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                                                       ZÁPIS                                                                                      

11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
29. 11. 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
                                                                                                                                                                                                                       

1.1. Úvodní zahajovací část, úvodní slovo
       Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti                                                  
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno dle odpovídajících mimořádných opatření 
MZ 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 22. 11. do 29. 11. 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 progra  m11  Ad 7.1 - 7.8. 

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) podepsalo 5 přítomných členů zastupitelstva, 1 host.

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
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Upraveny-program.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Upraveny-program.pdf


2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (6. 1. - 6. 10.), 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 10. veřejného zasedání ze dne 25. 10. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                       
6.1.   Dotační titul Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 z MZČR
        (obnova sakrálních staveb)   
6.2.   Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/2021, o stanovení obecního systému
         odpadového hospodářství – návrh ve znění pro jednání |č. j.: OÚKU 188/12-11/2021-Lu                                    
6.3.    Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém 
         odpadového hospodářství – návrh ve znění pro jednání |č. j.: OÚKU 189/12-11/2021-Lu  
6.4.    Návrh územního plánu Nekmíř  |č. j.: OÚKU 186/12-11/2021-Lu 
6.5.    Souhlas_umístění stavby Kunějovice, PS, p. č. 543_6_kNN  |č. j.: OÚKU 187/12-11/2021-Lu                          
6.6.     Smlouva o připojení k distribuční soustavě [Gasnet#244676]                                                    
6.7.    Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. 0202972427 
         [ČEZ Prodej, a. s.|č. 0202972427, 0202972272]
6.8.    Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a zapojených keřových porostů, K. Hakrová   
6.9.    Oznámení o poskytování informací pomocí služby zadosti.cz |č. j.: OÚKU 193/22-11/2021-Lu 
6.10.  Žádost o informace o parcelách, J. Kopačková |č. j.: OÚKU 192/22-11/2021-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: 
-  Rozsvícení vánočního stromku, obecní akce 
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2021|č. j.: OÚKU 191/22-11/2021-Lu

- Návrh programu jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
- Návrh rozpočtu 2022, Střednědobý výhled 2023 - 2025
-  Projekt Elysium  
- Vypsání zakázky na akci stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ 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.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Projekt-Elysium.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Rozpocet-navrh-2022.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/zadosti.cz_.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


18:10       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 10. veřejného zasedání ZOK ze dne 25. 10. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25. 10. 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.  Dotační titul Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 z MZČR
        (obnova sakrálních staveb)
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 183/11/21 Podání žádosti do Dotačního 
titulu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 z MZČR (obnova sakrálních 
staveb);
Výsledek hlasování:  
5 členů ZO proti: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                               
Neschváleno všemi hlasy, nepřijato                                                                                                                           
                                                                                                                                 
6.2. Obecně  závazná  vyhláška  obce  Kunějovice  č.  01/2021,  o  stanovení  obecního  systému 
odpadového hospodářství – návrh ve znění pro jednání |č. j.: OÚKU 188/12-11/2021Lu   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 178/11/21
° Obecně závaznou vyhlášku obce Kunějovice č. 01/2021, o stanovení obecního systému  
  odpadového hospodářství_strojově čitelné | č. j.: OÚKU 188/12-11/2021-Lu     
Výsledek hlasování:   
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                
Schváleno všemi hlasy
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Kunejovice-c.-1_2021-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi_strojove-citelne.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Kunejovice-c.-1_2021-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi_strojove-citelne.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Upraveny-program.pdf


6.3. Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového  hospodářství  –  návrh  ve  znění  pro  jednání  |č.  j.:  OÚKU  189/12-11/2021-Lu 

Právní posouzení zákonnosti návrhů obecně závazných vyhlášek 1 a 2/2021|č. j.: OÚKU 194/26-11/2021-Lu 
| č. j. MV-188965-3/ODK-2021| Č. j. MV-188969-3/ODK-2021  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje  usnesením č. ZO 179/11/21  
° Obecně závaznou vyhlášku obce Kunějovice č. 02/2021  , o místním poplatku za obecní systém  
  odpadového hospodářství_strojově čitelné | č. j.: OÚKU 189/12-11/2021-Lu 
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                
Schváleno všemi hlasy, přijato
Pozn.:  Zastupitelstvo  obce  rozhodlo  dle nové  právní  úpravy,  v  souladu  s  novou  legislativou, 
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů..

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí usnesením  č.  191/11/21  Právní  posouzení 
zákonnosti návrhů obecně závazných vyhlášek 1 a 2/2021
|č. j.: OÚKU 194/26-11/2021-Lu | č. j. MV-188965-3/ODK-2021| Č. j. MV-188969-3/ODK-2021 

Pozn.: Místní poplatek za provoz obecního systému odpadového hospodářství stanovený obecně 
závaznou vyhláškou obce je od 1. 1. 2022 v Kunějovicích 1 000 Kč na poplatníka za rok. Četnost 
svozů nádob směsného komunálního odpadu je od 1. 1. 2022 v intervalu 1 x 14 dní – lichý týden.  
Poplatníky  jsou  všechny  osoby  přihlášené  k pobytu  v Kunějovicích.  Ohlašovací  povinnost 
k poplatku mají také fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt  nebo  rodinný  dům,  ve  kterých  není  k pobytu  přihlášena  žádná  osoba. 
Zaplacením  tohoto  místního  poplatku  přispívají  poplatníci  nejen  na  zajištění  svozu  nádob 
na  směsný komunální  odpad,  ale  také  na  provoz  celého systému pro  nakládání  s  komunálním 
odpadem – tzn. na třídění odpadů, obsluhu kontejnerů, na přistavení velkokapacitních kontejnerů 
při jarních a podzimních úklidech, na svoz nebezpečného odpadu, na obsluhu odpadkových košů 
atd.  Poplatek  je  možné do  konce  května příslušného  kalendářního  roku uhradit  v hotovosti 
v pokladně Obecního úřadu Kunějovice,  nebo také složenkou či  převodem na účet obce,  bank. 
spoj.:  31729-371/0100 KB.  Formuláře  k ohlášení  -  Rodinný  dům nebo  byt:  Ohlášení-RD,  byt, 
Rekreační  objekt:  Ohlášení-rekreační  objek  t nebo na  webových  stránkách  obce: 
https://www.obeckunejovice.cz/formulare/ .                                                                                          

6.4.  Návrh územního plánu Nekmíř  |č. j.: OÚKU 186/12-11/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí  usnesením č. 185/11/21  Návrh územního plánu 
Nekmíř podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona  |č. j.: OÚKU 186/12-11/2021-Lu     
                                                                                                                                                                                             
6.5.   Souhlas_umístění stavby Kunějovice, PS, p. č. 543_6_kNN  |č. j.: OÚKU 187/12-11/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  186/11/21  Souhlas_umístění stavby 
Kunějovice, PS, p. č. 543_6_kNN  |č. j.: OÚKU 187/12-11/2021-Lu , ČEZ Distribuce, a. s.

6.6.  Smlouva o připojení k distribuční soustavě [Gasnet#244676]                                                       
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 187/11/21 Smlouvu o připojení            
k distribuční soustavě [Gasnet#244676] 
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https://www.obeckunejovice.cz/formulare/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Kunejovice-c.-2_2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi_strojove-citelne.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Kunejovice-c.-2_2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi_strojove-citelne.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Ohlaseni-rekreacni-objekt.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Ohlaseni-rekreacni-objekt.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Ohlaseni-RD-byt.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Kunejovice-c.-2_2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi_strojove-citelne.pdf


6.7.  Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. 0202972427 
        [ČEZ Prodej, a. s.|č. 0202972427, 0202972272]
  ► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  188/11/21  Smlouvu o sdružených 
službách dodávky plynu č. 0202972427  [ČEZ Prodej, a. s. | č. 0202972427, 0202972272].

6.8.  Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 180/11/21 Kácení listnaté dřeviny lípa 
srdčitá (Tilia cordata), obvod kmene 190 cm, rostoucí v zeleném pásu ostatní plochy v blízkosti 
komunikace  III/2046,  na  pozemku  parc.  č.  KN  16/5,  v  obci  a  k.  ú.  Kunějovice,  v  období 
vegetačního klidu – Rozhodnutí č. j.: OÚKU 198/ RK/11/2021-Lu, sp. zn.: 246.10_V|5;
Výsledek hlasování:  
5  členů  ZO  pro:  L.  Kadlec,  V.  Král,   J.  Lőwy,  S.  Poláková, R.  Vacek, 0  proti, 0  zdržel  se 
Schváleno všemi hlasy, přijato 

6.9. Oznámení o poskytování informací pomocí služby zadosti.cz |č. j.: OÚKU 193/22-11/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  189/11/21 Oznámení o poskytování 
informací pomocí služby zadosti.cz |č. j.: OÚKU 193/22-11/2021-Lu 

6.10. Žádost o informace o parcelách, J. Kopačková |č. j.: OÚKU 192/22-11/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  190/11/21  Žádost  o  informace 
o parcelách, J. Kopačková |č. j.: OÚKU 192/22-11/2021-Lu

Citované pozemky paní Kopačkové nejsou ve vlastnictví obce, mají soukromého vlastníka a některé 
z nich nejsou v územním plánu určené pro zásavbu (pro plochy bydlení). 
Pokud má žadatelka zájem koupit pozemek, je třeba jednat výhradně s vlastníkem a zjistit si, jak je 
předmětný pozemek zanesen v územku. Ten je buď k nahlédnutí na obci a nebo na obecních 
webových stránkách https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/plany/plan-rozvoje/    

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.  Rozsvícení vánočního stromku, obecní akce       
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  ZO  181/11/21  Pořádání  obecní  akce 
Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášské nadílky v sobotu dne  4. 12. 2021 od 17,00 hodin;
Výsledek hlasování:  
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                
Schváleno všemi hlasy, přijato

7.4.  Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2021|č. j.: OÚKU 191/22-11/2021-Lu

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  192/11/21  Zprávu  o  výsledcích 
finančních kontrol za rok 2021|č. j.: OÚKU 191/22-11/2021-Lu, pro Ministerstvo financí.

7.5.  Návrh programu jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí  usnesením č.: 193/11/21 Návrh programu jednání 
Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, V. Král, předseda FV – 13. 12. 2021.
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https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/plany/plan-rozvoje/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/zadosti.cz_.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/zadosti.cz_.pdf


7.6.  Návrh rozpočtu 2022, Střednědobý výhled 2023 - 2025
 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  194/11/21  Vyvěšení Návrhu 
rozpočtu 202  2, Střednědobého výhledu 2023 – 202  5 ke schválení (27. 12. 2021) 

7.7. Projekt Elysiu  m   
► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  195/11/21 Projekt  Elysiu  m. 
Záchranná služba Royal Rangers z. s. nabízí opět pomoc COVID-19 nemocným. 
Pokud víte ve Vašem okolí o někom, kdo je C-19 pozitivní a má závažné příznaky (dechové obtíže, 
teploty, extrémní únava atd.) a nedostává se mu pomoci jinde, informujte ho, prosím, o této nabídce 
pomoci.

7.8.  Vypsání zakázky na akci stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ 

 ► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  ZO 182/11/21: 
– Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu III. Kat.
– zadávací dokumenta  ci na akci  Stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ, 

      -          ustanovení komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky MR;
                  Ezakázky -   detail zakázky zadavatele Obec Kunějovice; 

5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                            
Schváleno všemi hlasy, přijato                                                                                                                



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

DDZ 206_zprava_961322908_prijata_Informace_nakládání s volební dokumentací
DDZ 207_zprava_964267524_prijata_Sdělení o registraci agendy
DDZ 208_zprava_965214217_prijata_Milostivé léto_dopis starostům
DDZ 209_zprava_966069704_prijata_Zaslání návrhu územního plánu Nekmíř
DDZ 210_zprava_966400313_prijata_Souhlas_umístění stavby Kunějovice, PS, p. č. 543_6_kNN
DDZ 211_zprava_966764658_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 212_zprava_968796142_prijata_Oznámení o poskytování informací pomocí služby zadosti.cz
DDZ 213_zprava_968959048_prijata_Zpráva o finančních kontrolách za rok 2021
DDZ 214_zprava_968970800_prijata_Doporučení krajům a obcím_info o možnosti dluhové amnestie
ODZ 215_zprava_970808217_odeslana_Neinvestiční účelová dotace na volby do PSPČR_předběžné vyúčtování
DDZ 216_zprava_970908960_prijata_203 Ex 23319_21 Exekuční příkaz NV
DDZ 217_zprava_971444387_prijata_Posouzení zákonnosti návrhů obecně závazných vyhlášek č. 1 a 2/2021, 
Kunějovice
DDZ 218_zprava_971725512_prijata_Rozhodnutí §17 průzkumný vrt Kuněovice 301_11
DDZ 219_zprava_971905012_prijata_Informační dopis_obce a správní úřady
ODZ 220_zprava_976126253_odeslana_Obecně závazné vyhlášky obce Kunějovice č. 01, 02_2021_Ministerstvo 
vnitra

                                                                                                                                                                       
8. Prostor pro dotazy
Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
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https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99-baf8-15e1e5f9ec17/zakazka/P21V00000001
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99-baf8-15e1e5f9ec17/zakazka/P21V00000001
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99-baf8-15e1e5f9ec17/zakazka/P21V00000001
https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/e-zakazky/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Projekt-Elysium.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Projekt-Elysium.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Projekt-Elysium.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Projekt-Elysium.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Rozpocet-navrh-2022.pdf


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 21:00 hodin ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                 
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_11-U-VZZO-29-11/2021, příloha č. 4 Zápisu          
                                                                                                                                                                 
Přílohy:
- příloha č. 1/Z11/21  Pozvánka, návrh programu11, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z11/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z11/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z11/21  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 12. zasedání zastupitelstva obce               
(27. 12. 21):                            

– Schválení Návrhu rozpočtu 202  2, Střednědobého výhledu 2023 – 202  5 
– Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky  

malého rozsahu "Stavební úpravy stropu, krovu a střechy –  budova OÚ" 
– Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem                       
– II. etapa inventarizace majetku a závazků                                                                          
– Závěr jednání finančního výboru                                                                          
– Výroční zpráva o poskytování informací 2021                                                  
– Rozpis zasedání zastupitelstva obce rok 2022                                                                    
– Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru ZOK, r. 2022     

                                                                                                                                                                                

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu,             
na důkaz souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf


ověřovatelé:                                    1) Ladislav Kadlec                          2) Roman Vacek  
                               
                                                        __________________                    ___________________

starosta  Jiří Lőwy                          ___________________ 
 

29. listopadu 2021 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                 

                                                                                                                                                               
         

         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 30. 11. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 16. 12. 2021 |                                                                                                                                       
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový  
         přístup:  elektronická úřední deska od: 30. 11. 2021 do: 16. 12. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od:           
         17. 12. 2021 

                                                                    
  

  UZ-11/VZZO-29-11/2021-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

