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                                                          ZÁPIS
                                                                                                           

3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
21. 3. 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, Daniel Novák, Miloslav Novák, Petr Suda, Květa Hakrová
                                                                                                                                                                                                                            

1. Úvodní zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení 3. zasedání zastupitelstva obce Kunějovice, 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 14. 3. do 21. 3. 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 3. 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a R. Vacka. 

3. Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsalo: 5 přítomných členů zastupitelstva, 5 hostů.

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
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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/2022/03/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Upraveny-program.pdf


4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (1.  - 22.),  v  souladu  s  informací 
(pozvánkou) zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1) a elektronické úřední desce. 

Upravený program - Doplnění obsahu Návrhu programu zasedání, schválení                                  
5.      Projednání námitek k zápisu z 2. VZ ze dne 21. 2. 2022
         Předkládá: Jiří Lőwy

6.      Prostor pro vystoupení občanů – pravidelný bod se začátkem v pevném čase 18.00 hodin   
         Předkládá: Jiří Lőwy

7.      Dotazy a informace členů zastupitelstva – pravidelný bod se začátkem po skončení bodu 
         Vystoupení občanů 

8.      Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
         Předkládá: Jiří Lőwy

9.      Přenesené body jednání z předchozího zasedání 
         Předkládá: Jiří Lőwy
         -• Publikace Plzeňský kraj, města a obce, objednávka zápisu a publikací |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-Lu 

            Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA Bohemia, s. r. o.        
        -• Žádost o pokácení stromů, p. č. 841/10 (ostatní komunikace) |č. j.: OÚKU 48/21-02/2022-Lu

           Předkládá: Patricie Klenovská  

10.     Záměr bezúplatné výpůjčky nemovitosti v majetku obce Kunějovice, v k. ú. Kunějovice |č. j.: OÚKU 62/11-03/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy 

11.     Dotace na dopravní obslužnost 2022_Kunějovice – Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 5/2022, 
          Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti, Prohlášení příjemce účelové dotace 
          o jejím finančním vypořádání |č. j.: OÚKU 49/28-02/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                    

12.     Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu svislým dopravním značením (SDZ) 
          a vodorovným značením (VDZ) na komunikaci III/204 5 a III/204 6 mezi městem Všeruby a obcí Kunějovice
          /2022/02/Vseruby_Kunejovice_krizovatka_sil_III_2045_a_III_2046_SIGNbUmrGf.pdf                                        
          Předkládá: Jiří Lőwy |č. j.: OÚKU 50/28-02/2022-Lu 

13.     Dotazník za rok 2021 (vyplývá ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
          uzavřené mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s.)
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                        

14.     Hodina Země 2022  |č. j.: OÚKU 51/28-02/2022-Lu 
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                            

15.     Vyrozumění o provedení vkladu do KN (Obeslání)  |č. j.: V-724/2022-407 | OÚKU 53/02-03/2022-Lu 
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                        

16.     Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro školní rok 2022/2023 |č. j.: OÚKU 55/02-03/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy  

17.    Improvizované úkryty v obci  |č. j.: OÚKU 58/10-03/2022-Lu  
          Předkládá: Jiří Lőwy  

18.     Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.  |č. j.: OÚKU 61/11-03/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy  

19.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
20.     Rozpočtové opatření č. 1  /2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu   od 1 do 2/2022
21.     Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje ke koordinaci nouzového ubytování |č. j.: OÚKU 66/21-03/2022-Lu, PK-H/32/22

         Předkládá: Jiří Lőwy 
22.    Hospicová a paliativní péče   - HOSPIC SVATÉHO LAZARA, z. s.
         Předkládá: Jiří Lőwy

23.    Žádost o finanční podporu pro spolek FC Kunějovice, z. s., pro pokrytí nákladů za pronájem hřiště TJ Nekmíř
         Předkládá: Daniel Novák 

24.    Žádost o finanční podporu pro spolek FC Kunějovice, z. s., příspěvkem na zakoupení 4 ks fotbalových míčů 
         pro mistrovské zápasy                                                                                                                                                                                                                                               
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Hospicova-a-paliativni-pece_HOSPIC-SVATEHO-LAZARA.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Hospicova-a-paliativni-pece_HOSPIC-SVATEHO-LAZARA.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/VykFin2202.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/VykFin2202.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Vseruby_Kunejovice_krizovatka_sil_III_2045_a_III_2046_SIGNbUmrGf.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Opatreni-obecne-povahy-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci_6779-MU-B0hbP8.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


25.    Informace starosty
         Předkládá: Jiří Lőwy

26.    Diskuse, různé
         Předkládá: Jiří Lőwy

27.    Návrh usnesení, závěr
         Předkládá: Jiří Lőwy

                                                                                                                                                           
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. 
       pro: 5                                                                                                                     proti: 0                zdržel se: 0 
        Ladislav Kadlec, Václav Král, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                            

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:  
           
___________________________       bez připomínek       ...........................................................................                                   
….................................................................................__________________________________________                                  
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
                                                                                                                                   
► Návrh usnesení č. ZO 43/03/22: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Upravený program jednání 
dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/63.2/3.2/UP/ZZO-21-03/2022-Lu, s úpravou doplnění obsahu o nově zařazené 
body jednání;                                                                                                                                                   
Výsledek hlasování:                                                                                                                                           
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                             
Usnesení č. ZO 43/03/22 bylo schváleno všemi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body  jednání  
                                                                                                                                                                           
5. Projednání námitek k zápisu z 2. veřejného zasedání ZOK ze dne 21. 2. 2022
    Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

6.  Prostor pro vystoupení občanů – pravidelný bod se začátkem v pevném čase 18.00 hodin   
      Předkládá: Jiří Lőwy
    - Žádost o finanční podporu pro spolek FC Kunějovice, z. s., pro pokrytí nákladů za pronájem hřiště 
      TJ Nekmíř |č. j.: OÚKU 68 /21-03/2022-Lu

  -  Žádost o finanční podporu pro spolek FC Kunějovice, z. s., příspěvkem na zakoupení 4 ks 
      fotbalových míčů pro mistrovské zápasy |č. j.: OÚKU 69/21-03/2022-Lu

       Předkládá: Daniel Novák
Zástupci fotbalového klubu Kunějovice, předseda Daniel Novák a Petr Suda, předložili zastupitelstvu 
žádosti o finanční podporu. Dokládají,  že FC se skládá z aktivních členů Novák Daniel, Novák Jiří, 
Vlček  Michal,  Vlček  Jan,  Maštaler  Denis,  Bubeníček  Josef,  Vogel  Dominik,  Opalecký  Petr,  Kudík 
Rudolf, Kudík Stanislav, Radek Tomášek, Petr Suda. Předkládají smlouvu o nájmu mezi Tělovýchovnou 
jednotou Nekmíř, sp. a FC Kunějovice, z. s.
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 49/03/22:
Žádost o finanční podporu FC Kunějovice, z. s. 
-• pro pokrytí nákladů za pronájem hřiště TJ Nekmíř;
-• příspěvkem na zakoupení 4 ks fotbalových míčů;
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozního příspěvku na činnost smluvních stran: 

– poskytovatel příspěvku: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, IČO: 00573086, zastoupena starostou 
Jiřím Lőwym a

– příjemce příspěvku: FC Kunějovice, z. s., Kunějovice 51, zastoupený předsedou Danielem 
Novákem.
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Upraveny-program.pdf


Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek na činnost ve výši Kč 11.196,00. 
Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada nákladů na nákup 4 ks fotbalových míčů pro mistrovské zápasy 
zn. Erima hybrid Match, v celkové hodnotě 5.196,00 a úhrada Kč 6.000,00 za pronájem hřiště v obci 
Nekmíř, pro provoz sezóny 2021/2022, v souladu se žádostí o příspěvek na tyto náklady;
Příjemce je povinen odpracovat závazek pro potřeby obce v souhrnu: 2x/rok vysbírat odpad z příkopů 
přilehlých silnici z obce Kunějovice na všerubský kopec a 2x/rok příkopy z obce na osadu Slatina. 
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.  Dotazy a informace členů zastupitelstva – pravidelný bod se začátkem po skončení bodu
     Vystoupení občanů
 –  –  –
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
Předkládá: Jiří Lőwy
8.  Předsedající sdělil,  že  zápis  z  2.  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 přesouvají body z předchozích jednání:

9. Přenesené body jednání z předchozího zasedání: 
-• Publikace Plzeňský kraj, města a obce, objednávka zápisu a publikací |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-Lu 

            Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA Bohemia, s. r. o.      
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 45/03/22 Objednávku zápisu a publikací 
Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-Lu , Formát 1/6, 5 ks - Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA 
Bohemia, s. r. o.;
Hlasování:     
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                          
Schváleno všemi hlasy, přijato 

-• Žádost o pokácení stromů, p. č. 841/10 (ostatní komunikace) |č. j.: OÚKU 48/21-02/2022-Lu

           Předkládá: Patricie Klenovská – bylo již pokáceno  

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 52/03/22 Žádost o pokácení stromů, p. č. 
841/10 (p. Lőwy x p. Uhlová) 
  
10.  Záměr bezúplatné výpůjčky nemovitosti v majetku obce Kunějovice, v k. ú. Kunějovice
       |č. j.: OÚKU 62/11-03/2022-Lu     Předkládá: Jiří Lőwy   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 46/03/22 Oznámení - Záměr bezúplatné 
výpůjčky části nemovitého majetku obce Kunějovice - místnosti ve stavbě občanského vybavení,         
v obci a  k. ú. Kunějovice |č. j.: OÚKU 62/11-03/2022-Lu                                                                                                                                       

Zájemci mohou předložit k záměru obce písemné žádosti, stanoviska, námitky a vyjádření do 15ti dnů 
ode dne zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Obce Kunějovice, v uzavřené obálce. Označení 
obálky: „Bezúplatná výpůjčka místnosti hasičské zbrojnice – neotevírat“.  Součástí oznámení o záměru 
je situační mapa se znázorněním části nemovitosti na parc. č. st. 48.         

 Katastrální území Č. pozemku Výměra [m2] č. p. / č. e. Druh pozemku/stavby LV

 Kunějovice 
[677191]

p. p. č. st. 48
 

- celková  92
- místnost 20

bez č. p. / č. e. – zastavěná plocha a 
nádvoří

– stavba občanského 
vybavení

10001

Zapsané pro k. ú. a obec Kunějovice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,                                                                   
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https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2275473407
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Technicko – ekonomické atributy
Způsob vytápění: plynový zdroj v místnosti (BETA 5 - ZP)

Počet vchodů/dveří: 1/2

Bezplatné a dočasné užívání

Podmínky: Vypůjčitel se zavazuje, že při bezplatném užívání místnosti ve stavbě bude po celou dobu 
užívání  zajištěn případný potřebný přístup a příjezd k budově hasičské zbrojnice. Sjedná se povinnost 
vypůjčitele dbát o úklid a o údržbu předmětu výpůjčky – uklízení nečistot, odstraňování závad, zimní 
údržbu, aby nedošlo k úrazům. Vypůjčitel  je povinen umožnit  pověřeným osobám půjčitele  přístup 
za účelem kontroly. Vypůjčitel nesmí přenechat věc k užívání jinému. 

Půjčitel se zavazuje hradit náklady za dodávku elektrické energie a plynu ve výši Kč 1 000,00/měsíc. 

Pokud dojde k výraznému navýšení nákladů za dodávku elektrické energie a plynu, vypůjčitel se zaváže 
uhradit rozdíl, o který náklady za dodávky energií převýší náklady před sjednáním Smlouvy o 
výpůjčce.

Vypůjčitel se zavazuje sjednat a hradit náklady za pronájem mobilního sociálního zařízení a likvidaci 
směsného komunálního odpadu.

Zájemce o výpůjčku předloží záměr užívání vypůjčené místnosti (sportovní, zájmový apod.).
| Založeno na úřední desce dne: 21. 3. 2022 /  účinnost od: 21. 3. 2022
|Zveřejněno: 1) ÚD, 2) způsobem umožňující dálkový přístup – elektronická úřední deska, 3) dokumenty/ Záměry 2022
od - do: 21. 3. 2022 - 5. 4. 2022 /ÚD, ElÚD-14/21-03/22-Lu|  
Hlasování:     
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                         
Schváleno všemi hlasy, přijato                            

11.   Dotace na dopravní obslužnost 2022 Kunějovice  |č. j.: OÚKU 49/28-02/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje  usnesením č.  ZO 47/03/22  Dotaci na dopravní obslužnost 
2022_Kunějovice 

                             –  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  č. 5/2022, 
                       –  Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti, 
                      –  Prohlášení příjemce účelové dotace o jejím finančním vypořádání 
Hlasování:     
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                           
Schváleno všemi hlasy, přijato 
                                                                                           
12.  Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu 
          Předkládá: Jiří Lőwy |č. j.: OÚKU 50/28-02/2022-Lu  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 53/03/22 Opatření obecné povahy - 
Stanovení místní úpravy provozu svislým dopravním značením (SDZ) a vodorovným značením (VDZ) 
na komunikaci III/204 5 a III/204 6 mezi městem Všeruby a obcí /
2022/02/Vseruby_Kunejovice_krizovatka_sil_III_2045_a_III_2046_SIGNbUmrGf.pdf                                 
                                                                                                                                                                                                      
13.    Dotazník za rok 2021 
         Předkládá: Jiří Lőwy                 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.  ZO  54/03/22 Dotazník  za  rok  2021 
(vyplývá  ze  Smlouvy  o  zajištění  zpětného  odběru  a  využití  odpadů  z  obalů  uzavřené  mezi  obcí 
a společností EKO-KOM, a.s.)   
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Vseruby_Kunejovice_krizovatka_sil_III_2045_a_III_2046_SIGNbUmrGf.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Vseruby_Kunejovice_krizovatka_sil_III_2045_a_III_2046_SIGNbUmrGf.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Opatreni-obecne-povahy-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci_6779-MU-B0hbP8.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Opatreni-obecne-povahy-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci_6779-MU-B0hbP8.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/02/Opatreni-obecne-povahy-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci_6779-MU-B0hbP8.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Smlouva-o-poskytnuti-ucelove-dotace-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Smlouva-o-poskytnuti-ucelove-dotace-sign.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/zamery/
https://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


14.   Hodina Země 2022  |č. j.: OÚKU 51/28-02/2022-Lu                                                                         
         Předkládá: Jiří Lőwy   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO ZO 48/03/22 Hodinu Země 2022   
Apel k účasti na akci záchrany klimatu - v sobotu 26. března 2022 od 20.30 do 21.30 hodin.  Jedná se 
o symbolickou akci, při níž obce tradičně zhasínají veřejná osvětlení, nasvícení památek a veřejných 
budov. Dávají tak najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná;  
Hlasování:     
3 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, 2 proti: S. Poláková, R. Vacek, 0 zdržel se                                            
Schváleno třemi hlasy, přijato   

15.   Vyrozumění o provedení vkladu do KN (Obeslání)  
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  ZO  55/03/22  Vyrozumění o provedení 
vkladu do KN (Obeslání)  |č. j.: V-724/2022-407 | OÚKU 53/02-03/2022-Lu  
                        
16.  Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Všeruby pro školní rok 2022/2023 |č. j.: OÚKU 55/02-03/2022-Lu

             Předkládá: Jiří Lőwy     
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 56/03/22 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ 
Všeruby pro školní rok 2022/2023 |č. j.: OÚKU 55/02-03/2022-Lu 

17.   Improvizované úkryty v obci  |č. j.: OÚKU 58/10-03/2022-Lu  
        Předkládá: Jiří Lőwy    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.  ZO  57/03/22 Improvizované  úkryty 
v obci, Žádost o spolupráci“ při vyplnění údajů týkajících se improvizovaných úkrytů               
   
18.    Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.  |č. j.: OÚKU 61/11-03/2022-Lu                                                                                                           

                 Předkládá: Jiří Lőwy  

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 50/03/22 Žádost o podporu Linky bezpečí, 
z. s.  - připojení se k finanční podpoře na provoz dětské krizové linky;
Hlasování:     
0 členů ZO pro, 4 proti:  L. Kadlec, J. Lőwy S. Poláková, R. Vacek, 1 zdržel se: V. Král                                          
Neschváleno 4 hlasy, nepřijato 

19.    Nově zařazené body jednání: 
20.   Rozpočtové opatření č. 1  /2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu   od 1 do 2/2022
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 58/03/22 Rozpočtové opatření č. 1/202  2, 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu od 1 do 2/2022 

21.     Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje ke koordinaci nouzového ubytování 
          | č. j.: OÚKU 66/21-03/2022-Lu, PK-H/32/22  Předkládá: Jiří Lőwy 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  59/03/22 Rozhodnutí hejtmana 
Plzeňského kraje ke koordinaci nouzového ubytování 

22.    Hospicová a paliativní péče   - HOSPIC SVATÉHO LAZARA, z. s.
          Předkládá: Jiří Lőwy

      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 60/03/22 Hospicovou a paliativní péči -  
      HOSPIC SVATÉHO LAZARA, z. s.                                                                                                      6/8

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Hospicova-a-paliativni-pece_HOSPIC-SVATEHO-LAZARA.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Hospicova-a-paliativni-pece_HOSPIC-SVATEHO-LAZARA.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Hospicova-a-paliativni-pece_HOSPIC-SVATEHO-LAZARA.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/VykFin2202.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/VykFin2202.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozpoctove-opatreni-1-sken.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozpoctove-opatreni-1-sken.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/VykFin2202.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Hospicova-a-paliativni-pece_HOSPIC-SVATEHO-LAZARA.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Hospicova-a-paliativni-pece_HOSPIC-SVATEHO-LAZARA.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/VykFin2202.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf


23. + 24.  viz. 6.  Prostor pro vystoupení občanů  

25.    Informace starosty
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                      


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

32 DDZ_zprava_1007356928_prijata_Dotace na dopravní obslužnost 2022_Kunějovice
33_zprava_1007367918_prijata_OOP, MÚ, III:204 5 a III_204 6, SÚSPK
34 DDZ_zprava_1008168263_prijata_A113 Sdělení o registraci změna agendy
35 DDZ_zprava_1009108872_prijata_120 EX 27945_16_147_EPJ, 148_Žádost o součinnost, povinný K.... ….... 
36 DDZ_zprava_1009492711_prijata_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu_Obeslání
37 ODZ_zprava_1009746584_odeslana_Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2021
38 DDZ_zprava_1010169312_prijata_Vyrozumění úřadu_obce I., II. a III. typu 
39 DDZ zprava_1010469645_prijata_A10044 Sdělení o registraci agendy
40 DDZ zprava_1010564340_prijata_Oznámení
41 DDZ_zprava_1010895755_prijata_Oslovení obcí na základě spolupráce s MPSV ve věci řešení situace 
nereagujících zákazníků DPI
42 DDZ zprava_1011004895_prijata_Jiná alternativa pro znalosti
43 DDZ zprava_1012399855_prijata_6 N C 13147_2021, přípis ÚJ 19_4 MN
44 DDZ zprava_1012917468_prijata_Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.
45 DZ_zprava_1014622432_prijata_ČSÚ_DanteWeb_změna hesla
46 ODZ_zprava_1015718806_odeslana_RE_Poskytnutí součinnosti 120 EX 27945_16_147_EPJ
47 DZ_zprava_1016882026_prijata_6 P 216_2012, přípis
48 DZ_zprava_1016917017_prijata_Rozhodnutí hejtmana ke koordinaci nouzového ubytování
49 DZ_zprava_1017312457_prijata_A1086 Sdělení o registraci změny agendy
50 ODZ_zprava_1017546325_odeslana_RE_Dotace na dopravní obslužnost 2022_Kunějovice

26.    Diskuse, různé
          Předkládá: Jiří Lőwy
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. 

27.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:                                                                                                                                                                      
-  příloha č. 1/Z03/22  Pozvánka, návrh programu3, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z03/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z03/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z03/22  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. )                                                                                                           7/8



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 4. zasedání zastupitelstva obce                         
(25. 4. 22):                            

- - -   

                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                         

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

starosta Jiří Lőwy                           ___________________ 

21. března 2022 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                             

                                                                                                                                                       
         

         Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 25. 3. 2022 |                                                                                
         Datum sejmutí z úřední desky dne: 9. 4. 2022 |                                                                                                                                                     
         Oprávněná osoba/ Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: elektronická úřední deska od: 25. 3. 2022 do: 9. 4. 2022 |    
        ARCHIV Jednání zastupitelstva 2022 od: 10. 4. 2022  
 

                                                                    
  |    Počet listů: 8  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
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https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2022/
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/

