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29.9.2021
                           

                                                          ZÁPIS                                                                                              

9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
27. 9. 2021, přesunuté na 29. 9. 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, Kristl David
                                                                                                                                                                                                                            

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 20. 9. do 29. 9. 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 program9  Ad 7.1 - 7.3. 

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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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/2021/09/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Upraveny-program.pdf


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.  – 7.3.  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 8. veřejného zasedání ze dne 23. 8. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                  
6.1.   Sdělení - dělení pozemků - Rozdělení a scelení pozemků dle GP / č. j.: OÚKU 142/01-09/2021-Lu          
6.2.   Podklady ke stavbě ČEZ Distribuce a.s., výměna stávajícího venkovního vedení NN za kabelové
        a napojení nových odběrných míst
        Žádost o vyjádření k projektu stavby pro vydání územního souhlasu a následnou realizaci stavby, 
        žádost o schválení zřízení věcného břemene a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení  
        věcného břemene – IV-12-0018280 Kunějovice, PS, ppč. 543/6, kNN | č. j.: OÚKU 148/06-09/2021-Lu 
6.3.   https://volbiste.cz/  | č. j.: OÚKU 143/01-09/2021-Lu                                  
6.4.   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jmenování zapisovatelky okrs. volební komise,
        dojmenování členů OVK na neobsazená místa,
        Protokol - první zasedání OVK, termíny povinných školení, Oznámení o době a místě konání voleb 
        v obc  i / č. j.: OÚKU 130.2-3a, b, c/08, 09/2021-Lu   
6.5.   Žádost o opravu příjezdové cesty | č. j.: OÚKU 146/06-09/2021-Lu                                                            
6.6.   Oznámení zahájení řízení_Město Nýřany, souhlas pro vrt Jablonský-Šanderová
        | č. j.: OÚKU 149/08-09/2021-Lu                                                                                                                  
6.7.   Školení k IS SPP | č. j.: OÚKU 150/08-09/2021-Lu                                                                                      
6.8.   Mobilní svoz nebezpečného odpadu 23. 10. 2021
6.9.   Cenové nabídky na zpracování geodetického - polohopisného a výškopisného zaměření území
         pro zpracování proj. dokumentace stavby veřejného vodovodu_GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o, 
         Geoing Plzeň, s. r. o.          
6.10.  Žádost o prodej pozemků/scelení, k. ú. Kunějovice, k. ú. Lhotka u Nekmíře, JUDr. V. Wopršálek
         | č. j.: OÚKU 161/22-09/2021-Lu  
6.11.  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy 1/2021, sp. zn.: MZE-49892/2021-16212,
           č.j.: MZE-49892/2021-16212 | č. j.: OÚKU 155/15-09/2021-Lu 
6.12.  Žádost o prodej/pronájem/souhlas vlastníka – D. Kristl 
6.13.  Změna sazebníku, EKO-KOM, a. s. | č. j.: OÚKU 157/15-09/2021-Lu                                                       
6.14.  Žádost o pronájem nebytových prostor, V. Nováková  | č. j.: OÚKU 160/20-09/2021-Lu                              
6.15.  R  ozpočtové opatření č. 3, VykFin2108

                  
          7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
         7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozpoctove-opatreni-c.-3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozpoctove-opatreni-c.-3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/MZE-49892_2021-16212W108q3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/mobilni-svoz-nebezpecneho-odpadu-rijen-2021.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/OZNAMENI-O-DOBE-A-MISTE-KONANI-VOLEB.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/OZNAMENI-O-DOBE-A-MISTE-KONANI-VOLEB.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/OZNAMENI-O-DOBE-A-MISTE-KONANI-VOLEB.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Jmenovani-zapisovatele-OVK-%C2%A7-14e-odst.-7-zakona.pdf
https://volbiste.cz/
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o bod:                                       
-    Stanovisko orgánu územního plánu k žádosti o opravu příjezdové cesty | č. j.: OÚKU 146.1/29-09/2021-Lu  
      a zařadit jej jako bod 7.3. 

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.

                                                                                                                                                                           

18:15       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 8. veřejného zasedání ZOK ze dne 23. 8. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis  z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. 8. 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.  Sdělení - dělení pozemků - Rozdělení a scelení pozemků dle GP / č. j.: OÚKU 142/01-09/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 146/09/21 Sdělení - dělení pozemků - 
Rozdělení  a  scelení  pozemků  dle  GP,  Mgr.  Lucie  Sokolová  /  č.  j.:  OÚKU  142/01-09/2021-Lu, 
897/2021/MuV/STAV-2 
                                                                                                                                 
6.2.  Podklady ke stavbě ČEZ Distribuce a.s., výměna stávajícího venkovního vedení NN za kabelové 
a napojení nových odběrných míst
      Žádost o vyjádření k projektu stavby pro vydání územního souhlasu a následnou realizaci stavby, 
žádost o schválení zřízení věcného břemene a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného  
břemene – IV-12-0018280 Kunějovice, PS, ppč. 543/6, kNN | č. j.: OÚKU 148/06-09/2021-Lu
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Upraveny-program.pdf
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► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 143/09/21:
Souhlasné stanovisko k realizaci stavby a souhlas se vstupem na pozemek
/  Vyjádření k projektu stavby pro vydání ÚS, výměna  stávajícího venkovního vedení NN za kabelové 
a napojení nových odběrných míst, 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
0018280/VB/001(P21-0713), Kunějovice, PS, ppč. 543/6, kNN | č. j.: OÚKU 148/06-09/2021-Lu.
Smluvní strany: 
– Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, IČO: 00573086, zastoupena starostou Jiřím 
Lőwym,
– ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 
zastoupena na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová 1665,         
263 01 Dobříš, IČ: 25727362, panem Ing. Romanem Šrámkem, jednatelem společnosti;  
Výsledek hlasování: 

J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             

6.3. https://volbiste.cz/  | č. j.: OÚKU 143/01-09/2021-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí  usnesením č. 147/09/21 https://volbiste.c  z/  | č. j.: OÚKU 
143/01-09/2021-Lu, zpřístupněný nástroj občanům, který pomůže voličům zlepšit orientaci v nadcházejících 
volbách, zvýšit zájem o politické dění, přispět k aktivizaci občanů, zlepšit povědomí o problematice voleb 
do zastupitelských orgánů České republiky, zvýšit volební účast.  

6.4.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí  usnesením č. 149/09/21 Jmenování zapisovatelky okrs. 
volební   komise, dojmenování členů OVK na neobsazená místa, Protokol - první zasedání OVK,  

      termíny povinných školení, Oznámení o době a místě konání voleb v obc  i 
      / č. j.: OÚKU 130.2-3a, b, c/08, 09/2021-Lu 

                                                                                                                                                                                                        
6.5.   Žádost o opravu příjezdové cesty | č. j.: OÚKU 146/06-09/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 144/09/21 Žádost o opravu příjezdové cesty, 
L. Kožnar | č. j.: OÚKU 146/06-09/2021-Lu;
Výsledek hlasování: 
5 členů ZO proti: L. Kadlec, V. Král,  J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                            
Neschváleno všemi hlasy
  
Stanovisko orgánu ÚP k  žádosti,  č. j.: OÚKU 146.1/06-09/2021-Lu:
Odůvodnění:
Území, ve kterém se citované parcely a objekty nemovitostí nachází, slouží k rekreaci. V případě obou 
návrhů na vyasfaltování cest se jedná o účelové komunikace.
V  souvislosti  s  přípravou  zadání  územně  plánovací  dokumentace, kdy  se  obec  obracela  na  mnoha 
besedách  k  občanům  a  majitelům  nemovitostí*1  při  podrobném projednávání  všech  požadavků 
předložených zastupitelstvu obce, byli osadníci lokality chatové oblasti Pod Hřebenskem proti výstavbě 
objektů pro bydlení,  proti výstavbě inženýrských sítí v lokalitě*3,  vznesli odpory a petice k vymezení 
účelu pozemků a jejich využití, bránili se změnám, aby v předmětné lokalitě RI-S, RI-N nevznikla rodinná
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zástavba, plochy bydlení BI-N, BV-N viděli jako problematické plochy zástavby.       
Nedošlo k žádné ze změn v ÚP, lokalita chatové oblasti  je v územním plánu zanesena  jako  plochy 
rekreace „RI-S, RI-N“ (plochy rekreace rodinné).
Rozhodnutí bydlení v chatové oblasti s sebou přináší určité nekomfortní limity*2. 
Pakliže  osadníci  mívají  podněty  k  údržbě  účelové  komunikace,  obec  jako  vstřícný  krok  dodává 
ke zpevnění štěrk a kamenivo.  Je na místě podotknout, že obci ze zákona o pozemních komunikacích 
nevzniká povinnost vlastníka k údržbě účelové cesty, a to ani ve věci zajištění sjízdnosti, ani v případě, 
že zde trvale bydlí nebo jsou přihlášeni občané k TP.   
Pozn.:  Účelová  komunikace  je  veřejně  přístupná  pozemní  komunikace,  která  slouží  ke  spojení  jednotlivých  
nemovitostí  pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí  nebo ke spojení  těchto nemovitostí  s  ostatními pozemními  
komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků (tomu odpovídá právo každého užívat  
pozemní  komunikaci  v  zásadě  bezplatně  obvyklým  způsobem a  k  účelům,  ke  kterým je  určena,  přičemž  platí  
povinnost uživatele přizpůsobit užívání dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace).  
Dalším důvodem, proč zastupitelstvo obce nemůže vyhovět žádosti,  je věc finanční.  Pravděpodobnost 
investice požadavku je 5 milionů korun. Není možné takové prostředky z rozpočtu obce uvolnit. 
V současné době se připravuje akce rekonstrukce střechy budovy OÚ.

⸾Vysvětlivky
*1  aby dodali své podněty, požadavky, zakreslili do map podstatné záležitosti (uvažované plochy pro rekreaci, bydlení, podnikání, hodnotné 
území, chybějící komunikace, zaniklé cesty k obnově, navržené vodní plochy, plochy k zalučnění, zalesnění, erozní svahy, stahování vody 
a další a další..), aby obec mohla pracovat na územním plánu a podrobně projednat všechny předložené požadavky; 
*2  dopravní obslužnosti, vjezdu vozidel ZS, české pošty, svozových vozidel TKO, sjízdnosti cesty, zimní údržby apod.; 
*3   s  odůvodněním zásahu novou výstavbou do současného stavu okolí,  narušení  krajinného rázu a přírodního vzhledu chatové  oblasti,  
občanské  spokojenosti,  rodinného  soužití  a  soudržnosti,  snížení  atraktivity  a  hodnoty  nemovitostí,  vzniku  nadměrného  hluku,  prachu, 
ohrožení bezpečnosti osob v klidové části lokality, narušení přístupu k pozemkům, znehodnocení a poničení rostlinných a keřnatých porostů,  
s odvoláním na účel ochrany zákonů, krajiny a chatařů.

 
6.6.  Oznámení zahájení řízení_Město Nýřany, souhlas pro vrt Jablonský-Šanderová
        | č. j.: OÚKU 149/08-09/2021-Lu      
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 150/09/21 Oznámení zahájení vodopráv. 
řízení_Město Nýřany, průzkumný vrt Jablonský-Šanderová | č. j.: OÚKU 149/08-09/2021-Lu, OŽP-
Hau/30042/2021 

6.7.  Školení k IS SPP | č. j.: OÚKU 150/08-09/2021-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  151/09/21 Školení k IS SPP  |  č. j.: OÚKU 
150/08-09/2021-Lu, MV-90163-75/ODK-2020,  školení vkladatelů pro práci s novým informačním systémem 
Sbírky  právních  předpisů  územních  samosprávných  celků.  Lektoři  –  pracovníci  Ministerstva  vnitra, 
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
Funkcionality a praktické fungování, přechod na nový způsob vyhlašování právních předpisů vydávaných 
v působnosti obce. 

6.8.  Mobilní svoz nebezpečného odpadu 23. 10. 2021 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.  152/09/21 Mobilní  svo  z nebezpečného 
odpadu 23. 10. 2021. Vyvěšeno ÚD, ElÚD 13. 9. 2021.

6.9.  Cenové nabídky na zpracování geodetického - polohopisného a výškopisného zaměření území             
pro zpracování proj. dokumentace stavby veřejného vodovodu_GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o,  Geoing 
Plzeň, s. r. o. 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/mobilni-svoz-nebezpecneho-odpadu-rijen-2021.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/mobilni-svoz-nebezpecneho-odpadu-rijen-2021.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/mobilni-svoz-nebezpecneho-odpadu-rijen-2021.pdf


► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  153/09/21  Cenové nabídky na zpracování 
geodetického - polohopisného a výškopisného zaměření území pro zpracování proj. dokumentace stavby 
veřejného vodovodu - GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o, Geoing Plzeň, s. r. o.

6.10.  Žádost o prodej pozemků/scelení, k. ú. Kunějovice, k. ú. Lhotka u Nekmíře, JUDr. V. Wopršálek,      
ze dne 22. 9. 2021 | č. j.: OÚKU 161/22-09/2021-Lu
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 141/09/21 ° Záměr úplatného převodu 
nemovitostí z majetku obce v k. ú. Kunějovice a Lhotka u Nekmíře. Minimální cena Kč 60,00/m2. 
K. ú. Kunějovice: 
415/24 - ovocný sad, o výměře 2 478m2, 415/54 - ovocný sad, o výměře 201m2, 435/4 - TTP, o výměře 
83m2, 435/5 - TTP, o výměře 12m2, 435/6 - TTP, o výměře 38m2, 436/4 – lesní pozemek, o výměře 21m2,
436/6 – lesní pozemek, o výměře 167m2, 453/25 – ostatní plocha, o výměře 142m2, 453/32 – ostatní 
plocha, o výměře 16m2, 455/6 – ostatní plocha, o výměře 558m2, 836/4 – ostatní plocha, o výměře 479m2, 
836/11 – ostatní plocha, o výměře 97m2, 836/19 – ostatní plocha, o výměře 30m2;
K. ú. Lhotka u Nekmíře:
86/6 – lesní pozemek, o výměře 420m2;

6.11.  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy 1/2021, sp. zn.: MZE-49892/2021-16212,
           č.j.: MZE-49892/2021-16212 | č. j.: OÚKU 155/15-09/2021-Lu
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 154/09/21 VEŘEJNOU VYHLÁŠK  U, 
Opatření obecné povahy 1/2021, sp. zn.: MZE-49892/2021-16212, č.j.: MZE-49892/2021-16212 | č. j.: OÚKU 
155/15-09/2021-Lu 

6.12.  Žádost o prodej/pronájem/souhlas vlastníka – D. Kristl
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 155/09/21 Žádost o prodej 
pozemku/pronájem/souhlas vlastníka s užíváním. D. Kristl přišel pro informace. Nejprve se spojí se 
správcem konkurzní podstaty a St. pozemk. fondem (okolní pozemky), poté znovu kontaktuje obec.

6.13.  Změna sazebníku, EKO-KOM, a. s. | č. j.: OÚKU 157/15-09/2021-Lu
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 156/09/21 Změnu sazebníku, EKO-KOM,     
a. s. | č. j.: OÚKU 157/15-09/2021-Lu 
Od 1. 10. 2021 se mění příloha č. 4: Standardy složení komunálních odpadů a podíl obalové složky             
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Touto změnou EKO-KOM, a. s. reaguje 
na zvýšený podíl složky u papíru sesbíraného prostřednictvím nádobového a pytlového sběru. Podíl 
obalové složky se mění ze stávajících 48% na 53%. Ostatní procentuální podíly, uvedené v příloze č. 4, 
zůstávají beze změny. 

6.14.  Žádost o pronájem nebytových prostor, V. Nováková  | č. j.: OÚKU 160/20-09/2021-Lu
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 142/09/21 Žádost o pronájem nebytových 
prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (2. 10. 2021)
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/MZE-49892_2021-16212W108q3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/MZE-49892_2021-16212W108q3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/MZE-49892_2021-16212W108q3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zamer-uplatneho-prevodu-nemovitosti-z-majetku-obce-c.-01_10_21.pdf


6.15.  R  ozpočtové opatření č. 3, VykFin2108
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 160/09/21 Rozpočtové opatření č.   3, 
VykFin2108

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.  Stanovisko orgánu územního plánu k žádosti o opravu příjezdové cesty 
| č. j.: OÚKU 146.1/29-09/2021-Lu – viz. Ad 6.5., Žádost o opravu příjezdové cesty      
 
7.4.  Souhlasné stanovisko                                                                                             
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  161/09/21 Souhlasné stanovisko, výstavba 
DČOV do vsaku, p. p. č. 27/2 | č. j.: OÚKU 165/10/2021-Lu

7.5.  Žádost o prodloužení termínu RA 
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  162/09/21  Žádost o prodloužení termínu 
realizace akce  | č. j.: OÚKU 163/27-09/2021-Lu 
Dotační  titul  –  Ekologické  projekty  2019  Plzeňského  kraje,  dotační  titul  č.  1  –  Podpora  zpracování 
projektových  dokumentací  –  vodohospodářská  infrastruktura  2019,  akce_  „Kunějovice  –  veřejný 
vodovod“, č. smlouvy: 35352019
                                                                                                                                                                                



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

DDZ 161_zprava_940389958_prijata_Dopis všem obecním úřadům volby 2021
DDZ 162_zprava_940712698_prijata_Zvýšení zájmu o volby do poslanecké sněmovny ČR
DDZ 163_zprava_940968405_prijata_Sdělení_dělení pozemků_Rozdělení a scelení pozemků dle GP
DDZ 164_zprava_941148906_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 165_zprava_941371988_prijata_dopis doručování HL Českou poštou
DDZ 166_zprava_944328084_prijata_Informace obcím_Ministerstvo vnitra
ODZ 167_zprava_944415300_odeslana_Fa 04092021 EKO_KOM, a. s.
DDZ 168_zprava_944869927_prijata_Oznámení zahájení řízení_Město Nýřany 
DDZ 169_zprava_944979131_prijata_Školení k IS SPP_obce_Ministerstvo vnitra
DDZ 170_zprava_945673972_prijata_Konzultační den Místní poplatky 18_11_21
DDZ 171_zprava_946108136_prijata_Oznámení_Ministerstvo vnitra 
DDZ 172_zprava_946113807_prijata_Ukončení výjimky z povinnosti užívání pneumatik pro zimní provoz
DDZ 173_zprava_946600711_prijata_Pozvánka na školení_Město Všeruby
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/10/RO-3-sign..pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/10/RO-3-sign..pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozpoctove-opatreni-c.-3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozpoctove-opatreni-c.-3.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


DDZ 174_zprava_946704040_prijata_Neinvestiční účelová dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
DDZ 175_Opatření obecné povahy_zprava_947295121_prijata_Ministerstvo zemědělství
DDZ 176_ Brunclík Jan_nahlášení
DDZ 177_zprava_947518246_prijata_Změna sazebníku_EKO-KOM, a. s.
DDZ 178_zprava_946778750_prijata_Informace č. 5_Směrnice MV_Plzeňský kraj
DDZ 179_zprava_947784609_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 180_zprava_948236801_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 181_zprava_948239693_prijata_Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 182_zprava_949685996_prijata_RE_Volby_přijato
DDZ 183_zprava_949688431_prijata_RE_Volby_zpracováno_část 1 z 2
DDZ 184_zprava_949688344_prijata_RE_volby_zpracováno_část 2 z 2
DDZ 185_zprava_949967138_prijata_RE_Volby:přijato
DDZ 186_zprava_950288398_prijata_výzva_kontrolní prohlídka, stavebník_Změna užívání stavby domu č. p. 61 v 
Kunějovicích v I.NP, nebytové prostory (provozovna) na prostory na bydlení
ODZ 187_zprava_951409080_odeslana_RE_Vrácení sejmutého oznámení, Ministerstvo financí
ODZ 188_zprava_952307856_odeslana_Žádost o prodloužení termínu realizace akce
DDZ 189_zprava_951454041_prijata_Informace č. 7_Volby do PS PČR_Aktuální informace poskytnuté Ministerstvem 
vnitra ČR k zajištění voleb
DDZ 190_zprava_951810691_prijata_Změna užívání stavby č. p. 61 v Kunějovicích na bydlení
DDZ 191_zprava_953378896_prijata_Informace č. 8
DDZ 192_zprava_953843233_prijata_Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky_Aktualizace č. 3 ZÚR PK
DDZ 193_zprava_954138367_prijata_Informace č. 9_kyberbezpečnost

                                                                                                                                                                                
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_09-U-VZZO-29-09/2021, příloha č. 4 Zápisu          
                                                                                                                                                                            
Přílohy:
- příloha č. 1/Z09/21  Pozvánka, návrh programu09, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z09/21  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z09/21  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z09/21  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. )
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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 10. zasedání zastupitelstva obce (25. 10. 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                          ___________________ 
 

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

                                                                                                                                                               
         
         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 29. 9. 2021 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 15. 10. 2021 |                                                                                                                                                    
         Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  

elektronická úřední deska od: 29. 9. 2021 do: 15. 10. 2021 |  ARCHIV_dokumenty_usnesení zastupitelstva 2021 od: 16. 10. 2021 
                                                                    
  

  UZ-09/VZZO-29-09/2021-Lu    |    Počet listů: 9  |    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

