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23.5.2022
                           

                                                          ZÁPIS
                                                                                                           

5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
23. 5. 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, Roman Vacek  
                                    (řazeno abecedně)                                                                                                            
Omluveni jmen.:  -
Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková                                                                                        
Hosté: František Brunclík, Květa Hakrová, Tomáš Chvojka
                                                                                                                                                                                                                            

1. Zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení 5. 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 16. 5. do 24. 5. 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 program5. 

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) podepsalo: 5 přítomných členů 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.
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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/2022/05/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Upraveny-program-scan.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Prezencni-listina.pdf


                                                                                                                                                                                                           
4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
Předkládá: Jiří Lőwy
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 ze 4. VZ ze dne 25. 4. 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.     Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 05/2018 |                                                               

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                    

11.     Cenová nabídka chodníky – DYBS Plzeň, s. r. o. |č. j.: OÚKU 102/03-05/2022-Lu    

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                            

12.     Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam |č. j.: OÚKU 99/29-04/2022-Lu, 837681/22/2300-11420-401159                         
                  Předkládá: Jiří Lőwy                                                                      

13.     K připomínkování - Priority, opatření a aktivity komunitního plánu rozvoje sociálních sužeb 
         na Nýřansku na období let 2023-2025 |č. j.: OÚKU 103/03-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                            

14.     Žádost o sdělení § 6, Státní pozemkový úřad |č. j.: OÚKU 105/04-05/2022-Lu 
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                        

15.     Rozpočtové opatření č. 2, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu |č. j.: OÚKU 107/15-05/22-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy   

16.     Zpráva o množství vytříděných odpadů a o odměně od systému EKO-KOM |č. j.: OÚKU 108/15-05/22-Lu

               Předkládá: Jiří Lőwy
17.     Žádost o mimořádnou úpravu cen služeb – skokový nárůst cen PHM, 
         Dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020, AVE CZ
         Předkládá: Jiří Lőwy 
18.     Vyrozumění o označení bodu na hranici pozemku (vyjádření souhlasu x nesouhlasu) 
           |č. j.: OÚKU 111/16-05/22-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy
19.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 
          Předkládá: Jiří Lőwy        
20.     Návrh kandidátní listiny volební strany Kunějovice - Česká ves, pro volby do zastupitelstva obce  
          Předkládá: Jiří Lőwy
21.     Fups DPPO21 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob |č. j.: OÚKU 113/17-05/2022-Lu 

          Předkládá: Jiří Lőwy                               
22.     Výzva pro obce, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
         Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí |č. j.: OÚKU 114/08-05/2022-Lu 

         Předkládá: Jiří Lőwy
23.     Oznámení, Ministerstvo vnitra, MV - SLUŽEBNÍ_008.pdf (191,02 kB) |č. j.: OÚKU 118/17-05/2022-Lu 

          Předkládá: Jiří Lőwy
24.     Rozhodnutí o úplné uzavírce PK II a III tř., RALLY PLZEŇ 2022 |č. j.: OÚKU 119/17-05/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/VykFin2204.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/RO-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Hromadny-predpisny-seznam.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Navrh-programu.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Navrh-programu.pdf


25.     Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK |č. j.: OÚKU 120/17-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy
26.     Informace, výdaje na Ukrajinu, Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 121/17-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy

27.     Odstoupení od DPP |č. j.: OÚKU 115/10-05/2022-Lu 

         Předkládá: Karel Dvořák
28.     Informace starosty
         Převzetí elektra v rámci zpětného odběru, spol. REMA, svoz vyřazených elektrospotřebičů 
          Předkládá: Jiří Lőwy

29.     Diskuse, různé
          Předkládá: Jiří Lőwy

30.     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 

        Ladislav Kadlec, Václav Král, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                            

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:  
           
___________________________     bez připomínek                                                                                                                      
___________________________                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           
5. Projednání námitek k zápisu ze 4. veřejného zasedání ZOK ze dne 25. 4. 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
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 78/05/22:

– Vystoupení občana se žádostí o odkoupení pozemku;
předkládá: Tomáš Chvojka |č. j.: OÚKU 122/23-05/2022-Lu;                   

– Zveřejnění Záměru úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice
 Katastrální území Číslo pozemku Výměra [m2] Druh pozemku LV

 Kunějovice [677191] 841/1a 90 ostatní plocha
ostatní komunikace

10001

Zapsané pro k. ú. a obec Kunějovice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever    
__3 __                                                                                                                                   
* Zápis_5. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_23. 5. 2022                                                                                                          

●●  (2022) Obec Kunějovice                                                                                                                     3/9

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zamer-uplatneho-prevodu-nemovitosti-z-majetku-obce-v-obci-a-k.-u.-Kunejovice.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Upraveny-program-scan.pdf


Kupní cena nemovitostí činí min. Kč 300,-/m2.  
– Seznam souřadnic C-JTSK; 
– Oprava geometrického a polohového určení nemovitosti; 
– Změna hranic pozemků;                                                                                                                                                         

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
 –  Zastupitelé nepředkládají žádné podněty, připomínky, dotazy.
  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
Předkládá: Jiří Lőwy

8.  Předsedající sdělil,  že  zápis  ze  4.  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:   -•0 - - -  

  
10.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 05/2018 
               Předkládá: Jiří Lőwy   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 80/05/22:
● Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 05/2018 |č. j.: OÚKU 124/23-05/2022-Lu;                                                     

mezi smluvními stranami:
- půjčitel: Obec Kunějovice, zastoupena starostou p. Jiřím Lőwym, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice,
- vypůjčitel:  Slavomíra  Poláková,  …........ . ,  … .. ….......  a Ivana Bubeníčková, …........ ..   ,  … .. 
…....... . Půjčitel tímto Dodatkem č. 3 prodlužuje dobu předmětu výpůjčky na dobu určitou od 1. 6. 2022 
do 1. 6. 2023. Ostatní body Smlouvy o výpůjčce č. 05/2018, ze dne 23. 3. 2018, zůstávají nezměněny;

       Hlasování:   
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, R. Vacek, 0 proti, 1 zdržel se: S. Poláková                                             
Schváleno čtyřmi hlasy, přijato         

11.   Cenová nabídka chodníky – DYBS Plzeň, s. r. o. |č. j.: OÚKU 102/03-05/2022-Lu    

        Předkládá: DYBS Plzeň, s. r. o. |č. j.: OÚKU 102/03-05/2022-Lu 

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  ZO 83/05/22 Cenové nabídky plošné opravy, 
dostavby a změny povrchu chodníku v obci  v r. 2022;                                 
Hlasování:     
0 členů ZO pro, 5 proti: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 zdržel se                                           
Neschváleno 5 hlasy, nepřijato; 
                                                                                           
12.    Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam 
           Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                             
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 91/05/22 Doručení veřejnou 
vyhláškou - Hromadný předpisný seznam |č. j.: OÚKU 99/29-04/2022-Lu, 837681/22/2300-11420-401159,  jímž se uvedeným 
daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti správcem 
daně Daň z nemovitých věcí na rok 2022. Vyvěšeno dne: 29. 4. 2022, datum sejmutí: 29. 5. 2022.            
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Hromadny-predpisny-seznam.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Hromadny-predpisny-seznam.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Dodatek-c.-3-ke-Smlouve-o-vypujcce-c.-05_2018-ze-dne-23.-3.-2018.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Dodatek-c.-3-ke-Smlouve-o-vypujcce_sign._.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zmena-hranic-pozemku.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Oprava-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-nemovitosti.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Seznam-souradnic-S-JTSK.pdf


13.    K připomínkování - Priority, opatření a aktivity komunitního plánu rozvoje sociálních sužeb 
               na Nýřansku na období let 2023-2025 |č. j.: OÚKU 103/03-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy                          
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 92/05/22 Připomínkování - Priority, 
opatření a aktivity komunitního plánu rozvoje sociálních sužeb  na Nýřansku na období let 2023-2025 
(Strategická část k připomínkám, Formulář pro připomínky)                                                                                              Bez připomínek
  
14.    Žádost o sdělení § 6, Státní pozemkový úřad |č. j.: OÚKU 105/04-05/2022-Lu 
          Předkládá: Jiří Lőwy   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 93/05/22 Žádost o sdělení podle ust. § 6 
zákona č. 503/2012 Sb. o SPÚ, Státní pozemkový úřad  zn.: SPU 154744/2022/Gab/3390. Osobně vyřídí starosta. 

15.    Rozpočtové opatření č. 2 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu |č. j.: OÚKU 107/15-05/22-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                     
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 94/05/22 Rozpočtové opatření č. 2 , 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu . Vyvěšeno dne: 15. 5. 2022, datum sejmutí: 1. 1. 2023. 
                                                    
16.    Zpráva o množství vytříděných odpadů a o odměně od systému EKO-KOM |č. j.: OÚKU 108/15-05/22-Lu

               Předkládá: Jiří Lőwy                  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 95/05/22 Zprávu o množství 
vytříděných odpadů z obalů, které v období 01. 01. 2022 – 31. 3. 2022 obec vytřídila a předala k využití. 
Spolu s tím i výši získané odměny od systému EKO-KOM, viz. Info – Rozpis 10-0602-2022-1Q. 
                                                           
17.    Žádost o mimořádnou úpravu cen služeb – skokový nárůst cen PHM, 
         Dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020
         Předkládá: Jiří Lőwy 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 79/05/22: 
                          Žádost o mimořádnou úpravu cen služeb – skokový nárůst cen PHM,
                          Přílohu č. 1 – ceník svozu odpadů s platností od 1. 6. 2022; 
                          Dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020
                              |č. j.: OÚKU 110/16-05/2022-Lu; smluvních stran:
– Obec Kunějovice, zastoupena starostou panem Jiřím Lőwym, sídlo: Kunějovice 28, 330 35,  
            IČO: 00573086 a
– AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. 
Smluvní  strany se dohody,  že cena stanovená ve Smlouvě se ruší  a  nahrazuje se  cenou (vč.  jejích 
jednotlivých složek) uvedenou v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Platnost nové Přílohy č. 1 počíná dnem 
1. června 2022;

18.     Vyrozumění o označení bodu na hranici pozemku 
           |č. j.: OÚKU 111/16-05/22-Lu

           Předkládá: Jiří Lőwy 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Dodatek-c.-3-ke-smlouve-o-NSO-c.-82_2020.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/VykFin2204.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/RO-2.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/VykFin2204.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/RO-2.pdf


► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  ZO  98/05/22  Vyrozumění o označení 
bodu  na  hranici  pozemku  (vyjádření  souhlasu  x  nesouhlasu),  v  souvislosti  s  tvorbou  GP 
č. 352-16/2022, v k. ú. Kunějovice,  vyhotovitele Ing. Tomáš Brichta,  Stavařská 402, 330 08 Zruč – 
Senec, objednavatele p. Tomáše Chvojky.                                                                              Bez připomínek 
                                                                                                             
19.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 
                  Předkládá: Jiří Lőwy 

20.       Návrh kandidátní listiny volební strany Kunějovice - Česká ves, pro volby do zastupitelstva obce  
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                         

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.: ZO 81/05/22 Návrh kandidátní listiny volební 
strany Kunějovice - Česká ves, pro volby do Zastupitelstva obce Kunějovice;

21.    Fups DPPO21 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob |č. j.: OÚKU 113/17-05/2022-Lu 

          Předkládá: Jiří Lőwy   
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí usnesením č.  99/05/22 Fups  DPPO21  – Přiznání 
k dani z příjmů právnických osob. 

22.    Výzva pro obce, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
          Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí |č. j.: OÚKU 114/08-05/2022-Lu 

          Předkládá: Jiří Lőwy 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí usnesením  č.  100/05/22  Výzvu  pro  obce,  Úřad 
pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  Agendu nedostatečně  určitě  označených  osob 
v katastru nemovitostí. Vyvěšeno: 8. 5. 2022, datum sejmutí: 31. 12. 2023.  

23.     Oznámení, Ministerstvo vnitra, MV - SLUŽEBNÍ_008.pdf (191,02 kB) |č. j.: OÚKU 118/17-05/2022-Lu 

           Předkládá: Jiří Lőwy         
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 101/05/22 Oznámení Ministerstva    
      vnitra, MV - SLUŽEBNÍ_008.pdf (191,02 kB), vydání částky 2/2022 Věstníku vlády pro orgány krajů 
      a orgány obcí ze dne 10. května 2022, s obsahem usnesení vlády ČR ze dne 26. ledna a 6. dubna 2022 
      a sdělením Ministerstva vnitra. 

      24.    Rozhodnutí o úplné uzavírce PK II a III tř., RALLY PLZEŇ 2022 |č. j.: OÚKU 119/17-05/2022-Lu

               Předkládá: Jiří Lőwy
       ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 102/05/22  Rozhodnutí o úplné   
      uzavírce PK II a III tř. RALLY PLZEŇ 2022 |č. j.: OÚKU 119/17-05/2022-Lu, Návrh DIO: Lak Racing Rallye   
      Plzeň 2022. Od: Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň.                                        
      Vyvěšeno: 23. 5. 2022, datum sejmutí: 5. 6. 2022.
    
      25.    Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK |č. j.: OÚKU 120/17-05/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy
       ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 82/05/22 Žádost o podporu pro zařazení
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/DIO_projekt_RPfbGFrS.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/DIO_projekt_RPfbGFrS.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/16028-rozhodnuti7LmC0B.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/KunejoviceBfgCrQ.pdf


do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK. Od: Lukáš Bardon, Clementas Janovice, s. r. o.,  
      Rozvojová zóna 504, 340 21 Janovice nad Úhlavou;                    
       Hlasování:   

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

      
      26.    Informace, výdaje na Ukrajinu, Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 121/17-05/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 103/05/22 Informace ke stavu úkolu  
      č. 45) Ústředního krizového štábu Ministerstva vnitra - výdaje na Ukrajinu. Od: Plzeňský kraj, 
      odbor ekonomický, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
   
      27.    Odstoupení od DPP |č. j.: OÚKU 115/10-05/2022-Lu 

               Předkládá: Karel Dvořák
       ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 104/05/22 Odstoupení od DPP ze dne 
      10. 5. 2022, Karel Dvořák, .......... .. , ... .. ........... .
                                                                                                  

28.    Informace starosty
         Převzetí použitého elektra v rámci zpětného odběru, svoz vyřazených elektrospotřebičů      
          Předkládá: Jiří Lőwy

      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 85/05/22 Potvrzení o předání  
      vysloužilého elektrozařízení (671 kg) k následnému ekologickému nakládání  („PEL“) v rámci zpětného  
      odběru, obj. č. 9411223571, spol. REMA Systém, a. s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4. 

29.    Diskuse, různé
          Předkládá: Jiří Lőwy
Prostor pro dotazy:
Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Do  další  diskuse  se  nikdo  z přítomných  nepřihlásil,  starosta  poděkoval  všem přítomným  za  účast 
a ve 20:00 hodin ukončil zasedání.

30.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy

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. 


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

DZ 77_zprava_1030722390_prijata_Volby_odpověď na žádost ze dne 24. 4. 2022
DZ 78_zprava_1030967851_prijata_Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje
DZ 79_zprava_1031252353_prijata_Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
DZ 80_zprava_1032441428_prijata_Žádost o informace ohledně neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounským 
režimem VOZu v Čechách
OZ 81_zprava_1033833816_odeslana_RE_6 Nc 13002_2022_Zpráva z místa bydliště
82_zprava_1034725969_prijata_Žádost o sdělení § 6
OZ 83_zprava_1035041717_odeslana_Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k uplatnění práv účastníka
DZ 84_zprava_1035442992_prijata_Výzva pro obce k 1. 2. 2022
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DZ 85_zprava_1036424918_prijata_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_přijato
DZ 86_zprava_1036458521_prijata_RE_Žádost o využití údajů z ROB a AISEO_zpracováno_část 2 z 2
DZ 87_zprava_1037572499_prijata_EO z ROBu
DZ 88_zprava_1037832131_prijata_Oznámení, MV
DZ 89_zprava_1038578197_prijata_Rozhodnutí o úplné uzavírce PK II a III tř. RALLY PLZEŇ 2022
90 DZ_zprava_1039738374_prijata_Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK
DZ 91_zprava_1039846116_prijata_Informace - výdaje na Ukrajinu

Dále na vědomí:
86/05/22     Spolupráce k žádosti při sčítání osob ve vybraných kategoriích, projekt 
                   „Podpora sociálního bydlení“|č. j.: OÚKU 92/25-04/2022-Lu

87/05/22     Sběr dat o podpoře služeb obecného hospodářského zájmu v letech 2020 – 2021
                   |č. j.: OÚKU 94/25-04/2022-Lu  
88/05/22     Žádost o informace ohledně nezákonného zneužívání státní moci proti svobodě slova 
                   |č. j.: OÚKU 93/25-04/2022-Lu

89/05/22     Žádost o informace ohledně neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounským režimem 
                   VOZu v Čechách |č. j.: OÚKU 97/2904/2022-Lu 
90/05/22     Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje |č. j.: OÚKU 99/29-04/2022-Lu 

      96/05/22     Vydanou fakturu č. 03052022, samovýroba dříví BO v lokalitě 233E13/6b |č. j.: OÚKU 106.1/15-05/22-Lu

      97/04/22     Registraci právnické osoby k elektronické dražbě 

Přílohy:                                                                                                                                                                        
-  příloha č. 1/Z05/22  Pozvánka, návrh programu5, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z05/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z05/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z05/22  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 6. zasedání zastupitelstva obce                  
(20. 6. 22):                            

– Vyjádření ke sdělení – neohlášení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,   
Stanovisko správce poplatku, T. a M. Karhan;

– Kandidátní listina volební strany Kunějovice – Česká ves, sdružení nezávislých kandidátů,
Prohlášení kandidátů, Petice podporující kandidaturu VS;

– Registrace a aktivace právnické osoby, ověřeného uživatele, přihlášení k elektronické dražbě;

– Podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři.

                                                                                                                                                                                        
Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu,                     
na důkaz souhlasu níže podepsáni 
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ověřovatelé:                                    1) Ladislav Kadlec                          2) Slavomíra Poláková
                                 
                                                        __________________                    ___________________

starosta Jiří Lőwy                           ___________________ 

11. června 2022 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                             

                                                                                                                                                       
         

 
                                                                    
  |    Počet listů: 9  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný

 
         
        Dokument odesílaný v digitální podobě
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