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                                                          ZÁPIS
                                                                                                           

6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
20. 6. 2022, zasedací místnost OÚ

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

Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Václav Král, Jiří Lőwy, Roman Vacek (řazeno abecedně)                 
Omluveni jmen.: Slavomíra Poláková
Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková                                                                                        
Hosté: František Brunclík, Květa Hakrová, Tomáš Chvojka
                                                                                                                                                                                                                            

1. Zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení 6. 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 13. 6. do 21. 6. 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 program6. 

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) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 3 hosté.

Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.  101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě "Nařízení Evropského parlamentu a     Rady 2016/679, 
ze     dne 27.     dubna 2016,     o     ochraně fyzických osob v     souvislosti se     zpracováním osobních údajů a     o     volném pohybu 
těchto  údajů  a     o     zrušení  směrnice  95/46/E  S"  ("Obecné  nařízení  o ochraně  osobních  údajů"  nebo  "GDPR"). 
Úplné  znění  zápisu  ze  zasedání  zastupitelstva  obce  je  pro  občany starší  18-ti  let  s  trvalým pobytem v  obci 
Kunějovice  nebo  fyz.  osoby -  vlastníky  nemovitosti  v  obci   (§  16  odst.  3  zákona  o  obcích) k  nahlédnutí 
na obecním úřadě v úředních hodinách.
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Upraveny-program-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/04/Prezencni-listina.pdf


4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
Předkládá: Jiří Lőwy
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (1.  - 35.),  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 5. VZ ze dne 23. 5. 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
               •  Schválení Návrhu závěrečného účtu na rok 2021
        •  Protokol o schválení účetní závěrky 21

10.    Vyjádření ke sdělení – neohlášení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,  
        Stanovisko správce poplatku, T. a M. Karhan |č. j.: OÚKU 125.1/06-06/2022-Lu

                Předkládá: Jiří Lőwy

11.    Kandidátní listina volební strany Kunějovice – Česká ves, sdružení nezávislých kandidátů,
        Prohlášení kandidátů, Petice podporující kandidaturu VS, Potvrzení o PKL |č. j.: OÚKU 149/20-06/2022-Lu

        Předkládá: Jiří Lőwy

12.    Registrace a aktivace právnické osoby, ověřeného uživatele, přihlášení k elektronické dražbě 
         |č. j.: OÚKU 126/31-05/2022-Lu + 126.1/02-06/2022-Lu , Autorizované konverze dokumentů k č. j.: 203 Ex04466_12_199
         Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                    

13.    Žádost o zprávu z místa bydliště |č. j.: OÚKU 127/26-05/2022-Lu

                Předkládá: Jiří Lőwy

14.    Informace pro ohlašovny – problematika evidence obyvatel |č. j.: OÚKU 128/31-05/2022-Lu

                Předkládá: Jiří Lőwy

15.    Rozhodnutí D, I - Kunějovice, fin. příspěvek na ekol. a k přírodě šetrnou technologii 
        při hospodaření v lesích |č. j.: OÚKU 129/31-05/2022-Lu                                                                                       
         Předkládá: Jiří Lőwy 

16.    Výzva obcím ke kontrole počtu opatrovanců pro Příspěvek 2023 |č. j.: OÚKU 130/30-05/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy 

17.     ZPF ROZ odvody k. ú. Kunějovice |č. j.: OÚKU 131/31-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                        

18.     Propočet ceny objektu – cenová úroveň 2022/2023 - „Dostavba chodníku v Kunějovicích“ 
          a „Plošná oprava a změna povrchu chodníku v Kunějovicích“ 
          Předkládá: Jana Kubíčková, DYBS, s. r. o.                                                                            

19.     MSP_66_2022_OSZ_SP/1 – Podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři 
          – žádost o  součinnost |č. j.: OÚKU 132/31-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy

20.     Potvrzení o předání použitého elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání na základě 
          objednávky č. 9411223571|č. j.: OÚKU 133/01-06/2022-Lu                                                                                                                                                                                  

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                               

21.     Sdělení o registraci změny agendy A8566 |č. j.: OÚKU 134/02-06/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Navrh-zaverecneho-uctu-Kunejovice-2021.pdf
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22.     Kolaudační souhlas (stavební povolení) AGROMONT SLATINA 
         - rozšíření stávajícího stavu|č. j.: OÚKU 135/02-06/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy  

23.     Osvědčení o úspoře emisí |č. j.: OÚKU 136/02-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy 

24.     ZS VKP, k. ú. Kunějovice, závazné stanovisko, souhlas |č. j.: OÚKU 137/02-06/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy

25.     Rozhodnutí |č. j.: OÚKU 104.2/03-06/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy

26.     Objednávka – Personalizovaná cyklomapa Severní Plzeňsko |č. j.: OÚKU 138/03-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy 

27.     Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích 

28.     Metodické materiály vydané Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí 
          |č. j.: OÚKU 140/06-06/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy

29.     Stanovisko k žádosti o udělení státního občanství ČR |č. j.: OÚKU 142/13-06/2022-Lu,  |č. j.: OÚKU 142.1/15-06/2022-Lu

        Předkládá: Jiří Lőwy

30.     Dotazník o způsobech zajištění úklidu veřejných prostranství a finančních kompenzací pro obce
          |č. j.: OÚKU 141/09-06/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy

31.     Sdělení ředitele Krajské správy ČSÚ -  Dopis pro starosty |č. j.: OÚKU 143/13-06/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy

32.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 

          § 20, 21. 6. 2022 – 21.9.2022,  Zveřejnění Oznámení o zamýšleném převodu na úřední desce 
         obecního úřadu |č. j.: OÚKU 145/16-06/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy, Státní pozemkový úřad

33.    Změna sazebníku odměn platných od 3Q 2022 |č. j.: OÚKU 146/16-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy, EKO-KOM, a. s.

34.    Pořizování dat inženýrských sítí ve vlastnictví obcí pro digitální technickou mapu kraje,
         Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí 
         pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje |č. j.: OÚKU 147/16-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy, Krajský úřad Plzeňského kraje  

35.     Žádost o registraci subjektu do Verifikačního registru DMVS  |č. j.: OÚKU 148/17-06/2022-Lu        

36.     Žádost, Asociace rod. a př. ZP dětí v ČR, z. s., Klub Radost, 
         Darovací smlouva |č. j.: OÚKU 150/20-06/2022-Lu

                  Předkládá: Petr Frantal 

37.     Kolaudační souhlas s užíváním stavby, stavební povolení, p. č. 543/6, kNN, IV-12-0018280
          Předkládá: Jiří Lőwy, Město Všeruby |č. j.: OÚKU 151/20-06/2022-Lu, 654/2022/MuV/STAV-2  

38.     Informace starosty
          Předkládá: Jiří Lőwy

39.     Diskuse, různé
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                               

40.     Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                               
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Oznameni-o-zamyslenem-prevodu.pdf


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, Roman Vacek                                                                                         

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:  
           
___________________________     bez připomínek                                                                                                                      
__________________________________________                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           
5. Projednání námitek k zápisu z 5. veřejného zasedání ZOK ze dne 23. 5. 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 108/06/22:    
– Vystoupení občana s návrhem kupní ceny Kč 300,-/m2, předkládá: Tomáš Chvojka, 
po sejmutí Záměru úplatného převodu nemovitosti z majetku obce v k. ú. Kunějovice;
– Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku dle GP 352 – 16 / 2022, 
   ze dne 30. 5. 2022 | MěÚ Všeruby;
– Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do KN;
Přihlášený do záměru Tomáš Chvojka je jediný účastník.

 Katastrální území/obec 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    
Hlasování:                                                                                                                

4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                                      
Schváleno čtyřmi 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                                                                                                                                                         
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zamer-uplatneho-prevodu-nemovitosti-z-majetku-obce-v-obci-a-k.-u.-Kunejovice.pdf
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8.  Předsedající sdělil,  že  zápis  z  5.  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 přesouvá bod z předchozího jednání:

9. Přenesené body jednání z předchozího zasedání: 
     Předkládá: Jiří Lőwy
               •  Schválení Návrhu závěrečného účtu na rok 2021
        •  Protokol o schválení účetní závěrky 21
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 107/06/22:
Vyvěšený Návrh Závěrečného účtu Kunějovice 2021 (k 31. 12. 2021)
                           - Závěrečný účet Kunějovice 2021 
                          + účetní závěrku za rok 2021 - Protokol   o schválení účetní závěrky;
přílohy tvořící ZÚ, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici 
v sídle obecního úřadu:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2021;
účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 21-12:
VykFin2112 pro  hodnocení  plnění  rozpočtu, VykZZ2112,  vykRozvaha2112, VykPriloha2112, 
Inventarizační zpráva za rok 2021.
Obec Kunějovice v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejnila Návrh závěrečného účtu 
1. 6. 2022,  společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2022 (ze dne 19. dubna 2022 – 
nebyly jištěny chyby a  nedostatky)  na  úřední  desce  OÚ a  způsobem umožňující  dálkový  přístup  – 
elektronická úřední deska obce; Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření územního 
celku je přílohou vyvěšeného Návrhu závěrečného účtu obce.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce (bez výhrad). 
Výsledek hlasování:                                                                                                                

        Stanovisko správce poplatku, T. a M. Karhan |č. j.: OÚKU 125.1/06-06/2022-Lu

                Předkládá: Jiří Lőwy
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice bere na vědomí  usnesením č.  ZO  115/06/22 Vyjádření  ke sdělení  – 
neohlášení  poplatku  za  obecní  systém  odpadového  hospodářství,  Stanovisko  správce  poplatku  – 
vydané k podání ze dne 25. 5. 2022, ing. Tomáš Karhan |č. j.: OÚKU 125.1/06-06/2022-Lu, sk. zn.: 249A5|104.1 A5 

11.  Kandidátní listina volební strany Kunějovice – Česká ves, sdružení nezávislých kandidátů,
       Prohlášení kandidátů, Petice podporující kandidaturu VS, Potvrzení o PKL |č. j.: OÚKU 149/20-06/2022-Lu

             Předkládá: Jiří Lőwy  

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.  ZO  116/06/22  Potvrzení  o  POPKL 
volební strany Kunějovice – Česká ves, sdružení nezávislých kandidátů, Prohlášení kandidátů, Petici 
podporující kandidaturu VS.
                                                                                           
12.     Registrace a aktivace právnické osoby, ověřeného uživatele, přihlášení k elektronické dražbě, 
           | Autorizované konverze dokumentů k č. j.: 203 Ex04466_12_199,  č. j.: OÚKU 126/31-05/2022-Lu + 126.1/02-06/2022-Lu

           Předkládá: Jiří Lőwy 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 117/06/22 Registraci a aktivaci právnické 
osoby, ověřeného uživatele, přihlášení k elektronické dražbě | Autorizované konverze dokumentů k č. j.: 
203 Ex04466_12_199. 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Navrh-zaverecneho-uctu-Kunejovice-2021.pdf
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/06/Protokol-o-schvaleni-ucetni-zaverky-2021.pdf
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V dražbě konané 15. 6. 2022 - https://www.okdrazby.cz/drazba/53907-podil-na-pozemku-v-k-u-
kunejovice-okr-plzen-sever Obec Kunějovice neučinila nejvyšší podání.
                                                                                                                                                                                                      
13.    Žádost o zprávu z místa bydliště |č. j.: OÚKU 127/26-05/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy                          
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č.  118/06/22  Žádost o  zprávu  z  místa 
bydliště dle č. j. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

14.   Informace pro ohlašovny – problematika evidence obyvatel |č. j.: OÚKU 128/31-05/2022-Lu

                Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                  
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 119/06/22 Informace pro ohlašovny – 
problematiku evidence obyvatel, zák. č. 133/2000 Sb., vyhlášku č. 296/2004 Sb., Směrnici Ministerstva 
vnitra č. j.: MV-136664-24-SC-2021, Metodická doporučení MV-2021-EO.  

15.    Rozhodnutí D, I - Kunějovice, fin. příspěvek na ekol. a k přírodě šetrnou technologii 
         při hospodaření v lesích |č. j.: OÚKU 129/31-05/2022-Lu                                                                                       
                 Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 120/06/22 Rozhodnutí D, I - Kunějovice, 
poskytnutí  finančního příspěveku Kč 1  950,00  na  účel  ekologické  a  k  přírodě  šetrné  technologii 
při hospodaření v lesích, ochranu lesa. Od: Plzeňský kraj.        
                        
16.    Výzva obcím ke kontrole počtu opatrovanců pro Příspěvek 2023 |č. j.: OÚKU 130/30-05/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 121/06/22 Výzvu obcím ke kontrole 
počtu opatrovanců pro Příspěvek 2023, ve věci financování agendy veřejného opatrovnictví,  

od: Ministerstvo vnitra, č. j. MV-19301-16/OSR-2022.                             

17.    ZPF ROZ odvody k. ú. Kunějovice |č. j.: OÚKU 131/31-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy     
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.122/06/22 ZPF ROZ odvody k. ú.   
      Kunějovice |  Rozhodnutí o výši odvodů za trvalé odnětí 53m2 půdy ze zemědělského půdního fondu |  
      Město Nýřany, č. j.: OŽP-Fer/12821/2022. 

18.     Propočet ceny objektu – cenová úroveň 2022/2023 - „Dostavba chodníku v Kunějovicích“ 
           a „Plošná oprava a změna povrchu chodníku v Kunějovicích“ 
          Předkládá: Jana Kubíčková, DYBS, s. r. o.                    
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 112/06/22:
Nový Propočet ceny objektu – cenová úroveň 2022/2023 - „Dostavba chodníku v Kunějovicích“ 
a „Plošná oprava a změna povrchu chodníku v Kunějovicích“ 
Předkládá: Jana Kubíčková, DYBS, s. r. o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň;
Výsledek hlasování:                                                                                                                 
4 členi ZO proti: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                                                      
Nechváleno čtyřmi hlasy, nepřijato  
                                                                                       
19.     MSP_66_2022_OSZ_SP/1 – Podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři 
          – žádost o  součinnost |č. j.: OÚKU 132/31-05/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                              

►► Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 123/06/22 MSP-66/2022-OSZ_SP/1 – 
Podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři (do 30. 6. 2022)                                             6/11
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– žádost o součinnost| č. j.: MSP-66/2022-OSZ-SP/1, podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů („zákon o střetu zájmů“). Od: Ministerstvo spravedlnosti ČR.
20.     Potvrzení o předání použitého elektrozařízení |č. j.: OÚKU 133/01-06/2022-Lu                                                                                     

           Předkládá:  Jiří Lőwy       
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 124/06/22 Potvrzení o předání použitého 
elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání na základě objednávky č. 9411223571.

21.    Sdělení o registraci změny agendy A8566 |č. j.: OÚKU 134/02-06/2022-Lu

          Předkládá: Jiří Lőwy 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 125/06/22 Sdělení o registraci změny 
agendy A8566, Právo na digitální služby, právní předpisy • 12/2020 o právu na digitální služby             
a o změně některých zákonů. Platnost působnosti od 1. 6. 2022.

      Registr práv a povinností, realizace § 53 – 57 zák. č. 111/2009, Ministerstvo vnitra.  

22.    Kolaudační souhlas (stavební povolení) AGROMONT SLATINA - rozšíření stávajícího stavu
                |č. j.: OÚKU 135/02-06/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy           
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 126/06/22 Kolaudační souhlas 
      s  užíváním stavby (stavební povolení) AGROMONT SLATINA - rozšíření stávajícího stavu , objektu, 
      přístavba haly. Od: Město Všeruby | 539/2022/MuV/STAV-2.

                                                                                              
23.    Osvědčení o úspoře emisí |č. j.: OÚKU 136/02-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy 
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 127/06/22 Osvědčení o úspoře emisí 
      2021 | EKO-KOM, a. s. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek 
      komunálních odpadů, včetně obalových, obec Kunějovice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. 
      přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora představuje: Emise CO2 ekv.: 
     12, 285 tun, úspora energie 326 174 MJ.

24.    ZS VKP, k. ú. Kunějovice, závazné stanovisko, souhlas |č. j.: OÚKU 137/02-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 128/06/22 ZS VKP, k. ú. Kunějovice, 
      souhlas | Závazné stanovisko k zásahu do význ. krajinného prvku – vodní tok a údolní niva – pro akci 
      "Malá vodní nádrž Kunějovice" | Městský úřad Nýřany|  
       MUNY/2405/2022/OŽP-Fer

25.    Rozhodnutí |č. j.: OÚKU 104.2/03-06/2022-Lu, sk. zn.: 605.4/V5

                  Předkládá: Jiří Lőwy
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 129/06/22 Rozhodnutí | Antonín Levý

26.    Objednávka – Personalizovaná cyklomapa Severní Plzeňsko |č. j.: OÚKU 138/03-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy 
       ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 109/06/22 Objednávku Personalizované 
      cyklomapy Severního Plzeňska | CBS Nakladatelství, s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín;
      Výsledek hlasování:                                                                                                                

 

    



27.    Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích 
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 130/06/22 Průběžná Oznámení 
      o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích.   

       28.    Metodické materiály vydané Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí 
           |č. j.: OÚKU 140/06-06/2022-Lu

                              Předkládá: Jiří Lőwy
       ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 131/06/22 Metodické materiály  
      vydané Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí ČR (Metodický pokyn č. 15 – 22).
                                                 

      29.    Stanovisko k žádosti o udělení státního občanství ČR
                |č. j.: OÚKU 142/13-06/2022-Lu,  |č. j.: OÚKU 142.1/15-06/2022-Lu |  PK – VVŽÚ/4547/22

             Předkládá: Jiří Lőwy
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO132/06/22  Výslovné Stanovisko 
      k podané žádosti o udělení státního občanství ČR, pro Krajský úřad PK, odbor vnitřních věcí.

                              
      30.    Dotazník o způsobech zajištění úklidu veřejných prostranství a finančních kompenzací 
               pro obce|č. j.: OÚKU 141+141.1/09-06/2022-Lu

                             Předkládá: Jiří Lőwy
       ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 133/06/22 Dotazník o způsobech  
      zajištění úklidu veřejných prostranství a provozu odpadkových košů a nákladech s tím spojených,  
      finančních kompenzací pro obce, ke směrnici o jednorázových plastech, zaměřený na získání 
      informací o činnostech a skutečných nákladech obce spojených s úklidem VP a provozem odpadkových 
      košů včetně popelníků. Od: Roman Svoboda, krajský manažer Sdružení místních samospráv ČR. 

31.    Sdělení ředitele Krajské správy ČSÚ -  Dopis pro starosty |č. j.: OÚKU 143/13-06/2022-Lu

                 Předkládá: Jiří Lőwy
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 134/06/22 Sdělení ředitele Krajské  
      správy ČSÚ -  Dopis pro starosty | Ing. Miloslav Chlad, Ph.D., žádost o invazivní spolupráci – volby.    
      Přep. od: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

32.    Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 
          § 20, 21. 6. 2022 – 21.9.2022,  Zveřejnění Oznámení o zamýšleném převodu na úřední desce 
         obecního úřadu |č. j.: OÚKU 145/16-06/2022-Lu

                  Předkládá: Jiří Lőwy, Státní pozemkový úřad
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 135/06/22 Zveřejnění Oznámení  
      o zamýšleném převodu  na úřední desce obecního úřadu.dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb., 
      k. ú. Kunějovice. 
       Od: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

33.    Změna sazebníku odměn platných od 3Q 2022 |č. j.: OÚKU 146/16-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy, EKO-KOM, a. s.
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 136/06/22 Změnu sazebníku odměn  
      (a koeficientů bonusových složek [ceník] ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
      z obalů) platných od 3.Q 2022  | od 1. 7. 2022 se mění příloha č. 3, navyšuje se Odměna za obsluhu míst 
      zpětného odběru za sběr kovu a papíru v ostatních způsobech sběru. 
      Od: EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 00 Praha 4
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34.    Pořizování dat inženýrských sítí ve vlastnictví obcí pro digitální technickou mapu kraje,
         Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém 
         Digitální technické mapy Plzeňského kraje |č. j.: OÚKU 147/16-06/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy, Krajský úřad Plzeňského kraje
      ► Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO113/06/22 Partnerskou Smlouvu o mapování 
a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy 
Plzeňského kraje. Od: Ing. Eliška Pečinková, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad Plzeňského 
kraje;                     
Hlasování:                                                                                                                
4 členi ZO proti: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se 
Nechváleno čtyřmi hlasy, nepřijato 

      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.137/06/22 Pořizování dat inženýrských 
      sítí ve vlastnictví obcí pro digitální technickou mapu kraje |č. j.: OÚKU 147/16-06/2022-Lu

35.    Žádost o registraci subjektu do Verifikačního registru DMVS  |č. j.: OÚKU 148 + 148.1/17-06/2022-Lu 
      ► Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 110/06/22 Registraci, potvrzení registrace 
uživatele Verifikačního registru DMVS, subjekt 00573086 | Český úřad zeměměřický a katastrální, 
Pod sídlištěm 1800/9, 182 00 Praha 8, Kobylisy, ODBOR SPRÁVY DMVS A RÚIAN;                            

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

36.    Žádost, Asociace rod. a př. ZP dětí v ČR, z. s., Klub Radost, Darovací smlouva
         |č. j.: OÚKU 150/20-06/2022-Lu

                  Předkládá: Petr Frantal 
      ► Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 111/06/22: 
– Žádost Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z. s., Klub Radost;
– Darovací smlouvu;
Dárce: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, zastoupena starostou Jiřím Lőwym,             
IČ: 00573086,
Obdarovaný: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Radost, Barákova 23, 
796 01 Prostějov, zastoupena předsedou Petrem Frantalem, IČ: 47922281.

       Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru Kč 5.000,00, který je dárcem věnován 
      ve smyslu článku III. Darovací smlouvy;
       Hlasování:   
      4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                                      

Schváleno čtyřmi hlasy, přijato 

37.    Kolaudační souhlas s užíváním stavby, stavební povolení, p. č. 543/6, kNN, IV-12-0018280
          Předkládá: Jiří Lőwy, Město Všeruby | č. j.: OÚKU 151/20-06/2022-Lu, 654/2022/MuV/STAV-2                                                      

      ► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 138/06/22 Kolaudační souhlas 
s užíváním stavby, stavební povolení, p. č. 543/6, kNN, IV-12-0018280, Kunějovice, od: Město Všeruby |  

38.   Informace starosty
          Předkládá: Jiří Lőwy
139/06/22     Souhlasné vyjádření, služba Domova Clementas Janovice, zařazení do základní sítě 
                     poskytovatelů sociálních služeb |č. j.: OÚKU 120.1/17-06/2022-Lu 
Obecní  úřad  Kunějovice  považuje  službu  Domova  Clementas  Janovice,  centrum  pro  seniory, 
za potřebnou pro region. Je v zájmu občanů, aby Plzeňský kraj Domov zařadil do základní sítě            9/11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



poskytovatelů  sociálních  služeb,  protože  specializovanou  sociální  a  zdravotní  péči  seniorům 
s chronickým duševním onemocněním typu stařecké,  Alzheimerovou demencí  a jinými dalšími typy 
demence,  klientům  po  cévních  mozkových  příhodách,  s  omezenou  mobilitou,  trvale  upoutaným 
na lůžko, Parkinsonovou chorobou i s postcovidovým syndromem, považujeme za důležitou a stále ještě 
nedostatečně pokrytou. 


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

DZ 92 zprava_1040912259_prijata_Zýma poškození cizích práv Kaznějov, Kraj. řed. policie PK
DZ 93_zprava_1043466476_prijata_Informace pro ohlašovny _ problematika EO, PK
DZ 94_zprava_1043899412_prijata_Rozhodnutí D, I _ Kunějovice
DZ 95_zprava_1043993307_prijata_Informace pro ohlašovny, problematika EO, Město Nýřany – duplicita
DZ 96_zprava_1044013947_prijata_Výzva obcím ke kontrole počtu opatrovanců pro Příspěvek 2023
DZ 97_zprava_1044491902_prijata_ZPF ROZ odvody k. ú. Kunějovice
DZ 98_ zprava_1044732645_prijata_MSP_66_2022_OSZ_SP_1
DZ 99 zprava_1045240383_prijata_A8566 Sdělení o registraci změny agendy
DZ100 zprava_1045408783_prijata_Kolaudační souhlas_stavební povolení_AGROMONT SLATINA_rozšíření 
stávajícího stavu
DZ 101 zprava_1045513756_prijata_Osvědčení o úspoře emisí
OZ 102 zprava_1045952297_odeslana_Dokumenty pro dražbu č. j. 203 Ex04466_12_199
DZ 103 zprava_1045947295_prijata_ZS VKP, k. ú. Kunějovice
OZ 104 zprava_1046416187_odeslana_Rozhodnutí_A. Levý
OZ 105_zprava_1047013638_odeslana_Výpis z registru ekonomických subjektů_00573086
OZ 106_ zprava_1049504614_odeslana_FW D_Zýma_poškození CPK
DZ 107_ zprava_1047587034_prijata_Stanovisko na obec – Maštaler
DZ 108_zprava_1048936939_prijata_Sdělení ČSÚ_přeposlání_dopis pro starosty
109 DDZ zprava_1051111169_odeslana_RE_stanovisko k udělení státního občanství ČR
DZ 110_zprava_1049981022_prijata_§ 20 21. 6. 2022_21.9.2022
DZ 111_zprava_1050546304_prijata_Změna sazebníku odměn platných od 3Q 2022, EKO_KOM
DZ 112 zprava_1051356790_prijata_Žádost o registraci subjektu do Verifikačního registru DMVS 
DZ 113 zprava_1051358462_prijata_A3787 Sdělení o registraci změny agendy
DZ 114 zprava_1052128014_prijata_Kolaudační souhlas _stavební povolení_Kunějovic, PS, p. č. 543_6, kNN, 
IV_12_0018280
OZ 115_zprava_1052281783_odeslana_Rozhodnutí_Město Nýřany
OZ 116_zprava_1052353936_odeslana_RE_Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v 
PK

39.    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. 

40.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:                                                                                                                                                                        
-  příloha č. 1/Z06/22  Pozvánka, návrh programu6, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                   Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z06/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z06/22  Upravený program jednání                                                                                                                                                                                         10/11



- příloha č. 4/Z06/22  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 7. zasedání zastupitelstva obce                  
(25. 7. 22):                            

– Volební obvod včetně počtu podpisů pro NK a SNK

–  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [§ 15 odst. 1 písm. d) zákona]

 

                                                                                                                                                                                        
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                           ___________________ 

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

                                                                                                                                                       
         

                                                                    
  |    Počet listů: 11  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
 
   Dokument odesílaný v digitální podobě
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