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                                                          ZÁPIS                                                                                              

8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
23. 8. 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 16. 8. do 23. 8. 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 program8, Ad 7.1 - 7.6. 

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.  – 7.6.  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 7. veřejného zasedání ze dne 26. 7. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                  
6.1.    Žádost o pronájem nebytových prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (21. 8. 2021)
         / č. j.: OÚKU 126/28-07/2021-Lu  
6.2.   Žádost o vyjádření se k navrhované stavbě "Novostavba RD na p. p. č. 301/11 v k. ú. Kunějovice /
         č. j.: OÚKU 127/28-07/2021-Lu                                   
6.3.   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR / Stanovení minimálního počtu členů okrskové
         volební komise, Informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na ÚD 
         / č. j.: OÚKU 130.1/09-08/2021-Lu   
6.4.   Oznámení – vydání částky 7/2021 Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí, odbor všeob. správy MV
        / č. j.: OÚKU 128/29-07/2021-Lu 
6.5.   Žádost o povolení kácení dřevin Kunějovice, SÚS PK / č. j.: OÚKU 129/02-08/2021-Lu, Rozhodnutí
        / č. j.: OÚKU 129.1/11-08/2021-Lu                                                                                                               
6.6.   Žádost o změnu územního plánu / č. j.: OÚKU 133/09-08/2021-Lu                                                            
6.7.   Žádost o souhlas s napojením na vodovod a vodní zdroje města Všeruby / č. j.: OÚKU 135/12-08/21, 
         schůzka se zástupci vlastníka vodovodní sítě ve Všerubech 1. 9. 21 v 9:30 h., zased. místnost  
         admin. budovy "U kašny" v areálu ÚV Plzeň, Malostranská 2                                                        
6.8.   Informace o zřízení nových webových stránek Ministerstva vnitra / č. j.: OÚKU 134/11-08/2021-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: 
-    Žádost o zveřejnění Oznámení o vyhlášení VS PP č. 86465/2001/ č. j.: OÚKU 138/18-08/2021-Lu 
    | MF-23404/2021/7206-4;
-    Dopis obcím - žádost o zastavení dětských exekucí / č. j.: OÚKU 139/18-08/2021-Lu | PK-PRÁV/291/21;        
-    Sdělení k žádosti o prodej_k. ú. Kunějovice / č. j.: OÚKU 137 + 137.1/18-08/2021-Lu |  /  
     UZSVM/P/18338/2021-HMSU;                                                                                                                        
-    Volby –  seznam kandidátních listin a adresář zmocněnců / č. j.: OÚKU 140/23-08/2021-Lu   
      a zařadit je jako body 7.3. - 7.6.

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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18:15       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 ze 7. veřejného zasedání ZOK ze dne 26. 7. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26. 7. 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.  Žádost o pronájem nebytových prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (21. 8. 2021) 
        / č. j.: OÚKU 126/28-07/2021-Lu
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  ZO 127/08/21  Žádost  o pronájem nebytových 
prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (21. 8. 2021) / č. j.: OÚKU 126/28-07/2021-Lu, žadatelky p. Kateřiny 
Vogelové,  .......... .. ,  ... .. ..........,  ze  dne  28.  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:      

 

 
                                                                                                                                 
6.2.  Žádost o vyjádření se k navrhované stavbě "Novostavba RD na p. p. č. 301/11 v k. ú. Kunějovice"
        / č. j.: OÚKU 127/28-07/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 128/08/21 Souhlasné stanovisko / Vyjádření 
k projektové dokumentaci na novostavbu RD pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, p. p. č. 
301/11, v obci a k. ú. Kunějovice - dle příloh – dokumentace – A + B + C.2 + C.3 + D.1.1 + D.2., žadatele 
p. Michaely Denglerové, proj. činnost, Kraslická 17, 356 01 Lomnice, v zastoupení stavebníků Tomáš 
Jablonský a Petra Šanderová, …..... … . ., … .. ….... …......;
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Výsledek hlasování:   
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             
Schváleno všemi hlasy

6.3. Volby do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR /  Stanovení  minimálního  počtu  členů  okrskové 
volební komise, Informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na ÚD 
/ č. j.: OÚKU 130.1/09-08/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí  usnesením č. 132/08/21 Stanovení minimálního počtu 
členů okrskové volební komise pro účely konání  voleb  do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 [§ 14c odst. 1  písm. c) zákona]; 
Informaci  o  počtu  a  sídle  volebních okrsků zveřejněním na úřední  desce každé politické  straně, 
politickému hnutí, koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována  [§14c odst. 1 písm. f) zákona] 

  1) stanoven minimální počet členů okrskové volební komise dle § 14c odst. 1 písm. c) zákona na: 4;
  2) počet volebních okrsků: 1  [§ 14c odst. 1 písm. f) zákona];
  3) sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice.
Zveřejněno na ÚD 9. 8. 2021 / č. j.: OÚKU 130.1/09-08/2021-Lu.

6.4.  Oznámení – vydání částky 7/2021 Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí, odbor všeob. správy MV
        / č. j.: OÚKU 128/29-07/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí  usnesením č. 133/08/21 Oznámení – vydání částky 
7/2021 Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí, odbor všeob. správy MV / č. j.: OÚKU 128/29-07/2021-Lu 
                                                                                                                                                                                                        
6.5.   Žádost o povolení kácení dřevin Kunějovice, SÚS PK / č. j.: OÚKU 129/02-08/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 129/08/21  Rozhodnutí o povolení kácení –  4 
ks listnatých dřevin rostoucích mimo les, v úzkém zeleném pásu - těsné blízkosti komunikace III/2046, 
na pozemku parc. č.  KN 865/4, v k. ú. Kunějovice  /  č.  j.:  OÚKU 129.1/11-08/2021-Lu.  Žadatel SÚSPK, 
příspěvková  organizace,  pracoviště  Doudlevecká  54,  301  33  Plzeň, dle  ust.  §  8  ZOPK  a  vyhlášky 
č. 222/2014 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Žadateli se dle § 9 odst.1 zákona stanovila 
povinnost provedení náhradní výsadby 4 ks dřevin;
Výsledek hlasování:  
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             
Schváleno všemi hlasy 

6.6.  Žádost o změnu územního plánu / č. j.: OÚKU 133/09-08/2021-Lu      
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 126/08/21: 
° Žádost o změnu územního plánu / č. j.: OÚKU 133/09-08/2021-Lu;   
° Stanovisko k požadavku / č. j.: OÚKU 133.1/23-08/2021-Lu, ze dne 9. 8. 2021, kdy ZO nemá námitek, aby 
řada pozemkových parcel v katastrálním území Kunějovice, citovaných v žádosti a ve vlastnictví MUDr. 
Jaroslava Hlada, .. …... … , … .. …..., přešla při změně Územního plánu Kunějovice z rezerv pro bydlení 
městské a příměstské do využití pozemků dle předchozí věty pro bydlení čisté;
Výsledek hlasování:      

J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             
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6.7.  Žádost o souhlas s napojením na vodovod a vodní zdroje města Všeruby  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  134/08/21  Žádost o souhlas s napojením 
na vodovod a vodní zdroje města Všeruby /  č. j.: OÚKU 135/12-08/2021-Lu. Schůzky se zástupci vlastníka 
vodovodní sítě ve Všerubech - 1. 9. 21 v 9:30 h., zased. místnost admin.  budovy "U kašny" v areálu ÚV 
Plzeň,  Malostranská  2  –  se  z  pozice  investora  řešeného projektu  - souvislost  s  přípravou projektové 
dokumentace  na  akci  "Kunějovice  veřejný  vodovod",  zúčastní  starosta  J.  Lőwy se  zástupci  vlastníka 
vodovodní sítě ve Všerubech – Vodárenská a  kanalizační a.  s.  a zároveň společnost Vodárna Plzeň – 
možnost napojení obce Kunějovice na vodovodní systém města Všeruby, včetně využití jeho stávajících 
vodních zdrojů dle návrhu provozovatele. 

6.8.  Informace o zřízení nových webových stránek Ministerstva vnitra / č. j.: OÚKU 134/11-08/2021-Lu   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 135/08/21 Informaci o zřízení nových web. 
stránek Ministerstva vnitra / č. j.: OÚKU 134/11-08/2021-Lu / pro úsek voleb, které budou důležitým zdrojem 
informací pro všechny volební orgány. Odkaz https://www.mvcr.cz/volby/ nebo proklik na banner „Volby“ 
z hlavní stránky Ministerstva vnitra. Každý text je nově opatřen datem pořízení a v případě aktualizace 
bude zřejmý i datum této aktualizace.

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.  Žádost o zveřejnění Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže PP č. 86465/2001
        / č. j.: OÚKU 138/18-08/2021-Lu | MF-23404/2021/7206-4         
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  136/08/21 Zveřejnění Oznámení 
o vyhlášení veřejné soutěže PP č. 86465/2001/ č. j.: OÚKU 138/18-08/2021-Lu | MF-23404/2021/7206-4 
Oznámení  o  vyhlášení  veřejné  soutěž  e o  nejvhodnější  nabídku  na  uzavření  smlouvy  o  prodeji 
privatizovaného majetku - stavba bez čp/če – p. č. st. 112 (bez pozemku), k. ú. a obec Kunějovice, okres 
Plzeň - sever. Privatizační projekt č. 86465/2001. 

7.4.  Dopis obcím_žádost o zastavení dětských exekucí                                                                                             
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 137/08/21 Dopis obcím_žádost o zastavení 
dětských exekucí / č. j.: OÚKU 139/18-08/2021-Lu | PK-PRÁV/291/21 od hejtmanky Plzeňského kraje

7.5.  Sdělení k žádosti o prodej_k. ú. Kunějovice 
         / č. j.: OÚKU 137 + 137.1/18-08/2021-Lu | UZSVM/P/18338/2021-HMSU 
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.:  ZO  130/08/21  Sdělení,  že  Obecní  úřad 
Kunějovice  nebude  dražit  v  procesu  elektronické  aukce  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových nemovitý majetek  – pozemkové parcely č. 437/1 a 836/9 v k. ú. Kunějovice,  nebude se 
registrovat do aukčního systému, odstupuje od žádosti o odkoupení předmětných parcel ze dne 17. 6. 2021 
(č. j.: OÚKU-107.1/VS/17-06/2021-Lu);
Výsledek hlasování:   

J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/08/Oznameni-o-vyhlaseni-verejne-souteze.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/08/Oznameni-o-vyhlaseni-verejne-souteze.pdf
https://www.mvcr.cz/volby


7.6.  Volby –  seznam kandidátních listin a adresář zmocněnců / č. j.: OÚKU 140/23-08/2021-Lu 
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  138/08/21 Seznam kandidátních listin 
a  adresář  zmocněnců /  č.  j.:  OÚKU  140/23-08/2021-Lu  – seznam  politických  stran,  politických  hnutí 
a  koalic,  jejichž  kandidátní  listiny  byly  v  Plzeňském  kraji  zaregistrovány  pro  volby  do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. 
                                                                                                                                                                                



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

DDZ 144_zprava_932131898_prijata_Informace obcím_neinvestiční dotace na r. 2021_II. fáze, HZS
DDZ 145_zprava_932700194_prijata_Oznámení, Ministerstvo vnitra_Služební
DDZ 146_zprava_933661440_prijata_Žádost o povolení kácení dřevin Kunějovice, SÚS
ODZ 147_zprava_934039749_odeslana_Rozhodnutí o zrušení TP
DDZ 148_zprava_934259268_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 149_zprava_934671042_prijata_Sdělení o registraci změny agendy_MV
DDZ 150_zprava_936370090_prijata_Pozvánka a přihl. na účetní a ekonom. seminář_Rozpočtová skladba účetnictví 
obcí v r. 2021
DDZ 151_zprava_936703254_prijata_Informace č. 2_volby do PS_nový web MV
ODZ 152_zprava_936956922_odeslana_Rozhodnutí_povolení kácení
DDZ 153_zprava_938344033_prijata_Žádost  o zveřejnění Oznámení o vyhlášení VS PP č. 86465_2001
DDZ 154_zprava_938397440_prijata_Dopis obcím_žádost o zastavení dětských exekucí
DDZ 155_zprava_938660874_prijata_Sdělení k žádosti o prodej_k. ú. Kunějovice
ODZ 156_zprava_939476730_odeslana_RE_Sdělení k žádosti o prodej_k. ú. Kunějovice
DDZ 157_zprava_939478610_prijata_Nabídka IT kurzů_podzim 2021
DDZ 158_zprava_939547562_prijata_Volby_seznam kandidátních listin a adresář zmocněnců
DDZ 159_zprava_939747246_prijata_Otázky týkající se přijatých dokumentů a v nich prokázané trestné činnosti orgánů 
činných v trestním řízení
ODZ 160_zprava_940371483_odeslana_Sdělení_Úřad pro zastupování státu ve VM

                                                                                                                                                                                
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_08-U-VZZO-23-08/2021, příloha č. 4 Zápisu          
                                                                                                                                                                            
Přílohy:
- příloha č. 1/Z08/21  Pozvánka, návrh programu08, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z08/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z08/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z08/21  Usnesení
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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 9. zasedání zastupitelstva obce (27. 9. 21):         

- - -  0    

                                                                                                                                                                                           

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                          ___________________ 
 

23. srpna 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                 

                                                                                                                                                               
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 24. 8. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 9. 9. 2021 |                                                                                                                                                        
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 24. 8. 2021 do: 9. 9. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 10. 9. 2021 
                                                                    
  

  UZ-08/VZZO-23-08/2021-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

	Informaci o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce každé politické straně, politickému hnutí, koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována [§14c odst. 1 písm. f) zákona]

