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25.10.2021

ZÁPIS
10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022
25. 10. 2021, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, J. Lőwy, R. Vacek (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: 2, V. Král, S. Poláková
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 18. 10. do 26. 10. 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 3 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 program10 Ad 7.1 - 7.7.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a R. Vacka.

2.1.
Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 3 přítomní členové 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/ES" ("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. 4.), 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 z 9. veřejného zasedání ze dne 29. 9. 2021
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů

Aktualizace č. 3 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území
6.2. Rozpočtové opatření č. 4, FIN 9/21
6.3. Rozhodnutí_vypouštění odp. vod z DČOV do vsaku_k. ú. Kunějovice, p. č. 27/2, Fišerovi
| č. j.: OÚKU 172/13-10/2021-Lu
6.4. Informace pro občany k vytápění zdroji na tuhá paliva
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:
- Revize kotlů, čištění komínů - čtvrtek 28. 10. 2021;
- Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví;
- Oznámení o zahájení řízení_jednání_Agromont Slatina_rozšíření stávajícího objektu;
- Společný souhlas, Územní souhlas_Rodinný dům, zpěvněné plochy, vsakovací zařízení a oplocení;
- I. etapa inventarizace majetku a závazků - Příkaz k provedení roční periodické inventarizace, Formulář
podpisových vzorů inv., Protokol o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2021,
Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2, Směrnice k provádění inventarizace 2021 a zařadit je
jako body 7.3. - 7.7.
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.

18:25

pro: 3
Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Roman Vacek

proti: 0

zdržel se: 0
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Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
..............................................…
bez připomínek
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................……

3. Projednání námitek k zápisu z 9. veřejného zasedání ZOK ze dne 29. 9. 2021
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29. 9. 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. Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 3 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 167/10/21 Veřejnou vyhlášku o návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR PK na udržitelný
rozvoj území | č. j.: OÚKU 169/08-10/2021-Lu
6.2. Rozpočtové opatření č. 4, FIN 9/21
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 168/10/21 Rozpočtové opatření č. 4,
FIN 9/21
6.3. Rozhodnutí_vypouštění odp. vod z DČOV do vsaku_k. ú. Kunějovice, p. č. 27/2, Fišerovi
| č. j.: OÚKU 172/13-10/2021-Lu
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 169/10/21 Rozhodnutí_vypouštění odp. vod
z DČOV do vsaku_k. ú. Kunějovice, p. č. 27/2, Fišerovi | č. j.: OÚKU 172/13-10/2021-Lu
6.4. Informace pro občany k vytápění zdroji na tuhá paliva
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 170/10/21 Informace pro občany
k vytápění zdroji na tuhá paliva
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7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Revize kotlů, čištění komínů
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 171/10/21 Revizi kotlů, čištění komínů –
ve čtvrtek 28. 10. 2021, bližší informace a kontakt (608 748 989) pro objednání vyvěšen na ÚD/ElÚD
obce/www.obeckunejovice.cz/aktualne/, vyhlášeno obecním rozhlasem.
7.4. Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 172/10/21 Žádost o zveřejnění výzvy
k ořezům stromoví, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví | č. j.: OÚKU 178/25-10/2021-Lu
7.5. Oznámení o zahájení řízení_jednání_Agromont Slatina_rozšíření stávajícího objektu
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 173/10/21 Oznámení o zahájení
řízení_jednání_Agromont Slatina_rozšíření stávajícího objektu | č. j.: OÚKU 180/25-10/2021-Lu
7.6. Společný souhlas, Územní souhlas_Rodinný dům, zpěvněné plochy, vsakovací zařízení a oplocení
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 174/10/21 Společný souhlas, Územní
souhlas_Rodinný dům, zpěvněné plochy, vsakovací zařízení a oplocení | č. j.: OÚKU 183/25-10/2021-Lu
7.7. I.etapa inventarizace majetku a závazků - Příkaz k provedení roční periodické inventarizace,
Formulář podpisových vzorů inv., Protokol o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok
2021, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2, Směrnice k provádění inventarizace 2021
►► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 165/10/21 I. etapu inventarizace majetku
a závazků| č. j.: OÚKU 179/25-10/2021-Lu
– Příkaz k provedení roční periodické inventarizace;
– Formulář podpisových vzorů inventarizace,
– Protokol o proškolení členů inventarizační komise,
– Plán inventur na rok 2021,
– Směrnice inventarizace majetku a závazků, příl. č. 2,
– Směrnice k provádění inventarizace 2021;
Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: 175/10/21 Zápis o provedené roční kontrole
dětského hřiště podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7, evid. číslo 2021/686 | č. j.: OÚKU 184/25-10/2021-Lu

K bodu 7. Nově zařazené body jednání : 7.1.
Na vědomí z datových zpráv
 ̻
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DDZ 193_zprava_954138367_prijata_Informace č. 9_kyberbezpečnost
DDZ 194_zprava_955699503_prijata_Rozhodnutí_vypouštění odp. vod z DČOV do vsaku_k. ú. Kunějovice, p. č. 27/2,
Fišerovi
DDZ 195_zprava_955939350_prijata_Pro účetní, ekonomické pracovníky, předsedy inv. komisí_pozvánka a přihláška
na seminář_Inventarizace a účetní závěrka obce 2021
DDZ 196_zprava_955947569_prijata_Adresa pracoviště MV ČR pro vydávání dokladů_předání informace obcím
DDZ 197_zprava_957111880_prijata_Oznámení_Ministerstvo vnitra
DDZ 198_zprava_957973013_prijata_Zvýšená pravděpodobnost vypuknutí brzké OV_Jaroslav RUS
DDZ 199_zprava_958319219_prijata_Postoupení metodického doporučení ohlašovnám ve věci změny místa TP
DDZ 200_zprava_958355800_prijata_Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 Sb. o komp.
bonusu pro rok 2021_III. Q 2021
DDZ 201_zprava_959014457_prijata_Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
DDZ 202_zprava_959275261_prijata_Oznámení o zahájení řízení_jednání_Agromont Slatina_rozšíření stávajícího
objektu
DDZ 203_zprava_959352185_prijata_Vyúčtování přestupku
DDZ 204_zprava_960725912_prijata_Milostivé léto_obce PK
DDZ 205_zprava_960759979_prijata_souhlas_společný souhlas_U S_Rodinný dům, zpěvněné plochy, vsakovací
zařízení a oplocení
DDZ 206_zprava_961322908_prijata_Informace_nakládání s volební dokumentací

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_10-U-VZZO-25-10/2021, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1/Z10/21 Pozvánka, návrh programu10, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z10/21 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z10/21 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z10/21 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
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Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 11. zasedání zastupitelstva obce (29. 11. 21):
- Návrh rozpočtu 2022, Střednědobý výhled rozpočtu – návrh

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni
ověřovatelé:
starosta Jiří Lőwy

1) Ladislav Kadlec
__________________
___________________

2) Roman Vacek
___________________

25. října 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 28. 10. 2021 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 13. 11. 2021 |
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
elektronická úřední deska od: 28. 10. 2021 do: 13. 11. 2021 | ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 14. 11. 2021

UZ-10/VZZO-25-10/2021-Lu | Počet listů: 6 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný

Dokument odesílaný v digitální podobě
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