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                                                          ZÁPIS                                                                                           

2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
21. 2. 2022, zasedací místnost OÚ

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přítomní zastupitelé: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek (řazeno abecedně)                                       
Omluveni jmen.: J. Lőwy
Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková                                                                                        
Hosté: Daniel Novák, Miloslav Novák, Petr Suda
                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Úvodní zahajovací část, úvodní slovo
       Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti                                                          
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin místostarostou obce Romanem 
Vackem  (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 14. 2. do 21. 2. 2022 - na úřední desce 
Obecního úřadu Kunějovice (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající  zasedání  z  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  č.  3  Zápisu) 
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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 program 2  Ad 7.1 - 7.9. 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a V. Krále. 

2.1.
Prezeční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 3 hosté.

Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.  101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě "Nařízení Evropského parlamentu a     Rady 2016/679, 
ze     dne 27.     dubna 2016,     o     ochraně fyzických osob v     souvislosti se     zpracováním osobních údajů a     o     volném pohybu 
těchto údajů a     o     zrušení směrnice 95/46/E  S" ("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"). Úplné 
znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice 
nebo fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci   (§ 16 odst. 3 zákona o obcích) k nahlédnutí na obecním úřadě 
v úředních hodinách.

__1 __                                                                                                                                   
Zápis a Usnesení_2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_21. 2. 2022                                                                                              

●●  (2022) Obec Kunějovice                                                                                                                                      1/10  
                                                                                                                                                                                                           

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/2022/02/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Upraveny-program.pdf


2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (6. 1.  - 6. 16.),  v souladu s informací 
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce. 
                                                                                                                                                                                                                                 

Upravený program (7.1.  – 7.9.  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 1. veřejného zasedání ze dne 17. 1. 2022  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                               
6.1.   Inventarizační zpráva za rok 2021 |č. j.: OÚKU 179.5/02-02/2022-Lu

6.2.   Rozhodnutí - společné povolení (U S)_Rodinný dům, DČOV, jímka na dešťové vody, opěrná zeď,  
        zpevněné plochy a oplocení |č. j.: OÚKU 11/21-02/2022-Lu                                                                                        
6.3.   Přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice |č. j.: OÚKU 12/21-02/2022-Lu                   
6.4.   Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  |č. j.: OÚKU 13/21-01/2022-Lu           
6.5.   Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce místnosti HZ č. 05/2018, ze dne 23. 3. 2018
        Žádost o prodloužení výpůjčky a zpráva o využití prostoru |č. j.: OÚKU 17/26-01/2022-Lu

6.6.   Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. |č. j.: OÚKU 18/26-01/2022-Lu                                          
6.7.   Závěr jednání Kontrolního výboru ZOK |č. j.: OÚKU 07.3/26-01/2022-Lu                                               
6.8.   Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ |č. j.: OÚKU 19/28-01/2022-Lu                                                        
6.9.    Informace o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva PK |č. j.: OÚKU 21/31-01/2022-Lu                     
6.10.  Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM |č. j.: OÚKU 25/01-02/2022-Lu                        

6.11.  Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (OOP NPP 
         Labe), Národního plánu povodí Odry (OOP NPP Odry(pvbvEc), Národního plánu povodí Dunaje
         (OOP NPP Dunaje(qdpgT8) |č. j.: OÚKU 27/02-02/2022-Lu                                                                                
6.12.  8-194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání) |č. j.: OÚKU 34/09-02/2022-Lu   

6.13.  Revize a kontroly kotlů na plynná a tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů – 5. 3. 2022       
6.14.  Žádost o udělení souhlasu se zvláštním užíváním komunikace |č. j.: OÚKU 35/09-02/2022-Lu 

6.15.  Přípis, doplnění návrhu – vkladové řízení, písemné prohlášení, Katastrální úřad pro PK
         |č. j.: OÚKU 36.1/11-02/2022-Lu |  V-724/2022-407                                                                                                                                                                                                                                    

6.16.  Kniha Plzeňský kraj, města a obce |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-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: 
- Zveřejnění: SPP USC – Vklad OZV dle přechodného ustanovení č. j.: OÚKU 40, 41/17-02/2022-Lu, OÚKU 42, 43/18-02/2022-Lu

- Publikace Plzeňský kraj, města a obce, objednávka zápisu a publikací |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-Lu   
- Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 40 zák. č.
  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některcýh zákonů, předkládá: Martin Bubeníček                 
- Žádost o zařazení bodu jednání – Metodika přidělování nádob v návaznosti na místní poplatek,
  předkládá: Miloslav Novák |č. j.: OÚKU 45/21-02/2022-Lu 

- Žádost o zařazení bodu jednání – Žádost o podporu aktivního spolku v obci Kunějovice v návaznosti
  na plnění strategického rozvojového dokumentu obce předkládá: Daniel Novák |č. j.: OÚKU 46/21-02/2022-Lu 

- Žádost o zařazení bodu jednání – Poděkování zastupitelům za nastavení místního poplatku – kom.
  odpad, –  Dotaz na překrytí odtoku požární nádrže, předkládá: Petr Suda |č. j.: OÚKU 47/21-02/2022-Lu  
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- Žádost o pokácení stromů, předkládá: Patricie Klenovská |č. j.: OÚKU 48/21-02/2022-Lu  a zařadit je jako body
  7.3. - 7.9.

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.
                                                                                                                                                                        
18:10       pro: 4                                                                                                                     proti: 0                zdržel se: 0 
               Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                                    

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:  
 
           
                         ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................              
                 …....................................................................................................................................................................                 
                                                                                                       Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
                                                                                                                                   
► Návrh usnesení   č. ZO 18/02/22: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Upravený program  
jednání 2 veřejného zasedání dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/39.2/2.2/UP/ZZO-21-02/2022-Lu, s úpravou 
doplnění obsahu o nově zařazené body jednání 7. 1. - 7. 9.;                                                                           
Výsledek hlasování:                                                                                                                                           
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                               
Usnesení č. ZO 18/02/22 bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body  jednání 
                                                                                                                                                                           
3. Projednání námitek k zápisu z 1. veřejného zasedání ZOK ze dne 17. 1. 2022
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil,  že  zápis  z  1.  zasedání  zastupitelstva  obce  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.  Inventarizační zpráva za rok 2021 |č. j.: OÚKU 179.5/02-02/2022-Lu                                           
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 20/02/22 Inventarizační zprávu     za rok 2021 
|č. j.: OÚKU 179.5/02-02/2022-Lu

Výsledek hlasování:    
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se       Schváleno čtyřmi hlasy, přijato 
                                                                                                                                 
6.2.  Rozhodnutí - společné povolení (U S)_Rodinný dům, DČOV, jímka na dešťové vody, opěrná zeď,  
        zpevněné plochy a oplocení |č. j.: OÚKU 11/21-02/2022-Lu    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí usnesením  č. 26/02/22 Rozhodnutí  –  schválení 
stavebního záměru na stavbu - společné povolení (U S): Rodinný dům, DČOV, jímka na dešťové vody, 
opěrná zeď, zpevněné plochy a oplocení |č. j.: OÚKU 11/21-02/2022-Lu, Stav.: 1336/2021       
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6.3.   Přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice |č. j.: OÚKU 12/21-02/2022-Lu

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  28/02/22  Odložení  přezkoumání 
hospodaření ÚSC Kunějovice |č. j.: OÚKU 12/21-02/2022-Lu, nemoc pověřených kontrolorů | PK-EK/294/22
                                                                                           
6.4.  Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  |č. j.: OÚKU 13/21-01/2022-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje  usnesením č. ZO 21/02/22 Připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet 2022“ - 10. března 2022,  vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního 
úřadu |č. j.: OÚKU 13/21-01/2022-Lu;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno čtyřmi hlasy, přijato 
                                                                                                                                                                                                      
6.5.    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce místnosti HZ č. 05/2018, ze dne 23. 3. 2018
          Žádost o prodloužení výpůjčky a zpráva o využití prostoru |č. j.: OÚKU 17/26-01/2022-Lu                   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 23/02/22:
Žádost o prodloužení výpůjčky a zprávu o využití prostoru |č. j.: OÚKU 17/26-01/2022-Lu,  
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce místnosti hasičské zbrojnice č. 05/2018, ze dne 23. 3. 2018, 
smluvních stran: 
– půjčitel:     Obec Kunějovice, sídlem Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zastoupená starostou 
                              Jiřím Lőwym, IČO: 00573086,
– vypůjčitel: Slavomíra Poláková, ..... .......... . . ... .. ..........

                  Ivana Bubeníčková, bytem .....           .......... .   . ... .. .........         ..
Výsledek hlasování:
3 členi ZO proti: L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, 0 pro, 1 zdržel se: S. Poláková
Půjčitel neschvaluje prodloužení doby předmětu výpůjčky na dobu určitou od 1. 3. 2022 do 1. 3. 2023   
Nechváleno třemi hlasy, nepřijato

6.6.   Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. |č. j.: OÚKU 18/26-01/2022-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 29/02/22 Poskytnutí informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. |č. j.: OÚKU 18/26-01/2022-Lu, Tým LitFin SPV 3 s. r. o.
Povinný subjekt v souvislosti s poskytnutím informací nebude ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 
106/1999 Sb. účtovat úhradu nákladů od žadatele.  

6.7.   Závěr jednání Kontrolního výboru ZOK |č. j.: OÚKU 07.3/26-01/2022-Lu                                                                   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 24/02/22 Závěr jednání Kontrolního výboru 
ZOK |č. j.: OÚKU 07.3/26-01/2022-Lu;
Výsledek hlasování:  
3 členi ZO proti: L. Kadlec, V. Král, R. Vacek, 0 pro, 1 zdržel se: S. Poláková  Neschváleno třemi hlasy, nepřijato 

6.8.  Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ |č. j.: OÚKU 19/28-01/2022-Lu     
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 30/02/22 Oznámení o zpravodajské 
povinnosti vůči ČSÚ |č. j.: OÚKU 19/28-01/2022-Lu, Výkaz VI 1-01 za rok 2021 |č. j.: OÚKU 44/18-02/2022-Lu

na základě § 10 odst. 3 a 15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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6.9.   Informace o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva PK |č. j.: OÚKU 21/31-01/2022-Lu                      
        |č. j.: OÚKU 204/17-12/2021-Lu, č. j.: OÚKU 204.1/17-12/2021-Lu   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  31/02/22  Informace o činnosti  Výboru 
pro regionální rozvoj Zastupitelstva PK |č. j.: OÚKU 21/31-01/2022-Lu, Ing. Jan Vavřička, předseda   

6.10.    Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM |č. j.: OÚKU 25/01-02/2022-Lu  

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 32/02/22 Zprávu o množství vytříděných 
odpadů z obalů, které obec Kunějovice vytřídila v období od 1. 10. - 31. 12. 2021 a předala k využití, 
a zprávu oodměně od systému EKO-KOM |č. j.: OÚKU 25/01-02/2022-Lu  

6.11.    Oznámení o vydání opatření obecné povahy |č. j.: OÚKU 27/02-02/2022-Lu   

 ► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 33/02/22  Oznámení o vydání  opatření 
obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (Labe), Národního plánu povodí Odry (OOP NPP 
Odry (pvbvEc), Národního plánu povodí Dunaje (OOP NPP Dunaje (qdpgT8 )  |č. j.: OÚKU 27/02-02/2022-Lu 

Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva 
zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/ministerstvo-
zemedelstvi). Vyvěšeno dne: 18. 2. 2022, datum sejmutí: 5. 3. 2022.

6.12.    8-194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání) |č. j.: OÚKU 34/09-02/2022-Lu      
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  34/02/22:  8-194 Informaci o vyznačení 
plomby (Obeslání) |č. j.: OÚKU 34/09-02/2022-Lu 

Plomba byla vyznačena na základě listiny: Smlouva kupní ze dne 08. 02. 2022, Návrh na vklad ze dne 
08. 02. 2022, sp. zn.: V-724/2022-407.  

6.13.    Revize a kontroly kotlů na plynná a tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů – 5. 3. 2022
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 35/02/22 Revize a kontroly kotlů na plynná 
a tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů. Termín revizí a kontrol se uskuteční v sobotu 5. 3. 2022. 
Cena  za  kontrolu  a  čištění  komínu  je  400  Kč,  cena  za  kontrolu  a  čištění  plyn.  kotle  je  400  Kč, 
za revizi kotle na tuhá paliva 800 Kč. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989 - 
TOPENÁŘSKÝ  SERVIS  s.  r.  o.,  Malá  Morávka  287,  793  36  IČO:  04346971.  Identifikační  čísla 
spolupracujících  subjektů:  04346971,  05104815,  02138115,  02695308. 
Vyhlášeno místním rozhlasem/vyvěšeno na ÚD/ElÚD 16. 2. 2022.

6.14.   Žádost o udělení souhlasu se zvláštním užíváním komunikace |č. j.: OÚKU 35/09-02/2022-Lu

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  ZO 22/02/22 Udělení souhlasu se zvláštním 
užíváním komunikace ve vlastnictví obce v průběhu XVI. Ročníku Rallye Plzeň 2022, ve dnech 3. - 4. 
června 2022 |č. j.: OÚKU 35/09-02/2022-Lu;
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se   Schváleno čtyřmi hlasy, přijato

6.15.    Přípis, doplnění návrhu – vkladové řízení, písemné prohlášení, Katastrální úřad pro PK
            |č. j.: OÚKU 36.1/11-02/2022-Lu |  V-724/2022-407

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č. 36/02/22  Přípis,  doplnění  návrhu  – 
vkladové řízení, písemné prohlášení, Katastrální úřad pro PK |č. j.: OÚKU 36.1/11-02/2022-Lu
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Ve věci řízení podání návrhu na vklad vlastnického práva ze dne 08. 02. 2022 (přepis vlastnického práva 
      obce Kunějovice do vlastnictví JUDr. Vladimíra Wopršálka) na základě kupní kupní smlouvy ze dne 
      8. 2. 2022 byla podmínka pro podání návrhu na vklad (dle článku VII. odst 2 kupní smlouvy) spočívající 
      v zaplacení celé kupní ceny ve výši Kč 284.520,- na účet strany prodávající v okamžiku podání návrhu 
      na vklad, tj. k 8. 2. 2022 (čl. III. odst. 2 smlouvy), splněna.

6.16.    Kniha Plzeňský kraj, města a obce |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-Lu

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá na další  jednání  usnesením č.  41/02/22 objednávku zápisu 
v Publikaci Plzeňský kraj, města a obce |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-Lu  - Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA 
Bohemia, s. r. o.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se   
Schváleno čtyřmi hlasy, přesunuto     

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.   Zveřejnění: SPP USC – Vklad OZV dle přechodného ustanovení č. j.: OÚKU 40, 41/17-02/2022-Lu, OÚKU 42, 43/18-02/2022-Lu  
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 37/02/22 Zveřejnění právních předpisů: 
- zverejneni(ikZver)   , zverejneni(JhIh8U) , zverejneni(pCehhY) , zverejneni(oHveTM). 
Vyvěšeno 17. 2. 2022, datum sejmutí 4. 3. 2022.

7.4.   Publikace Plzeňský kraj, města a obce, objednávka zápisu a publikací, viz. Ad 6.16. 
                                                                                                                 
7.5.  Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 40 zák. 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 38/02/22 Předání souhrnných údajů lesní 
hospodářské evidence za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 40 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a  doplnění  některcýh  zákonů.  Vlastník  lesa  Obec  Kunějovice,  výměra  lesního  majetku  18,  63  ha, 
odborný lesní hospodář Ing. Martin Bubeníček. 

7.6.   Žádost o zařazení bodu jednání – Metodika přidělování nádob v návaznosti na místní poplatek
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice zařazuje usnesením č.  39/02/22  bod jednání – Metodika přidělování 
nádob v návaznosti na místní poplatek, předkladatel: Miloslav Novák |č. j.: OÚKU 45/21-02/2022-Lu

P. Miloslav Novák:
1) žádá zastupitelstvo o vysvětlení zvoleného způsobu výpočtu místního poplatku,
2) žádá o snížení poplatku za odpad na 1/2, tj. Kč 500,-/os., protože fyzických osob přihlášených 
v  jeho bydlišti  je  8  =  8  000,-  za  rok,  a  nenaplní  odpad v  objemu 60l/os..  Dále  M.  Novák  uvádí, 
že mu dosud nebyly dodány nové nádoby.
Předsedající: 
Na  výlučné  přání  pana  M.  Nováka  místostarosta  Roman  Vacek  sděluje  k  sazbě  poplatku 
Kč 1 000,-/popl./rok: 
1)  Místním poplatkem za  provoz  obecního  systému  odpadového  hospodářství,  stanoveným obecně 
závaznou vyhláškou obce od 1. 1. 2022, přispívá poplatník nejen na zajištění svozu nádob na směsný 
komunální odpad, ale také na provoz celého systému pro nakládání s odpadem, na třídění odpadů 3 
stanovišť  (plast,  papír,  sklo,  železo),  obsluhu kontejnerů,  na  přistavení  velkokapacitních  kontejnerů 
při jarních a podzimních úklidech, na svoz nebezpečného odpadu, na obsluhu odpadkových košů, atd. 
Četnost svozů nádob SKO je od 1. 1. 2022 v intervalu 1 x za 14 dní – lichý týden.
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2) Nádoby US 240 l  jsou obcí  objednány od prosince loňského roku, Dispečer  AVE CZ odpadové 
hospodářství čeká na jejich doručení od dodavatele, komplikace jsou způsobeny hlcením objednávek – 
s povinností nové vyhlášky k tomuto kroku (objemu nádob) přistoupilo mnoho obcí. Informaci obdržel 
pan Novák, jako všichni občané, kterých se věc týká, telefonicky počátkem 01/2022 s tím, že do doby 
dodání nových nádob bude svozová firma odvážet navíc i odpad v pytlích, přistavených k stávajícím 
nádobám.
Dle nové informace z operačního střediska budou nádoby US 240 l dodány 26. 2. 2022 dopoledne.

7.7.   Žádost o zařazení bodu jednání – Žádost o podporu aktivního spolku v obci Kunějovice                   
         v návaznosti na plnění strategického rozvojového dokumentu obce 
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice zařazuje usnesením č. 27/02/22 bod jednání - Žádost o podporu 
aktivního spolku v obci Kunějovice v návaznosti na plnění strategického rozvojového dokumentu, 
předkládá: Daniel Novák |č. j.: OÚKU 46/21-02/2022-Lu 

Zastupitelstvo obce vyslechlo všechny požadavky předkladatele "o podporu jediného aktivního spolku 
v  obci  formou  vybavení  a  proplacení  pronájmu  hřiště  v  obci  Nekmíř,  v  návaznosti  na  plnění 
strategického rozvojového dokumentu obce Kunějovice, strana 24 – 33, kdy součástí tohoto dokumentu 
je  část  věnována  oblasti  sportu,  tak  aby  měla  obec  splněnou  povinnost  dle  §  6  odst.  2  zákona 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb." 
Předsedající místostarosta žádá pana Daniela Nováka o podání písemné Ž Á D O S T I  o poskytnutí 
jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, s uvedením poskytnutí výše dotace, 
struktury použití dotace, financování projektu – celkový rozpočet a dalších náležitostí žádosti.

7.8.   Žádost o zařazení bodu jednání – Poděkování zastupitelům za nastavení místního poplatku KO
                                                                    –  Dotaz na překrytí odtoku požární nádrže 
          Předkládá: Petr Suda |č. j.: OÚKU 47/21-02/2022-Lu

► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice zařazuje usnesením č. 40/02/22 bod jednání – Poděkování zastupitelům 
za nastavení místního poplatku za KO a Dotaz na překrytí odtoku požární nádrže, předkládá: Petr Suda 
|č. j.: OÚKU 47/21-02/2022-Lu

Pan Petr Suda:
1)  žádá,  "aby zastupitelstvo obce postupovalo dle  bodů jednání  podle zákona -  jednacího řádu ZO, 
zasedání je veřejné;
2) požaduje doslovný záznam vstupu - dotazů ze zařazeného bodu do zápisu z jednání; 
3) děkuje zastupitelům za novou vyhlášku a dobré nastavení místního poplatku za komunální odpad 
pro  občany nepřihlášené  v  obci,  jako projíždějící  je  spokojený  a  děkuje  za  znevýhodnění  místních 
občanů. Stydí se za obec, jak se chová ke svým TP občanům. Uvádí, že v nově vydané vyhlášce není 
uvedeno,  co  za  Kč  1000,-  poplatníci  dostanou; 
4)  dotazuje se na překrytí odtoku požární nádrže na výpusti pletivem, na důvod, proč to tam je, kdo 
k tomu dal souhlas, kdo má klíč k oplocení a zodpovídá za odstranění této nesmyslné překážky v případě 
povodní.  Uvádí dle zákonů fyziky,  že by odtokový poměr měl  být větší  než přítok,  na odtoku jsou 
naplavené překážky. Upozorňuje, že výška silnice, přes kterou by voda odtékala je cca 20 cm nad výškou 
podlah přízemí nemovitostí č. p. 11 v Kunějovicích. Požaduje uvést do zápisu doslovný záznam že je 
s  tím  obec  srozuměna,  co  s  tím  udělá,  je  na  ní; 
5) dotazuje se, jestli spolek, který působí v místnosti budovy hasičské zbrojnice je registrovaný, zajímá 
se po třech letech činnosti o doložení zprávy o využití prostoru, žádá doložit, kolik v roce 20, 21, 2022 
jmenovitě cvičilo/cvičí žen a kolik hodin odcvičily. Žádá o uvedení do dnešního zápisu, že předloženou 
zprávu o činnosti, využití prostroru považuje za nedostatečnou, 2 - 3 cvičenky - členky za neobhajitelné.  
Očekává novou zprávu o využití prostoru;
6) uvádí, že fotbalisti byli ze zasedání na základě osobních antipatií zastupitelů vyhnáni a zazděni s tím, 
že dělají obci jen ostudu, fotbalový klub čítá 12 lidí z Kunějovic. Zastupitelstvo musí předpokládat, že si 
lidé pamatují a počkají si. Dotazuje se, na základě čeho obec rozděluje dotace, strategický dokument   
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je věnován sportu,  z 80% se opírá o fotbal,  jediný spolek v Kunějovicích.  SRD musí zastupitelstvo 
dodržovat, proč porušuje směrnici na podporu sportu, nenaplňuje, nepodpoří; 
7) žádá o vyčíslení kolik stál provoz hasičárny za tři roky zpět; 
8) uvádí, že účastnit výpůjčky nebo možnosti pronajmutí místnosti HZ se může každý, proč tedy chybí 
informace, reklama navenek, propagace, reprezentace, kalendář pořádaných akcí umístěné na budově 
HZ;
8) uvádí, že na základě § 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se dotáže na další podstatné 
věci z rozhodnutí - usnesení zastupitelstva; 
9)  sděluje,  že  zápis  předsedy  kontrolního  výboru  zastupitelstva  obce  zařazený  do  bodu  dnešního 
programu  jednání  Ad  6.7.  nedoporučuje  zastupitelstvu  schválit,  vykazuje  hrubé  nedostatky.  Uvádí, 
že odměny předsedů finan. a kontrol. výborů ZO za měsíc a v součtu rok jsou neadekvátní výsledku 
v porovnání s výstupy jiných obcí;
10) uvádí, že žádost o poskytnutí sponzoringu Fotbalovému klubu Kunějovice bude směrovat novému 
zastupitelstvu po podzimních komunálních volbách."

Předsedající Roman Vacek:
1)   Postup dle bodů jednání programu – vyhověno
2)   Uvedení do zápisu – vyhověno
3)   Již zodpovězeno p. Miloslavu Novákovi
4)   Místostarosta překrytí odtoku hasičské nádrže následující den prověří a nechá odstranit                       
5)   Slavomíra Poláková - spolek není registrovaný, zpráva o využití prostoru bude doplněna 
6)   Členové FC Kunějovice jako příjemci dotace byli podmíněni dle rozpisu prací odpracováním 
brigádnických hodin/rok pro potřeby obce, které odmítli vykonat, tím i uzavřít veřejnoprávní smlouvu     
o poskytnutí provozního příspěvku na činnost                                                                                                
7)   Hasičská zbrojnice je na výpůjčku zdarma, obec hradí náklady na energie 
8)   Na vědomí
9)   Přesouvá bod jednání na kompletní zastupitelstvo, Slavomíra Poláková zápis doplní
10) Na vědomí   

7.9.   Žádost o pokácení stromů, předkládá: Patricie Klenovská |č. j.: OÚKU 48/21-02/2022-Lu 

► Návrh usnesení  
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá na další jednání usnesením č. 42/02/22 Žádost o pokácení 
stromů, Patricie Klenovská |č. j.: OÚKU 48/21-02/2022-Lu

Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se   
Schváleno čtyřmi hlasy, přesunuto                                                                                                                            



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

ODZ 07_zprava_993905427_odeslana_MF-31297_2021_4701_1_Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2021
DDZ 08_zprava_994248521_prijata_Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ
DDZ 09_zprava_995756258_prijata_Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí 
Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
10_zprava_997773653_prijata_Žádost o zprávu bydliště
11_zprava_998018055_odeslana_RE_Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze SR
12_zprava_998023716_prijata_203 Ex 04466_12 Exekuční příkaz NV
13_zprava_998526099_odeslana_FInanční vypořádání, příloha č. 3A/VYHL. 367 + PŘÍLOHA 3A komentář
14 DDZ_zprava_999331668_prijata_Mimořádná vícedenní odstávka systému Czech POINT včetně služeb JIP_KAAS
15 DDZ_zprava_999559794_prijata_Nabídka IT kurzů _ podzim 2021
16 DDZ_zprava_999564931_prijata_Nabídka IT kurzů_únor, březen 2022
17 DDZ_zprava_1000006790_prijata_A9145_Sdělení o registraci změny agendy
18 DDZ_zprava_1000755853_prijata_8_194 Informace o vyznačení plomby _Obeslání
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19 ODZ_ zprava_1001362891_odeslana_FVD_Postoupení Žádosti o zprávu z místa bydliště_evidence přestupků
20 DDZ_zprava_1001362139_prijata_Dopis na obce_dotace z Národního bodu obnovy_malé vodní nádrže
21 DDZ_zprava_1001782891_prijata_Viehman_Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání Rybnice 
22 ODZ_zprava_1001955660_odeslana_FWD_Postoupení_Žádost o zprávu_údaje z evidence přestupků
23 DDZ_zprava_1002543042_prijata_Pro účetní_Pozvánka a přihláška na seminář_Nejčastější chyby v účetnictví 
obcí_pátek 11. 3. 2022
24 DDZ_zprava_1002933492_prijata_Informace obcím_podpora JSDHO_2022
25 ODZ_zprava_1003035040_odeslana_Přípis_doplnění návrhu_vkladové řízení sp. zn. V_724_2022_407, písemné 
prohlášení 
26 ODZ_zprava_1003548786_odeslana_Faktura 02022022 na zákl. Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů
27 DDZ_zprava_1004589125_prijata_Zveřejnění_SPP USC_Vklad nové obecně závazné vyhlášky dle přechodného 
ustanovení 
28 DDZ_zprava_1004593947_prijata_Zveřejnění_SPP USC_Vklad nové obecně závavazné vyhlášky dle přechodného 
ustanovení 
29 DDZ_zprava_1004768284_prijata_Rozesílání výkazu VI 1_01 za rok 2021
30 DDZ_zprava_1005107516_prijata_Zveřejnění_SPP USC_Vklad nové obecně závazné vyhlášky dle přechodného 
ustanovení 
31 DDZ_zprava_1005190462_prijata_Zveřejnění_SPP USC_Vklad nové obecně závazné vyhlášky dle přechodného 
ustanovení

                                                                                                                                                                                
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, místostarosta poděkoval všem přítomným za účast 
a ve 21:30 hodin ukončil zasedání. 
                                                                                                                                                                         
9.  Sum. návrh U S     N E S     E N Í  UZ_02-U-VZZO-21-02/2022, příloha č. 4 Zápisu                                             
Přílohy:
- příloha č. 1/Z02/22  Pozvánka, návrh programu2, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z02/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z02/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z02/22  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 3. zasedání zastupitelstva obce                         
(21. 3. 22):                            

- - -     
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Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu,                     
na důkaz souhlasu  níže podepsáni 

                                                                                                                                                                         

ověřovatelé:                                    1) Ladislav Kadlec                          2) Václav Král
                                 
                                                        __________________                    ___________________

místostarosta  Roman Vacek          ___________________ 

25. února 2022 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                              

 
                                                                                                                                                      

         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 28. 2. 2022 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 15. 3. 2022 |                                                                                                                                                   
         Oprávněná osoba/ Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: elektronická úřední deska od: 28. 2. 2022 do: 15. 3. 2022 |    
        ARCHIV Jednání zastupitelstva 2022 od: 16. 3. 2022  
 

                                                                    
  |    Počet listů: 10  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
 

  
   Dokument odesílaný v digitální podobě
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https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2022/
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/

