Z 4.5/ZO, č. j.: OÚKU 83.5/Z-25-04/2022-Lu | sp. zn.: 101.2.1 | A/10

25.4.2022

ZÁPIS
4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022
25. 4. 2022, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Václav Král, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: Roman Vacek
Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková
Hosté: František Brunclík, Květa Hakrová
1. Zahajovací část, úvodní slovo
Zahájení 4. 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 18. 4. do 26. 4. 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, 1 omluven, 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 program4.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a S. Polákovou.

3. Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové 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/ES" ("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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4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
Předkládá: Jiří Lőwy

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (1. - 20.), 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 3. VZ ze dne 21. 3. 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

10. Žádost o spolupráci při přípravě dokumentací při rekonstrukci a výstavbě nových silnic a místních komunikací
|č. j.: OÚKU 70/28-03/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy
11. Bezúplatná výpůjčka místnosti hasičské zbrojnice |č. j.: OÚKU 75/28-03/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy
12. Souhlas s provedením ohlášené stavby_Rodinný dům |č. j.: OÚKU 76/29-03/2022-Lu, 314/2022/MuV/STAV-2
Předkládá: Jiří Lőwy
13. Dopis MV |č. j.: OÚKU 78/29-03/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy
14. Kontaktní osoba pro PO a zajištění připravenosti na mimořádné události_změna |č. j.: OÚKU 79/04-04/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy
15.

6 N C 13002/2022, přípis ÚJ 24_5 MN |č. j.: 6 NC 13002/2022 – null, č. j.: OÚKU 84/21-04/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

16.

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba |č. j.: 0090#0106690442, sp. zn.: 203 Ex 04466/12, č. j.: OÚKU 85/21-04/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

17.
18.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání:
Svoz nebezpečného odpadu, svoz velkoobjemového odpadu
Předkládá: Jiří Lőwy
Žádost o pronájem místnosti pohostinství č. j.: OÚKU 88/25-04/2022-Lu
Předkládá: Miloslav Novák
Ohlášení pálení
Předkládá: Květa Hakrová
Informace č. 1 – Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR v roce 2022 |č. j.: PK-VVŽÚ/3222/22, č. j.: OÚKU 89/25-04/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy
Opětovná žádost o pokácení vzrostlých stromů |č. j.: OÚKU 90/25-04/2022-Lu
Předkládá: Patricie Klenovská, p. Marvan

19.
20.
21.
22.
23.

Informace starosty
Předkládá: Jiří Lőwy

24.

Diskuse, různé
Předkládá: Jiří Lőwy

25.

Návrh usnesení, závěr
Předkládá: Jiří Lőwy
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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

Ladislav Kadlec, Václav Král, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková
Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
___________________________
bez připomínek
__________________________________________

5. Projednání námitek k zápisu ze 3. veřejného zasedání ZOK ze dne 21. 3. 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

Občané nepředkládají žádné body k projednání.
7. Dotazy a informace členů zastupitelstva – pravidelný bod se začátkem po skončení bodu
Vystoupení občanů
– Zastupitelé nepředkládají žádné podněty, připomínky, dotazy.
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Předkládá: Jiří Lőwy

8. Předsedající sdělil, že zápis z 3. 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.
9. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
-• - - -

10. Žádost o spolupráci |č. j.: OÚKU 70/28-03/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 67/04/22 Žádost o spolupráci
při přípravě dokumentací při rekonstrukci a výstavbě nových silnic a místních komunikací. Od: Ing.
Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy, Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň.
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11. Bezúplatná výpůjčka místnosti hasičské zbrojnice ( Záměr ) |č. j.: OÚKU 75/28-03/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 63/04/22 Výsledek zveřejněného Záměru
bezúplatné výpůjčky části nemovitého majetku obce Kunějovice - místnosti ve stavbě občanského
vybavení, v obci a k. ú. Kunějovice;
– zvítězila jediná předložená nabídka -• žádost o výpůjčku ze dne 28. 3. 2022, Slavomíra Poláková
a Ivana Bubeníčková. Nabídka byla otevřena 25. 4. 2022 v 18:12 h.;

12. Souhlas s provedením ohlášené stavby_Rodinný dům |č. j.: OÚKU 76/29-03/2022-Lu, 314/2022/MuV/STAV-2
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 68/04/22 Souhlas s provedením
ohlášené stavby, změny stavby před jejím dokončením: Rodinný dům.
Od: Město Všeruby, Všeruby 2, 330 16 Všeruby.
13.

Dopis MV |č. j.: OÚKU 78/29-03/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 69/04/22 Dopis MV,
od: Mgr. Vít Rakušan, poděkování a praktické informace, www.nasiukrajinci.cz.
14.

Kontaktní osoba pro PO a zajištění připravenosti na mimořádné události
|č. j.: OÚKU 79/04-04/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 70/04/22 Změnu kontaktní osoby
pro PO a zajištění připravenosti na mimořádné události, od: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,
Kaplířova 2726/9, 301 00 Plzeň.
15.

6 N C 13002/2022, přípis ÚJ 24_5 MN |č. j.: 6 NC 13002/2022 – null, č. j.: OÚKU 84/21-04/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 71/04/22 Žádost o sdělení 6 N C
13002/2022, přípis ÚJ 24/5 MN, od: Mgr. Darina Pendlová, samosoudkyně, Okresní soud Plzeň – sever,
Edvarda Beneše 1127/1, 301 00 Plzeň.
16.

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba |č. j.: 0090#0106690442, sp. zn.: 203 Ex 04466/12, č. j.: OÚKU 85/21-04/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 64/04/22 Registraci a horní hranici podání
do dražebního jednání - elektronické dražby, konané prostřednictvím elektronického systému dražeb
www.okdrazby.cz.
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Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:
LV 31, KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň – sever, k. ú. 677191 Kunějovice, podíl: 1/3 Martin Holcner +
1/3 Hana Holcnerová, parcela 301/9, o výměře 1 654 m2. Výsledná cena dražených spoluvlastnických
podílů na nemovitostech a jejich příslušenství činí částku Kč 52. 000,00;

17.

Nově zařazené body jednání:

18.

Svoz nebezpečného odpadu, svoz velkoobjemového odpadu
Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 57/03/22 72/04/22 Svoz nebezpečného
odpadu - 21. 5. 2022 + svoz velkoobjemového odpadu.
V rámci mobilního svozu je možné předávat ve stanovený den pouze odpady charakteru nebezpečných
vč. pneumatik. Výrobky s ukončenou životností „VUŽ“ (vyřazené elektrospotřebiče a ostatní elektro
zařízení) v rámci mobilního svozu nepřebíráme !
19.

Žádost o pronájem místnosti pohostinství č. j.: OÚKU 88/25-04/2022-Lu
Předkládá: Miloslav Novák

►► Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 65/04/22 Žádost o pronájem kulturní
místnosti v budově OÚ na 7. 5. 2022, předkladatel Miloslav Novák |č. j.: OÚKU 88/25-04/2022-Lu;

20.

Ohlášení pálení

Předkládá: Květa Hakrová
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 73/04/22 Ohlášení pálení, předkl. p.
Květa Hakrová, 26. 4. - 27. 4. 2022.
21.

Informace č. 1 – Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR v roce 2022
|č. j.: PK-VVŽÚ/3222/22, č. j.: OÚKU 89/25-04/2022-Lu Předkládá: Jiří Lőwy

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 74/04/22 Informace č. 1 – Volby
do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR v roce 2022. Od: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00
Plzeň.
22.

Opětovná žádost o pokácení vzrostlých stromů |č. j.: OÚKU 90/25-04/2022-Lu
Předkládá: Patricie Klenovská, p. Marvan

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 75/04/22 Opětovnou žádost o pokácení
vzrostlých stromů (P. Klenovská pro J. Lőwy).
23.

Informace starosty
Předkládá: Jiří Lőwy
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Na vědomí z datových zpráv

 ̻

DZ 51_zprava_1018058317_prijata_Žádost o spolupráci při přípravě dokumentací při rekonstrukci a výstavbě nových
silnic a místních komunikací
DZ 52_zprava_1018073096_prijata_Oznámení Kunějovice
DZ 53_zprava_1019198213_prijata_RE_Dotace na dopravní obslužnost 2022_Kunějovice
OZ 54_zprava_1019703364_odeslana_RE_ OOP, MÚ, III_204 5 a III_204 6
OZ 55_zprava_1019786818_odeslana_Podání zprávy o pověsti_6Nc 13147/2021 MN
OZ 56_zprava_1019789438_odeslana_RE_6 P 216_2012, přípis
DZ 57_zprava_1019853223_prijata_Souhlas s provedením ohlášené stavby_Rodinný dům
DZ 58_zprava_1019885320_prijata_Pravidelný roční výpis z Registru osob
DZ 59_zprava_1020048853_prijata_Dopis MV
DZ 60_zprava_1021231538_prijata_Žádost obce_výdaje ÚSC na pomoc Ukrajině
DZ 61_zprava_1021315846_prijata_Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2022 podle jedn. obcí
DZ 62_zprava_1021587843_prijata_A404 Sdělení o registraci změny agendy
DZ 63_zprava_1022451686_prijata_Kontaktní osoba pro PO a zajištění připravenosti na mimořádné události_změna
DZ 64_zprava_1024905599_prijata_Změna pravidel DPH
DZ 65_zprava_1025711373_prijata_Žádost o vyplnění dotazníku
DZ 66_zprava_1028125295_prijata_6 N C 13002_2022, přípis ÚJ 24_5 MN
DZ 67_zprava_1028198194_prijata_203 Ex 04466_12 Dražební vyhláška NV _ elektronická dražba
DZ 68_zprava_1028314842_prijata_Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zák. č. 519_2021 Sb.
OZ 69_zprava_1029304331_odeslana_Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2022
DZ 70_zprava_1029895168_prijata_Informace č. 1 _Volby do zastupitelstev obcí a 1_3 Senátu PČR v roce 2022
DZ 71_zprava_1029360647_prijata_Pozvánka 12_05_22 konzultační den_místní poplatky_R. Malinová
DZ 72_zprava_1029881424_prijata_Žádost o informace ohledně nezákonného zneužívání státní moci proti svobodě
slova
DZ 73_zprava_1030509918_prijata_Sběr dat
DZ 74_zprava_1030710461_prijata_Volby_přijato
DZ 75_zprava_1030714080_prijata_RE_Volby_zpracováno_část 1 z 2
DZ 76_zprava_1030714043_prijata_Re_Volby_zpracováno_část 2 z 2
DZ 77_zprava_1030722390_prijata_Volby_odpověď na žádost ze dne 24. 4. 2022

24.

Diskuse, různé
Předkládá: Jiří Lőwy

Prostor pro dotazy:
Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pokračování diskuse – Ukrajina, uprchlíci, výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2021.
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.
25.

Návrh usnesení, závěr

Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:
- příloha č. 1/Z04/22 Pozvánka, návrh programu4, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z04/22 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z04/22 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z04/22 Usnesení
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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 5. zasedání zastupitelstva obce
(23. 5. 22):
- návrh kandidátní listiny volební strany Kunějovice - Česká ves pro volby do Zastupitelstva obce
Kunějovice, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

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

ověřovatelé:

starosta Jiří Lőwy

1) Ladislav Kadlec

2) Slavomíra Poláková

__________________

___________________

___________________

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

Založeno na úřední desce| schváleno/účinnost: 26. 4. 2022 |
Datum sejmutí z úřední desky dne: 11. 5. 2022 |
Oprávněná osoba/ Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: elektronická úřední deska od 26. 4. 2022 do 11. 5. 2022 |
ARCHIV Jednání zastupitelstva 2022 od 12. 5. 2022

| Počet listů: 7 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
Dokument odesílaný v digitální podobě
__7 __

Zápis_4. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_25. 4. 2022
● (2022) Obec Kunějovice

7/7

