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                                                          ZÁPIS                                                                                              

7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
26. 7. 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.: 1  V. Král
Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková, ref.                                                                                   
Hosté: Brunclík František, Hakrová Květa, Bubeníčková Ivana
                                                                                                                                                                                                                            

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. 7. do 27. 7. 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  m7, 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. 

2.1.
Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 3 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/
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
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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
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Upraveny-program.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Upraveny-program.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.  – 7.8.  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 6. veřejného zasedání ze dne 21. 6. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                  
6.1.   Ukončení pojistné smlouvy Trend – standardní pojištění podn. rizik, Kooperativa Vienna Insurance
        Group / č. j.: OÚKU 113/12-07/2021-Lu      
6.2.   Místní šetření k provedené zakázce (Zámková dlažba vjezd + dodatečné práce), Reklamace,
        objednávka prací | E-Bau, s. r. o. / č. j.: OÚKU 114/12-07/2021-Lu                                 
6.3.   Předávací protokol – Elektroinstalace OÚ Kunějovice – elektroměrové rozvaděče, Elektro Hellus
        / č. j.: OÚKU 115/12-07/2021-Lu
6.4.   Reklamace prasklin sloupků památkového plotu  – EKA-KOMPLET, s. r. o.  
6.5.   Informace o vyznačení plomby / č. j.: OÚKU 116/12-07/2021-Lu
        8_103_ Vyrozumění o provedení vkladu  (Obeslání)  / č. j.: OÚKU 116.1/15-07/2021-Lu                          
6.6.   Ohlášení hydrogeologického průzkumu, PROFIVODA, s. r. o.  / č. j.: OÚKU 117/12-07/2021-Lu  
6.7.   Žádost o pronájem nebytových prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (29. 7. 2021)
        / č. j.: OÚKU 119/15-07/2021-Lu                                                                                                                  
6.8.   Informace – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR / č. j.: OÚKU 120/15-07/2021-Lu  
6.9.   Sdělení k žádosti o prodej, k. ú. Kunějovice / Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových
        | č. j.:  UZSVM_P_15625_2021- HMSU(1) | OÚKU 121/19-07/2021-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: 
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu od 01 do 06 / 2021
- Rozpočtové opatření č. 1, rozpočtové opatření č. 2
- Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 SB., o kompenzačním bonusu pro rok
  2021_bonusové období 14. 4. 21 - 31.5.21 / č. j.: OÚKU 123/19-07/2021-Lu
- Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliv  a, kontrola spalinové cesty + čištění kominíkem                                   
- Minimalizace světelného smogu v obc  i, Lucie Kubová – podnět / č. j.: OÚKU 124/26-07/2021-Lu
- Podnět - koordinace údržby + klidná  neděle a svátky / č. j.: OÚKU 125/26-07/2021-Lu  
 a zařadit je jako body 7.3. - 7.8.

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.
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https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


18:15       pro: 4                                                                                                                     proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                                          

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:   
           
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                 
                 …....................................................................................................................................................................……

                                                                                                                                                                             
3. Projednání námitek k zápisu z 6. veřejného zasedání ZOK ze dne 21. 6. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil,  že zápis  z 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 6. 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: 0

6.1. Ukončení pojistné smlouvy Trend – standardní pojištění podn. rizik, Kooperativa Vienna Insurance
       Group/ č. j.: OÚKU 113/12-07/2021-Lu 
► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 108/07/21 Ukončení pojistné smlouvy Trend 
č. 8603320733 – standardní pojištění podn. rizik, Kooperativa Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 
186 00 Praha 8, z důvodu výpovědi pojistníka ke konci pojistného období – uplynutím 16. 6. 2021 
/ č. j.: OÚKU 113/12-07/2021-Lu;
Výsledek hlasování:      
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                             
Schváleno 4 hlasy                                                                                                                                                            
                                                                                                                                 
6.2. Místní  šetření  k  provedené  zakázce  (zámková  dlažba  vjezd  +  dodatečné  práce),  reklamace, 
objednávka prací | E-Bau, s. r. o. / č. j.: OÚKU 114/12-07/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 109/07/21: 
Místní šetření k provedené zakázce (zámková dlažba vjezd + dodatečné práce),  
Projednané vady díla a dodatečné práce – objednávky;
Reklamaci – přizvednutí rohu zámkové dlažby pod okny u WC a kanceláře OÚ
                   – opravu kanalizační vpusti v chodníku u č. p. 25 (p. Levá);
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Objednávku prací – 2 x okna_betonové parapety + penetrace;
                                – zadní část zámkové dlažby u dřevěného přístavku – garáže, žlábek,  
                                   gula, nopová fólie, beton + svod do DK;
                                – oprava propadlé zámk. dlažby u sloupu v chodníku u hlavní silnice
| E-Bau, s. r. o., p. Háva Jiří / č. j.: OÚKU 114/12-07/2021-Lu;
Výsledek hlasování:  
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                             
Schváleno 4 hlasy

6.3.  Předávací protokol – Elektroinstalace OÚ Kunějovice – elektroměrové rozvaděče, Elektro Hellus
        / č. j.: OÚKU 115/12-07/2021-Lu
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 110/07/21 
Předávací protokol – Elektroinstalace OÚ Kunějovice – elektroměrové rozvaděče,  Elektro Hellus, 
Nevřeň 120, 330 11 Třemošná, IČ: 45345872 / č. j.: OÚKU 115/12-07/2021-Lu;
Výsledek hlasování:       
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                             
Schváleno 4 hlasy

6.4. Reklamace prasklin sloupků památkového plotu  – EKA-KOMPLET, s. r. o.  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 111/07/21 Reklamaci sloupků – prasklin          
na památkovém plotu  – fi EKA-KOMPLET, s. r. o., Jakub Korbel, Tylova 1/57, 301 00 Plzeň;
Výsledek hlasování:  
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                             
Schváleno 4 hlasy 
                                                                                                                                                                                                        
6.5. Informace o vyznačení plomby / č. j.: OÚKU 116/12-07/2021-Lu;
       8_103_ Vyrozumění o provedení vkladu  (Obeslání)  / č. j.: OÚKU 116.1/15-07/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 114/07/21:   
Informaci o vyznačení plomby / č. j.: OÚKU 116/12-07/2021-Lu;
8_103_ Vyrozumění o provedení vkladu  (Obeslání) /č. j.: OÚKU 116.1/15-07/2021-Lu, sp. zn. V – 3515/21 – 407 
o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy v rozsahu stanoveném 
geometrickým plánem č. 344-235/2020. Nový stav 22. 6. 2021 – oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parcele 415/25, 415/70.
Listina – Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná – č. j. IV – 12- 0016074/VB/02 ze dne 24. 5. 
2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 22. 6. 2021. Zápis proveden 14. 7. 2021. 

6.6. Ohlášení hydrogeologického průzkumu, PROFIVODA, s. r. o.  / č. j.: OÚKU 117/12-07/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 115/07/21 Ohlášení hydrogeologického 
průzkumu, PROFIVODA, s. r. o., pro realizaci vrtané studny na pozemku p. č. 369/3 v k. ú. Kunějovice – 
1 x průzkumný vrt do hloubky cca 60 m  / č. j.: OÚKU 117/12-07/2021-Lu

6.7. Žádost o pronájem nebytových prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (29. 7. 2021)
       / č. j.: OÚKU 119/15-07/2021-Lu
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► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 112/07/21 Žádost o pronájem nebytových 
prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 na den 29. 7. 2021 / č. j.: OÚKU 119/15-07/2021-Lu, žadatele Ota Hakr, 
ze dne 15. 7. 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;
Výsledek hlasování:  
4 členi ZO pro: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                            
Schváleno 4 hlasy                                                                                       ZRUŠENO, žadatel si pronájem rozmyslel

6.8. Informace – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR / č. j.: OÚKU 120/15-07/2021-Lu    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 116/07/21 Informace k voličským průkazům 
– volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  / č. j.: OÚKU 120/15-07/2021-Lu 

6.9. Sdělení k žádosti o prodej, k. ú. Kunějovice / Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových
       | č. j.:  UZSVM_P_15625_2021- HMSU(1) | OÚKU 121/19-07/2021-Lu 

      ► Návrh usnesení 
     Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 117/07/21 Sdělení k žádosti o prodej, k. ú.     
      Kunějovice / Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových. V případě, že o převod pozemkových parcel 
      č. 836/9 a č. 437/1 neprojeví zájem  žádný ze státních subjektů, bude komisi pro nakládání s majetkem  
      státu předložen záměr přímého prodeje pozemků do vlastnictví obce Kunějovice
      | č. j.:  UZSVM_P_15625_2021- HMSU(1) | OÚKU 121/19-07/2021-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.  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu od 1 do 6 / 2021         
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Kunějovice  bere na vědomí  usnesením č.  119/07/21  Výkaz pro hodnocení  plnění 
rozpočtu od 01 do 06 / 2021

7.4. Rozpočtové opatření č. 1, rozpočtové opatření č. 2
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 118/07/21 Rozpočtové opatření č.   1,
RO 1 sig  n, rozpočtové opatření č.   2, RO 2 sign. Vyvěšeno ÚD/ELÚD 32/26-07/21, datum sejmutí 26. 8. 
2021;

7.5. Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 SB., o kompenzačním bonusu 
pro rok 2021_bonusové období 14. 4. 21 – 31. 5. 21 / č. j.: OÚKU 123/19-07/2021-Lu
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 120/07/21 Poskytnutí příspěvku ze státního 
rozpočtu dle zákona č. 95_2021 SB., o kompenzačním bonusu pro rok 2021_bonusové období 14. 4. 21 – 
31.5.21.  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. / č. j.: OÚKU 123/19-07/2021-Lu
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/08/RO-2-sign.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/08/RO-1-sign.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/08/RO-1-sign.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=eEm4hEa33zVVBa1aPb_KPjeP5gbrh15s82FxC6u5M8Zsv9eBxLA2XvnA2boGDiQMg7pZzp_AykwzOTRKxmrd96sXhaK6Y6H21ogoRbGttSPtvvputQzILHRm9m0FBZs6
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=eEm4hEa33zVVBa1aPb_KPjeP5gbrh15s82FxC6u5M8Zsv9eBxLA2XvnA2boGDiQMg7pZzp_AykwzOTRKxmrd96sXhaK6Y6H21ogoRbGttSPtvvputQzILHRm9m0FBZs6
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/8994862
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/8994862


7.6.  Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliv  a, kontrola spalinové cesty + čištění kominíkem   
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.:  121/07/21 Hromadnou  kontrolu  kotlů 
na tuhá paliv  a, kontrola spalinové cesty + čištění kominíkem

7.7.  Minimalizace světelného smogu v obc  i, Lucie Kubová – podnět / č. j.: OÚKU 124/26-07/2021-Lu
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 122/07/21 Minimalizaci světelného smogu 
v obc  i, Lucie Kubová – podnět / č. j.: OÚKU 124/26-07/2021-Lu
Zastupitelstvo obce na podkladě podnětu ze dne 26. 7. 2021 uvádí, že v obci dochází k minimálnímu 
světelnému znečištění z důvodu neplýtvání energií při omezeném osvětlování – délkou provozní doby 
veřejného osvětlení. V případě poruchy svítidel postupně dochází ke změně světelných poměrů – výměně 
a provozování moderního světla, šetrného k nočnímu prostředí, respektujícího soukromí i zdraví obyvatel 
– nejteplejší odstín světelného zdroje žluto – oranžové barvy bez modré složky (z „bílého“, ekonomicky 
úsporného na bázi LED).      
           
7.8.  Podnět - koordinace údržby + klidná  neděle a svátky, Lucie Kubová / č. j.: OÚKU 125/26-07/2021-Lu       

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  123/07/21 Podnět, koordinace údržby           
( p. Dvořák – pí. Hakrová ) + klidná (alespoň) neděle a svátky, L. Kubová /č. j.: OÚKU 125/26-07/2021-Lu
Vzhledem k  rozloze  obce  a  složitosti  časové  koordinace  je  možnost  regulace  používání  elektrických 
i motorových zařízení z hlediska hluku nerealizovatelná.    
Podnětem koordinace údržby obecní  zeleně v návaznosti  na úklid veřejných komunikací  se  bude ZO 
zabývat.

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí aktualizovanou podobu ceníku svozu a odstranění / 
využití komunálních odpadů prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů.
S odkazem na platný zákon o odpadech (zákon č. 541 /2020 Sb. § 157)  a pro zjednodušení procesního 
nastavení -  změna způsobu účtování, tj. stanovením paušální částky – jednotkové ceny za odstranění 
odpadu za 1 tunu    vč. dopravy. Na základě této změny způsobu účtování nákladů za odstranění odpadů 
nedochází  k jakémukoliv zdražení služby.                                                                                                        



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

DDZ 131_zprava_921538302_prijata_8_194 Informace o vyznačení plomby_Obeslání
DDZ 132_zprava_922436098_prijata_Ohlášení, Zábranská Kunějovice
DDZ 133_zprava_922460912_prijata_Soustavné oblbování celého národa
DDZ 134_zprava_923279957_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 135_zprava_927316424_prijata_Zaslání protokolu_OÚ Kunějovice_KDS 6-2021 KS_mimořádná _ RÚIAN
DDZ 136_zprava_927361651_prijata_Informace_volby do PS_voličské průkazy
DDZ 137_zprava_927697682_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 138_zprava_927713670_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 139_zprava_927725015_prijata_Sdělení o registraci změny agendy_DZ_AIS_RPP
DDZ 140_zprava_927726826_prijata_Sdělení o registraci změny agendy_
DDZ 141_zprava_927785534_prijata_8_103_ Vyrozumění o provedení vkladu Obeslání
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https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf


DDZ 142_zprava_928336349_prijata_Sdělení k přijetí žádosti o prodej_k. ú. Kunějovice
DDZ 143_zprava_929718157_prijata_Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 SB., o 
kompenzačním bonusu pro rok 2021_bonusové období 14. 4. 21 _31.5.21

                                                                                                                                                                                
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_07-U-VZZO-26-07/2021, příloha č. 4 Zápisu          
                                                                                                                                                                            
Přílohy:
- příloha č. 1/Z07/21  Pozvánka, návrh programu07, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z07/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z07/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z07/21  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 8. zasedání zastupitelstva obce (23. 8. 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                          ___________________ 
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26. července 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                            

                                                                                                                                                               
         
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 27. 7. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 12. 8. 2021 |                                                                                                                                                      
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 27. 7. 2021 do: 12. 8. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 13. 8. 2021 
                                                                    

  UZ-07/VZZO-26-07/2021-Lu    |    Počet listů: 8  |    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

