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                                                          ZÁPIS                                                                                  

1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
17. 1. 2022, 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.: - -
Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková                                                                                
Hosté: František Brunclík, Květa Hakrová
                                                                                                                                                                                                                       

1.1. Úvodní zahajovací část, úvodní slovo
       Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti                                                  
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno dle odpovídajících 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 10. 1. do 18. 1. 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 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 program  Ad 7.1 - 7.9. 

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, 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/2022/01/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Upraveny-program.pdf


2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (6. 1. - 6. 7.), 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 12. veřejného zasedání ze dne 27. 12. 2021  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                       
6.1.   Smlouva o převodu nemovitostí, Kupní smlouva (obec x JUDr. V. Wopršálek)                                     
6.2.   Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 35352019, obec x Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 02/07-01/2022-Lu                     
6.3.   Informace k příspěvku na výkon státní správy v r. 2022 |č. j.: OÚKU 01/07-01/2022-Lu                                    
6.4.   Návrh programu jednání finančního výboru ZOK, pozvánka, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 09/12-01/2022-Lu           
6.5.   Pozvánka, program 1. jednání Kontrolního výboru ZOK, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 07/11-01/2022-Lu                 
6.6.   Pozvánky (Zastupitel v kurzu IV) určené představitelům obcí |č. j.: OÚKU 03/07-01/2022-Lu                          
6.7.   Tisková zpráva, Finanční úřad pro Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 05/07-01/2022-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: 
- Smlouva o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 1/22,
  CPOS Město Touškov |č. j.: OÚKU 08/12-01/2022-Lu 
- Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě (obec x AVE cz odpadové hospodářství s. r. o.) |č. j.: OÚKU 11/12-01/2022-Lu

- Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2022 |č. j.: OÚKU 12/14-01/2022-Lu

- Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2021 |č. j.: OÚKU 13/14-01/2022-Lu 
- Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích |č. j.: OÚKU 14/17-01/2022-Lu 
- Rozpočtové opatření č. 5, č. 6, č. 7, VykFin2112
-  Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob  |č.  j.:  OÚKU 16/17-01/2022-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.
                                                                                                                                                                 
18:20       pro: 5                                                                                                                     proti: 0                zdržel se: 0 
               Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                              

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:             
..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                             
…....................................................................................................................................................................                        
                                                                                                       Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/VykFin2112.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-7.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-6.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-5.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Tiskova-zprava.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Pozvanka-program-jednani.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


                                                                                                                                   
► Návrh usnesení č. ZO 01/01/22: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Upravený program   
veřejného zasedání dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/06.2/1.2/UP/VZZO-17-01/2022-Lu, 

                                                                                                                                                                  
3. Projednání námitek k zápisu z 12. veřejného zasedání ZOK ze dne 27. 12. 2021
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly 
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
4.  Předsedající sdělil, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27. 12. 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.  Smlouva o převodu nemovitostí, Kupní smlouva (obec x JUDr. V. Wopršálek) 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 03/01/22 Kupní smlouvu – Smlouvu 
o převodu nemovitostí smluvních stran: 

– prodávající: Obec Kunějovice, IČO 00573086, DIČ: CZ 00573086, se sídlem Kunějovice 
28, 330 35 Kunějovice, zastoupena starostou Jiřím Lőwym,

– kupující: JUDr. Vladimír Wopršálek, r. č. …........, bydlištěm ….., …..... …....  ,....... PSČ … 
..;

– Nabytí předmětu převodu za podmínek uvedených v kupní smlouvě ve prospěch strany 
kupující, za celkovou kupní cenu ve výši Kč 284.520,00;

– Předmět převodu:
nemovitosti v k. ú. Kunějovice: 

       parc. č. 415/24  (ovocný sad) o výměře 2 478 m2, 415/54  (ovocný sad) o výměře 201 m2,  435/4  
     (TTP) o výměře 83 m2, 435/5 (TTP) o výměře 12 m2, 435/6  (TTP) o výměře 38m2, 436/4 (lesní  
      pozemek) o výměře 21 m2, 436/6 (lesní pozemek) o výměře 167 m2, 453/25 (ostatní plocha) 
      o výměře 142 m2, 453/32 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, 455/6 (ostatní plocha) o výměře 558 m2, 
      836/4 (ostatní plocha) o výměře 479 m2, 836/11 (ostatní plocha) o výměře 97 m2, 836/19 (ostatní  
      plocha) o výměře 30 m2, vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský  
      kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever na LV č. 10001, pro katastrální území Kunějovice, obec  
      Kunějovice, okres Plzeň – sever;
     a nemovitost v k. ú. Lhotka u Nekmíře: 
     86/6 (lesní pozemek) o výměře 420 m2 zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
     pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever na LV 358, pro katastrální území Lhotka 
     u Nekmíře, obec Nekmíř, okres Plzeň – sever;
     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
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Upraveny-program.pdf


6.2.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 35352019, obec x Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 02/07-01/2022-Lu    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  ZO 04/01/22  Dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. 35352019 |č. j.: OÚKU 02/07-01/2022-Lu

stran  -  Poskytovatel  finanční  dotace  –  Plzeňský  kraj,  sídlem  Škroupova  18,  306  13  Plzeň, 
zastoupený  Ing.  Josefem  Bernardem,  náměstkem  hejtmanky  pro  oblast  životního  prostředí, 
zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje, IČO: 70890366  a
        - Příjemce finanční dotace – Obec Kunějovice, sídlem Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, 
IČO:  00573086,  zastoupená  starostou  Jiřím  Lőwym,  o  poskytnutí  účelové  dotace  na  podporu 
zpracování projektové dokumentace k záměru na výstavbu vodohospodářské infrastruktury řešící 
opatření v oblasti  zásobování pitnou vodou uzavřené dne 3.  10.  2019. PD, na kterou je dotace 
poskytnuta,  musí  být  zpracována  včetně  doložení  pravomocného  správního  aktu  dle  zákona  č. 
183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (např.  územní  rozhodnutí,  stavební  povolení,  společné  povolení  nebo  účinnou 
veřejnoprávní smlouvu, případně vyjádření stavebního úřadu, že realizace navrhovaného opatření 
uvedené správní akty nevyžaduje) a závěrečné finanční vypořádání dotace dle článku V. odst. 3 této 
smlouvy musí být předloženo Poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2022;
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

6.3.   Informace k příspěvku na výkon státní správy v r. 2022 |č. j.: OÚKU 01/07-01/2022-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 10/01/22 Informace k příspěvku 
na výkon státní správy v r. 2022 |č. j.: OÚKU 01/07-01/2022-Lu   
                                                                                           
6.4.  Návrh programu jednání finančního výboru ZOK, pozvánka, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 09/12-01/2022-Lu 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje  usnesením č. ZO 05/01/22:
Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK, pozvánka, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 09/12-01/2022-Lu

Zápis z jednání FV ZOK;
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   
                                                                                                                                                                                             
6.5.    Pozvánka, program 1. jednání Kontrolního výboru ZOK, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 07/11-01/2022-Lu                  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 06/01/22: 
Pozvánku, program 1. jednání Kontrolního výboru ZOK, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 07/11-01/2022-Lu  
Jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice;
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

6.6.   Pozvánky (Zastupitel v kurzu IV) |č. j.: OÚKU 03/07-01/2022-Lu                                                                
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 11/01/22 Pozvánky (Zastupitel      
v kurzu IV) určené představitelům obcí, starostům a zastupitelům |č. j.: OÚKU 03/07-01/2022-Lu 
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https://www.obeckunejovice.cz/kunejovice/zastupitelstvo-obce/vybory-a-komise/jednani-kontrolniho-vyboru/
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zapis-z-jednani.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Pozvanka-jednani-FV.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Dodatek-c.-1-ke-smlouve-c.-35352019.pdf


6.7.   Tisková zpráva, Finanční úřad pro Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 05/07-01/2022-Lu                                                
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí usnesením č.  ZO  13/01/22  zveřejnění  Tiskové 
zprávy, vydané Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, o zřízení infolinek k poskytování informací 
k dani z nemovitých věcí, které jsou na každém územním pracovišti zřízeny od 3. 1. do 7. 2. 2022 | 
č. j.: OÚKU 05/07-01/2022-Lu 
7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

7.3.  Smlouva o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 1/22,
         CPOS Město Touškov |č. j.: OÚKU 08/12-01/2022-Lu   
► Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje  usnesením č.  ZO 07/01/22  Smlouvu o úhradě nákladů 
spojených  se  zabezpečením pečovatelské  služby č.  1/22,  CPOS  Město  Touškov |č.  j.:  OÚKU  08/12-01/2022-Lu, 
smluvních stran:  

– Poskytovatel: Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, 
                       IČO: 75062330, se sídlem Partyzánská 519, Město Touškov, PSČ: 330 33, 
                       okres Plzeň-sever, zast. ředitelkou paní Mgr. Lenkou Šeflovou a

– Objednavatel: Obec Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35 
Kunějovice, zast. starostou panem Jiřím Lőwym. Dohoda upravuje poskytování 
pečovatelských služeb poskytovatelem objednavateli v souladu s ust. § 40 zák.č. 108/2006 
Sb, o sociálních službách v platném znění. Poskytovatel se zavazuje počínaje dnem 
účinnosti smlouvy zabezpečovat pro objednavatele pečovatelskou službu zaměstnanci 
poskytovatele,  v rozsahu 0, 2 úvazku ve dnech pondělí až neděle, a to dle potřeb uživatelů  
a dále rozsahu 0,01 úvazku koordinátorky. Objednavatel se zavazuje hradit po dobu trvání 
smlouvy veškeré náklady spojené se zabezpečením jím písemně objednané a 
poskytovatelem písemně potvrzené prováděné pečovatelské služby, a to ve výši stanovené 
dle kalkulace zpracované poskytovatelem, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 
Z předpokládaných výnosů vyplývá, že Příspěvky obce by měly být v částce 99 286 Kč / 
rok, čtvrtletně Kč 24 822,00. Ovlivní je však celkově získaná část dotace a následné 
rozúčtování dle Pravidel org. obcím a schválením auditora a zřizovatele Město Touškov;
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.  Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě (obec x AVE cz odpadové hospodářství s. r. o.) |č. j.: OÚKU 11/12-01/2022-Lu      
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje  usnesením č.  ZO 08/01/22  Dodatek č.  2 k Mandátní 
smlouvě |č. j.: OÚKU 11/12-01/2022-Lu, smluvních stran: 

– mandatář:  AVE CZ odpadové hospodářství  s.  r.  o.,  se sídlem Pražská 1321/38a,  102 00 
Praha 10,      
IČ: 49356089, DIČ: CZ 49356089, zast.  Stanislavem Hajšmanem, ředitelem provozovny 
Plzeň a Martinem Bečvářem, poradcem pro ekologii / průmyslových služeb a

– mandant: Obec Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice,
                zast. starostou panem Jiřím Lőwym. 
Účastníci se dohodli na ukončení platnosti Mandátní smlouvy k datu 31. 1. 2022, na základě 
změny zákona určujícího obci legislativní postup při výběru úhrady peněžních prostředků 
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, 
pro fyzické osoby, popřípadě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání 
zapojené do systému na základě písemné smlouvy s obcí; 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Dodatek-c.-2-k-Mandatni-smlouve.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/registr-smluv-2015/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Tiskova-zprava.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Tiskova-zprava.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Tiskova-zprava.pdf


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

7.5.  Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2022 |č. j.: OÚKU 12/14-01/2022-Lu

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením  č.  14/01/22  Vyhlášení  Programu 
stabilizace a obnovy venkova PK 2022 (http://dotace.plzensky-kraj.cz)  | č. j.: OÚKU 12/14-01/2022-Lu

 
7.6.   Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2021 |č. j.: OÚKU 13/14-01/2022-Lu

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 15/01/22 Finanční vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem za rok 2021 – vypořádání dotací poskytnutých příjemci prostřednictvím kraje 
ze SR |č. j.: OÚKU 13/14-01/2022-Lu

7.7.    Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích |č. j.: OÚKU 14/17-01/2022-Lu

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 12/01/22 Žádost obce o poskytnutí 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích |č. j.: OÚKU 14/17-01/2022-Lu 

7.8.    Rozpočtové opatření č. 5, č. 6, č. 7, VykFin2112
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 16/01/21 Rozpočtové opatření č. 5 ,   
č. 6 , č. 7 , VykFin2112   

7.9.    Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob |č. j.: OÚKU 16/17-01/2022-Lu 
►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 17/01/21 Oznámení o komunálních 
odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obcí, na jejímž území odpad vznikl                      
(Barko, s. r. o.) |č. j.: OÚKU 16/17-01/2022-Lu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vydání částky 10/2021 Věstníku vlády pro orgány krajů              
a orgány obcí dne 30. prosince 2021, č. j.: MV-165149-11/VS-2021                                                     


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

DDZ 231_zprava_981348188_prijata_A8566 Sdělení o registraci změny agendy
DDZ 232_zprava_982326507_prijata_Tisková zpráva_Finační úřad pro PK
DDZ 233_zprava_982665981_prijata_Pozvánky Zastupitel v kurzu IV určené představitelům obcí
DDZ 234_zprava_982752166_prijata_Informace k příspěvku na výkon státní správy v r. 2022
DDZ 235_zprava_982778901_prijata_Oznámení_MV služební
DDZ 01_zprava_987226655_prijata_Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2022
DDZ 02_zprava_988448098_prijata_Finanční vypořádání - pokyn obce PK
DDZ 03_zprava_988955309_prijata_Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob
DDZ 04_zprava_990896878_prijata_Rozhodnutí_společné povolení U S_Rodinný dům, DČOV, jímka na dešťové 
vody, opěrná zeď, zpevněné plochy a oplocení
DDZ 05_zprava_992382021_prijata_Oznámení Kunějovice
ODZ 06_zprava_992418479_odeslana_Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
poskytovaných z rozpočtu MZ
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/VykFin2112.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/RO-7-scan.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/RO-6-scan.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/RO-5-scan.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/VykFin2112.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-7.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-6.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-5.pdf
http://dotace.plzensky-kraj.cz/


                                                                                                                                                                       
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_01-U-VZZO-17-01/2021, příloha č. 4 Zápisu                                     
Přílohy:
- příloha č. 1/Z1/22  Pozvánka, návrh programu, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                 Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z1/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z1/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z1/22  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 2. zasedání zastupitelstva obce                 
(21. 2. 22):                            

- Inventarizační zpráva 2021, Přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice,                                             
- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce místnosti HZ č. 05/2018, ze dne 23. 3. 2018                             

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) Roman Vacek                      
                                                        __________________                    ___________________
starosta  Jiří Lőwy                          ___________________ 

26. ledna 2022 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                       

                                                                                                                                                       
         Založeno na úřední desce: 26. 1. 2022 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 11. 2. 2022 |                                                                                                                                         
         Oprávněná osoba/ Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: elektronická úřední deska od: 26. 1. 2022 do: 11. 2. 2022 |    
         Archiv - Jednání zastupitelstva 2022 od:12. 2. 2022 

                                                                    
  UZ-01/VZZO-17-01/2022-Lu    |    Počet listů: 7  |    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/?page_id=47

