
  Z 8.5/ZO, č. j.: OÚKU 201.5/Z-22-08/2022-Lu | sp. zn.: 101.2.1 | A/10                                                                                      

  STAROSTA obce Jiří Lőwy       Zastupitelstvo obce Kunějovice        22.8.2022 
          

                                                         
 ZÁPIS

                         8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
22. 8. 2022, zasedací místnost OÚ

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

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

1. Zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení 8. 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 15. 8. do 23. 8. 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 program 8. 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
    Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: S. Polákovou a R. Vacka. 

3. Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 4 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/2022/08/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Upraveny-program.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Prezencni-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
     Předkládá: starosta Jiří Lőwy
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (bod  1.  - 25.),  v  souladu  s  informací 
zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce. 

Upravený program - Doplnění obsahu Návrhu programu zasedání, schválení                                      
5.      Projednání námitek k zápisu ze 7. VZ ze dne 25. 7. 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.    Smlouva o spolupráci, meridian Nová energie s. r. o.
        Předkládá: Jiří Lőwy, Radim Lauer

11.    8-194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání), KÚKP |č. j.: OÚKU 190/02-08/2022-Lu, | V-3928/2022-407 

         Předkládá: Jiří Lőwy, Šárka Bednářová

12.    Oznámení o zahájení řízení – SO 1, SO 2, stanoviska |č. j.: OÚKU 187/28-07/2022-Lu | 1050/2022/MuV/STAV-2 

                Předkládá: Jiří Lőwy

13.    Žádost o pronájem místnosti pohostinství |č. j.: OÚKU 189/02-08/2022-Lu  
         Předkládá: Renata Kudíková 

14.    Jmenování zapisovatele okrskové volební komise |č. j.: OÚKU 196/08-08/2022-Lu                                        
                Předkládá: Jiří Lőwy                                      

15.     Integrace kastračního programu KasProCats, z. s. |č. j.: OÚKU 191/02-08/2022-Lu 

          Předkládá: Luboš Kristek

16.    Žádost o kastraci toulavé kočky: Výzva ke spolupráci |č. j.: OÚKU 192/02-08/2022-Lu  
                 Předkládá: Luboš Kristek, Renata Kudíková  

17.     VOLBY - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny Kunějovice – Česká ves 
         |č. j.: OÚKU 193/04-08/2022-Lu, 193.1/10-08/2022-Lu 

                 Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, informace pro starosty 
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                                                              

18.     Informace o množství odpadů z obalů, období 01. 04. - 30. 6. 2022 |č. j.: OÚKU 194/04-08/2022-Lu 

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

19.     Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v Kunějovicích 
         |č. j.: OÚKU 197a./10-08/2022-Lu   
          Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                                        

20.     Vzdělávací program ´Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením´ 
         v oblastech komunikace se seniorskou populací, lidmi se zdravotním postižením a s cizinci |č. j.: OÚKU 198/15-08/2022-Lu         
          Předkládá: Jiří Lőwy, Ministerstvo vnitra

21.     Náklady obcí na littering |č. j.: OÚKU 200/15-08/2022-Lu                 
          Předkládá: Jiří Lőwy, EKO-KOM, a. s.

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

22.1.  Protokol z prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1, obce  
         Kunějovice, dne 22. 8. 2022, v budově OÚ |č. j.: OÚKU 197.b/22-08/2022-Lu 
         Předkládá: Jiří Lőwy

22.2.  Rozhodnutí - povolení výjimky, územní: S01 - Sklad zahradního nábytku a nářadí a SO 2      2/8

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Oznameni-o-svolani-prvniho-zasedani-OVK.pdf
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        - přístřešek pro dvě OA |č. j.: OÚKU 202/16-08/2022-Lu                                                                                                      
            Předkládá: Jiří Lőwy

22.3.    Informace o pásmu pro hlášení místního rozhlasu k výročí okupace |č. j.: OÚKU 205/18-08/2022-Lu

22.4.    Cyklomapa Severní Plzeňsko dětem, CBS Nakladatelství s. r. o. |č. j.: OÚKU 206/22-08/2022-Lu

                Předkládá: Jiří Lőwy, Zuzana Zoubková

23.       Informace starosty
            Předkládá: Jiří Lőwy

24.       Diskuse, různé
            Předkládá: Jiří Lőwy

25.       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 

       Václav Král, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková, Roman Vacek                                                                                         

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:            ___________________________     bez připomínek                                        
___________                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                               
5. Projednání námitek k zápisu ze 7. veřejného zasedání ZOK ze dne 25. 7. 2022
     Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly

6.  Prostor pro vystoupení občanů – pravidelný bod se začátkem v pevném čase 18.00 hodin   
      Předkládá: starosta Jiří Lőwy
►  Návrh usnesení č. ZO   173  /08/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 173/08/22 Vystoupení občanů: 

1) pana Jiřího Pousky,
2) p. Renaty Kudíkové,
3) p. Květy Hakrové.     

– Pan Jiří Pouska:  „By byl rád, kdyby se častěji hlásilo obecním rozhlasem. To i veřejná zasedání  
zastupitelstva. Starší občané se na web nedívají, rádi by přišli, na úřední desku k obecnímu úřadu  
však nechodí  od doby,  co není hospoda. Dotazuje se na zprovoznění nástěnky letáků ´u Pikalů  
na návsi´, je to pro všechny blíž.“
Starosta souhlasí s částečnou dupliquer ÚD a k úkonům pověřuje nástěnkáře.

– Paní Renata Kudíková: Si bere slovo k bodu č. 15. Kastračního programu KasProCats pana Luboše 
Kristka  a bodu 16. Žádosti o kastraci toulavé kočky, Výzva ke spolupráci (více Ad. 15 + 16).
Zastupitelstvo obce citlivě vnímá předeslanou problematiku toulavých koček v diskusi za účasti 
Květa Hakrová, starosta, Václav Král.                                                                                             
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– Paní Květa Hakrová: Upozorňuje na „Problém sekretářek, jimž myš skartuje StPD a probourala se 
do hospody“.
Předsedající po kontrole věci pověřuje k nápravě pastičku, deratizér Mousetrap a vysavač.

– Paní Hana Habartová: „Vysavač nemáme“.
    
7.  Dotazy a informace členů zastupitelstva – pravidelný bod se začátkem po skončení bodu
     Vystoupení občanů
 –  Zastupitelé nepředkládají podněty, dotazy.

  

     Kontrola plnění usnesení z posledních jednání 
      Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                                                                                         

8.  Předsedající sdělil,  že  zápis  ze  7.  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 předchozího jednání:

9. Přenesené body jednání z předchozího zasedání: 
     Předkládá: Jiří Lőwy
               •  - - - 0
                                                                                                                                                                                                  
10.   Smlouva o spolupráci, meridian Nová energie s. r. o.
                Předkládá: Jiří Lőwy, Radim Lauer
►  Návrh usnesení č. ZO   171  /08/22:
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá usnesením č.  ZO 171/08/22 Smlouvu o spolupráci,  meridian 
Nová  energie  s.  r.  o.  x  Obec  Kunějovice  -  Záměr  výstavby  větrných  elektráren  v  zájmovém  území 
Kunějovice.  Smlouva  prochází kontrolou  PZ,  schůzka  k  jednání  o  změnách  s  účastí  pana  starosty 
a jednatele Radima Lauera proběhne 1. 9. 2022 od 10,00 hodin. Bod 10 se přesouvá na příští jenání. 
Tímto zastupitelstvo obce jako  Zmocnitel uděluje  Plnou moc Zmocněnci Jiřímu Lőwymu, pověřuje jej 
v plném rozsahu k zastupování v jednání s firmou meridian Nová Energie, s. r. o., při uzavření záměru 
projektu vybudování a provozování větrných elektráren v zájmovém území Kunějovice, ve všech věcech, 
právních a procesních úkonech, faktickém jednání a to bez omezení na jakékoliv speciální jednání spojené 
s předmětem této plné moci (příloha č. 5 Zápisu).
Hlasování:   

S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 1 zdržel se: J. Lőwy                                                                       

11.   8-194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání), KÚKP |č. j.: OÚKU 190/02-08/2022-Lu, | V-3928/2022-407 

         Předkládá: Jiří Lőwy, Šárka Bednářová
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 174/08/22  8-194 Informaci o vyznačení 
plomby  (Obeslání),  Katastrální úřad pro PK, Katastrální pracoviště Plzeň – sever. Objekt řízení – parcela 
841/1 díl a.
                                                                                           
12.    Oznámení o zahájení řízení – SO 1, SO2, stanoviska |č. j.: OÚKU 187/28-07/2022-Lu | 1050/2022/MuV/STAV-2 

           Předkládá: Jiří Lőwy 
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  175/08/22 Oznámení o zahájení řízení –       
o povolení výjimky - územní SO 1 – sklad zahradního nábytku a nářadí, SO2 – přístřešek pro dvě OA, 
stanoviska | Město Všeruby, přílohy: 2022 – 1050.pdf 

                                                                                                                                                                                                      
13.    Žádost o pronájem místnosti pohostinství |č. j.: OÚKU 189/02-08/2022-Lu  
          Předkládá: Renata Kudíková                         
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.  ZO  167/08/22 Žádost  o  pronájem  místnosti 
pohostinství,  víceúčelové místnosti č. p. 28 (3. 12. 2022),  žadatelky p. Renaty Kudíkové,  .......... ..,  ... .. 



Kunějovice, ze dne 2. 8. 2022.                                                                                                          
Kauce / pronájem nebytových prostor v přízemí stavebního objektu obecní budovy č. p. 2  8,                           
na pozemku č. parc. st. 5  0, a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11, v k. ú. a obci Kunějovice je               
Kč 1 000,00 / den, včetně pronájmu Kč 500,00 / den;
Hlasování:   

                 Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                  
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 176/08/22 Jmenování zapisovatele 
okrskové volební komise 41 | Zdeňky Ludvíkové pro volební okrsek č. 1, sídlem Kunějovice 28, pro účely 
konání voleb do Zastupitelstva obce Kunějovice, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, v souladu s § 15 
odst. 1 písm. f) ve spojení s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Založeno na úřední desce v písemné i elektronické podobě dne: 8. 8. 2022 / účinnost od: 13. 8. 2022/E, El.ÚD-44/08-08/22.

15.   Integrace kastračního programu KasProCats, z. s. |č. j.: OÚKU 191/02-08/2022-Lu 

         Předkládá: Luboš Kristek                                                                                                                                   
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá usnesením č.  ZO 169/08/22 Integraci kastračního programu 
KasProCats, z.  s., spolupráci  na  problematice  toulavých  a  opuštěných  koček  (metodiku  pro  integraci 
kastračního programu, která představuje úvod do problematiky, stručné seznámení a řešení na míru);
Hlasování:   
4 členi ZO pro: V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                                       
Schváleno čtyřmi hlasy, přesunuto na příští jednání      
                        
16.    Žádost o kastraci toulavé kočky: Výzva ke spolupráci |č. j.: OÚKU 192/02-08/2022-Lu  
                  Předkládá: Luboš Kristek, Renata Kudíková 
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice přesouvá usnesením č. ZO   ZO 170/08/22 Žádost o kastraci toulavé 
kočky - Výzvu ke spolupráci.  Viz. Bod 6 Vystoupení občanů.  
Hlasování:   
4 členi ZO pro: V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        
Schváleno čtyřmi hlasy, přesunuto na příští jednání                       

17.    VOLBY - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin |č. j.: OÚKU 193/04-08/2022-Lu, 193.1/10-08/2022-Lu, 1073/2022/MuV/TAJ

                 Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, informace pro starosty 
          Předkládá: Jiří Lőwy, Město Všeruby   

      ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 177/08/22 VOLBY – Rozhodnutí 
      o registraci kandidátních listin |  Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, informace 
      pro starosty. 

18.     Informace o množství odpadů z obalů, období 01. 04. - 30. 6. 2022 |č. j.: OÚKU 194/04-08/2022-Lu 

           Předkládá: Jiří Lőwy, EKO-KOM, a. s.   
      ►  Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 178/08/22 Informaci o množství odpadů 
z obalů, které obec vytřídila v období 01. 04. - 30. 6. 2022 a předala k využití.  
                                                                                                                                                                               
19.     Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  |č. j.: OÚKU 197a./10-08/2022-Lu   
          Předkládá: Jiří Lőwy  
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Oznameni-o-svolani-prvniho-zasedani-OVK.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Rozhodnuti-o-registraci-kand.-listiny-Kunejovice-Ceska-ves.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/volby/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Rozhodnuti-o-registraci-kand.-listiny-Kunejovice-Ceska-ves.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/volby/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Jmenovani-zapisovatele-OVK.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Jmenovani-zapisovatele-OVK.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Jmenovani-zapisovatele-OVK.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Jmenovani-zapisovatele-OVK.pdf
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=eEm4hEa33zVVBa1aPb_KPjeP5gbrh15s82FxC6u5M8Zsv9eBxLA2XvnA2boGDiQMg7pZzp_AykwzOTRKxmrd96sXhaK6Y6H21ogoRbGttSPtvvputQzILHRm9m0FBZs6
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=eEm4hEa33zVVBa1aPb_KPjeP5gbrh15s82FxC6u5M8Zsv9eBxLA2XvnA2boGDiQMg7pZzp_AykwzOTRKxmrd96sXhaK6Y6H21ogoRbGttSPtvvputQzILHRm9m0FBZs6
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/8994862
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/8994862


► ►Návrh usnesení:                                                                                                                                    
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.:  179/08/22 Oznámení o svolání prvního 
zasedání okrskové volební komise , v souvislosti s konáním a přípravou voleb do Zastupitelstva obce 
Kunějovice, které se uskuteční ve dnech 23. a 24.  září 2022, delegovanému / dojmenovanému členu / 
a zapisovateli okrskové volební komise, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 14c 
odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyvěšeno na úřední desce: 10. 8. 2022.

20.    Vzdělávací program ´Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením´ 
          v oblastech komunikace se seniorskou populací, lidmi se zdravotním postižením a s cizinci |č. j.: OÚKU 198/15-08/2022-Lu         
                 Předkládá: Jiří Lőwy, Ministerstvo vnitra                                                                                                                                                                                    
► ► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 168/08/22 Možnost zapojení se 
do Vzdělávacího programu ´Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením´ v oblastech 
komunikace se seniorskou populací, lidmi se zdravotním postižením a s cizinci;                                                
Hlasování:   
4 členi ZO proti: V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se                                                                        
Neschváleno čtyřmi hlasy, nepřijato 

21.    Náklady obcí na littering |č. j.: OÚKU 200/15-08/2022-Lu                 
         Předkládá: Jiří Lőwy, EKO-KOM, a. s.

       ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 180/08/22 Upřesnění nákladů obce  
      na littering |  
      (1)     Zákon č. 477/2001 Sb.: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=56 

(2)     Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí:  
          https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=55 
(3)     Směrnici 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 
         (tzv. SUPD): https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj 
(4)     Hovorově je takový odpad označován jako littering (volně pohozené odpadky) a černé skládky
(5)     Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2021,       
konkrétně tab. 8a, řádky 9 a 10.

22.    Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 
          Předkládá: Jiří Lőwy 
22.1. Protokol z prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1, obce Kunějovice,   
        dne 22. 8. 2022, v budově OÚ |č. j.: OÚKU 197.b/22-08/2022-Lu 
        Předkládá: Jiří Lőwy
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  181/08/22  Protokol  z  prvního zasedání 
okrskové volební komise volebního okrsku č. 1, obce Kunějovice.  Dne 22. 8.  2022 v 19. 00 hodin 
proběhlo  první  zasedání  okrskové  volební  komise  zřízené  pro  volby do  zastupitelstev  obcí,  konaných 
ve dnech 23. - 24. 9. 2022. V rámci tohoto zasedání svolaného starostou obce Kunějovice Jiřím Lőwym 
[podle  §  15  odst  1  písm.  e)  zákona]  dne  10.  8.  2022  na  OÚ  Kunějovice  byl  vylosován  předseda 
a místopředseda okrskové volební komise, jak má na mysli ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.,  
losování řídila zapisovatelka Zdeňka Ludvíková. 
Okrsková volební komise Kunějovice, volební okrsek č. 1, bude pracovat v tomto složení:

Předsedou se stala: Helena Ludvíková delegována starostou funkci přijala

Místopředsedou se stal: Ladislav Kadlec delegován starostou funkci přijal

Členem se stala: Hana Habartová delegována starostou   
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Zapisovatelem jmenována: Zdeňka Ludvíková jmenována starostou

Náhradníkem se stala: Zdeňka Stará

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=55
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=56
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Oznameni-o-svolani-prvniho-zasedani-OVK.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/08/Oznameni-o-svolani-prvniho-zasedani-OVK.pdf


  
Členové okrskové volební komise složili v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. 
(o  volbách  do  zastupitelstev  obcí  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů)  slib 
(OÚKU-197.c/22-08/volby 2022-Lu) a tento stvrdili svým podpisem pod písemné znění slibu.
Zapisovatelka vydala všem členům komise průkazy členů OVK.
Podepsaný slib je nedílnou součástí protokolu jako příloha č. 1. 
Školení k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2022 proběhne dne 7. 9. 2022 od 08:30 
hodin v Kulturním centru ve Všerubech. Pro skutečně krajní případy, ty, kteří se  pouze  ze zdravotních 
důvodů, případně zvlášť závažného důvodu, nebudou moci zúčastnit ve výše uvedeném termínu, byl 
stanoven  náhradní  termín  školení  v  Plzni  na  adrese  Americká  39,  2.  patro.  Školení  je  povinné 
pro zapisovatele, předsedu  a místopředsedu okrskové volební komise.  V případě neúčasti na řádném 
školení bude přistoupeno ke krácení zvláštní odměny (předsedy, místopředsedy, zapisovatele) v kontextu 
§ 55 zákona č. 130/2000 Sb.  Byly předány volební zákony, pokyny a pozvání na školení. Starosta obce 
předal veškerou dokumentaci okrskové volební komisi. Diskuse. Závěrem byli členové OVK informováni 
o dalších organizačně technických záležitostech přípravy voleb.

22.2.   Rozhodnutí - povolení výjimky, územní: S01 - Sklad zahradního nábytku a nářadí a SO 2 
           - přístřešek pro dvě OA |č. j.: OÚKU 202/16-08/2022-Lu 
                     Předkládá: Jiří Lőwy           

      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 182/08/22 Rozhodnutí - povolení  
      výjimky, územní: S01 - Sklad zahradního nábytku a nářadí a SO 2 - přístřešek pro dvě OA, umístění 
      stavby, umístění objektu |č. j.: 1050/2022/MuV/STAV-3 

                                                                                              
22.3.   Informace o pásmu pro hlášení místního rozhlasu k výročí okupace |č. j.: OÚKU 205/18-08/2022-Lu

         Předkládá: Jiří Lőwy 
      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 183/08/22 Informaci o pásmu 
      pro hlášení místního rozhlasu k výročí okupace | Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR

22.4.    Cyklomapa Severní Plzeňsko dětem, CBS Nakladatelství s. r. o. |č. j.: OÚKU 206/22-08/2022-Lu

                               Předkládá: Jiří Lőwy, Zuzana Zoubková 

       ► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 184/08/22 Podklady pro projekt 
Cyklomapy Severní Plzeňsko dětem pro CBS Nakladatelství s. r. o.

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením 185/08/22 Výzvu k provedení ořezu 
|č. j.: OÚKU 203/16-08/2022-Lu                                                                                                                                                                                                                                                                              


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

DDZ 133_zprava_1064034769_prijata_Informace obcím_investiční dotace na rok 2023
DDZ 134_zprava_1065515188_prijata_Oznámení o zahájení řízení_stanoviska, územní_SO1
DDZ 135_zprava_1065913259_prijata_Z... podvod Š..... Kaznějov, Krajské ředitelství policie PK
ODZ 136_zprava_1067052324_odeslana_přep. PP Město Všeruby
DDZ 137_zprava_1067338262_prijata_8_194 Informace o vyznačení plomby_Obeslání
DDZ 138 zprava_1067788195_prijata_24_171 Výzva k doplnění s přerušením řízení_Procesní rozhodnutí 
DDZ 139_zprava_1068716260_prijata_Informace pro starosty_Kunějovice
DDZ 140_zprava_1071272346_prijata_Dopis KOOSV starostove I_uvolnění zastupitelé
DDZ 141_zprava_1071623483_prijata_pro účetní, tajemníky, starosty_Pozvánka a přihláška na seminář_Zákon 
                                                    o obcích včetně odměňování členů zastupitelstva
DDZ 142_zprava_1072016848_prijata_Rozhodnutí_povolení výjimky, územní:S01_Sklad zahradního nábytku a nářadí 
                                                    a SO 2_přístřešek pro dvě OA
DDZ 143_zprava_1072323980_prijata_Informace pro obce o pásmu pro hlášení místního rozhlasu k výročí okupace 1968
DDZ 144_zprava_1072934547_prijata_24_171 Výzva k doplnění s přerušením řízení_Procesní rozhodnutí_                  
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24.    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. 

25.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:                                                                                                                                                                             
-  příloha č. 1/Z08/22  Pozvánka, návrh programu8, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                    Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z08/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z08/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z08/22  Usnesení
- příloha č. 5/Z08/22  Plná moc speciální k zastupování
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 9. zasedání zastupitelstva obce (26. 9. 22):    

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

                                                                                                                                                                             
ověřovatelé:                                    1) Slavomíra Poláková                     2) Roman Vacek
                                 
                                                        __________________                    ___________________

starosta Jiří Lőwy                           ___________________ 

22. srpna 2022 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                   
  |    Počet listů: 8  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
 
   Dokument odesílaný v digitální podobě

__8 __                                                                                                                                   
Zápis_8. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_22. 8. 2022                                                                                                                                   
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