bau, s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň. Celková cena 
díla Kč 272 950,83 včetně DPH;

 

      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 104/06/21 Termín revizí a kontrol kotlů,  
      kontrol a čištění komínů v obci – 24. 7. 2021 a 105/06/21 Reklamaci prasklin sloupků památkového plotu 
      – EKA- KOMPLET, s. r. o.                                                                                                                                 



K bodu 7.   Nově zařazené body jednání :  7.1.                                                                                             
Na vědomí z datových zpráv        ̻ 
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DDZ 101_zprava_910963686_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 102_zprava_910975353_prijata_Sdělení o registraci změny agendy, Ministerstvo vnitra
DDZ 103_zprava_911106821_prijata_Zpráva starostům_projekt Kultura občanům regionu, Plzeňský kraj
ODZ 104_zprava_911733087_odeslana_RE_Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK
ODZ 105_zprava_912506269_odeslana_117D8210H4363, ZVA, 1. část, MMR
ODZ 106_zprava_913152992_odeslana_117D8210H4363 ZVA 2. část            
DDZ 107_zprava_912558502_prijata_Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
DDZ 108_zprava_912748161_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 109_zprava_912752554_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 110_zprava_912836283_prijata_MSP_62_2021_OSZ_SP_1
DDZ 111_zprava_912851411_prijata_Zpětný odběr a omezení exkluzivity v obecních systémech
DDZ 112_zprava_913541907_prijata_Rozhodnutí o uzavírce silnic II. a III. tř. v rámci akce Rally Plzeň 2021
DDZ 113_zprava_913790553_prijata_Nový pedepisovací modul ČNB Singer a rozšíření prohlížečů pro ABO_K
DDZ 114_zprava_914854307_prijata_Info ke střetu zájmů_st
DDZ 115_zprava_915320913_prijata_Stížnost pro soustavné porušování zákona za využívání protiústavní zločinné 
metody BRADAVICE _nyní mají na svědomí i 10 000 zbytečně vyhaslých českých životů a tragédii 10 tisíc českých 
rodin
DDZ 116_zprava_915603311_prijata_Nabídka majetku a žádost o vyjádření k územnímu plánu_k. ú. Kunějovice
DDZ 117_zprava_915611625_prijata_Nabídka spolupráce_soudní exekutor
DDZ 118_zprava_915865603_prijata_Osvědčení o úspoře emisí
DDZ 119_zprava_916986021_prijata_Oznámení_Ministerstvo vnitra
DDZ 120_zprava_917613323_prijata_Sdělení_dělení pozemků_Souhlas s GP, Kunějovice
DDZ 121_zprava_918328174_prijata_Udělejte Sputnik z Hamáčka_vystřelte ho do vesmíru !!!
DDZ 122_zprava_918871162_prijata_Stížnost pro systematické porušování zákona protizákonně se ignorují trestní 
oznámení a dokonce se přeposílají pachateli_BRADAVICE
DDZ 123_zprava_918994410_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 124_zprava_918995406_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
ODZ 125_zprava_920524461_odeslana_RE_Stížnost pro systematické porušování zákona.."Bradavice"
DDZ 126_zprava_920449309_prijata_MSP_69_2021_OSZ_SP_1_Ministerstvo spravedlnosti
ODZ 127_zprava_923830827_odeslana_Stanovisko orgánu územního plánu_Kunějovice
DDZ 128_zprava_919475063_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 129_zprava_919480535_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 130_zprava_920301657_prijata_Gigantický skandál celé garnitury a trestní oznámení na malou rybu Láznovou za 
úmyslné falšování protokolu v rauši BRADAVICE_prokazatelné vyhrožování válečným zločinem

                                                                                                                                                                                
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_06-U-VZZO-21-06/2021, příloha č. 4 Zápisu          
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Přílohy:
- příloha č. 1/Z06/21  Pozvánka, návrh programu06, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z06/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z06/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z06/21  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 7. zasedání zastupitelstva obce (26. 7. 21):         
- Ukončení pojistné smlouvy Trend – standardní pojištění podnikatelských rizik, Kooperativa Vienna 
Insurance Group                                                                                                                                                 
- Místní šetření k provedené zakázce (Zámková dlažba vjezd + dodatečné práce), Reklamace, objednávka 
prací | E-Bau, s. r. o.                                                                                                                                                                
- Reklamace prasklin u 5 sloupků památkového plotu u OÚ – EKA-KOMPLET, s. r. o.                                    

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                          ___________________ 
 

21. června 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                               

                                                                                                                                                               
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 22. 6. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 9. 7. 2021 |                                                                                                                                                        
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 22. 6. 2021 do: 9. 7. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 10. 7. 2021 
                                                                    
  

  UZ-06/VZZO-21-06/2021-Lu    |    Počet listů: 9  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
  
  Dokument odesílaný v digitální podobě 
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