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25.7.2022

ZÁPIS
7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022
25. 7. 2022, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková, Roman Vacek (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: Václav Král
Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková
Hosté: Petr Hrubý, Marek Ludvík, František Brunclík, Květa Hakrová, Tomáš Chvojka
1. Zahajovací část, úvodní slovo
Zahájení 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Jiřím Lőwym
(dále jako „předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1
zákona o obcích zveřejněna po dobu min. 7 dní, od 18. 7. do 26. 7. 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 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 program7.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu H. Ludvíkovou, ověřovateli: L. Kadlece a S. Polákovou.

3. Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsali: 4 přítomní členové zastupitelstva, 5 hostů.
Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě "Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679,
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" ("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR").
Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci
Kunějovice nebo fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci (§ 16 odst. 3 zákona o obcích) k nahlédnutí
na obecním úřadě v úředních hodinách.
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4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
Předkládá: Jiří Lőwy

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (1. - 31.), 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 6. VZ ze dne 20. 6. 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. Evropský den proti vloupání
https://www.policie.cz/clanek/plzensky-kraj-prevence-evropsky-den-proti-vloupani.aspx |č. j.: OÚKU 153/22-06/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Odbor obrany a krizového řízení, MěÚ Nýřany
11. Žádost o projednání možnosti konání kulturní akce - Letní kino |č. j.: OÚKU 158/30-06/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Ing. Lubomír Lukeš
12. Oznámení obce - Volební obvod včetně počtu volených členů zastupitelstva obce a potřebného

počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo pro sdružení nezávislých kandidátů
Předkládá: Jiří Lőwy |č. j.: OÚKU 156/30-06/2022-Lu
13. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [§ 15 odst. 1 písm. d) a g) zákona]
Předkládá: Jiří Lőwy |č. j.: OÚKU 181/07/2022-Lu
14. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Nýřansku na období
2023 2025_KSPRSS 2022 |č. j.: OÚKU 157/30-06/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Mgr. Eduard Šišpela, Centrum pro komunitní práci ZČ
15.

Dražební vyhláška, Usnesení, Exekuční příkaz | 030 EX 4713/16 -10 | č. j.: OÚKU 159/01-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Mgr. Jaroslav Homola, Ex. úřad

16.

Vyrozumění o nabytí účinnosti vyhlášky č. 153/2022 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci
obyvatel | PK-VVŽÚ/5151/22 |č. j.: OÚKU 161/01-07/2022-Lu
Předkládá: Plzeňský kraj

17.

Majetkoprávní úkony obcí, publikace |č. j.: OÚKU 162/01-07/2022-Lu
Předkládá: Pavel Bachura

18.

Společný souhlas (U S) - Dílna se zahradním skladem |č. j.: OÚKU 163/01-07/2022-Lu, 702/2022/MuV/STAV - 3
Předkládá: Jiří Lőwy, Město Všeruby

19.

Korektura prezentace obce v publikaci Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 165/03-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Lenka Triniti Kovářová, Proxima Bohemia

20.

Žádost o možnost využití částí obec. pozemků |č. j.: OÚKU 166/04-07/2022-Lu
Stanovisko k podané žádosti |č. j.: OÚKU 166.1/VS/22-07/2022-Lu
Předkládá: Robert Fišer

21.

Vyřízení osobních dokladů před letní sezónou |č. j.: OÚKU 169/07-07/2022-Lu
Předkládá: Ministerstvo vnitra

22.

Návrh kupní smlouvy, úplatný převod nemovitosti
Předkládá: kontrahent Tomáš Chvojka

23.

Představení Záměru výstavby větrných elektráren v zájmovém území Kunějovice
|č. j.: OÚKU 172/12-07/2022-Lu
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Předkládá: Petr Hrubý, Meridian - Nová energie, s. r. o.
24.

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva v obci |č. j.: OÚKU 170/08-07/2022-Lu
Předkládá: TPT SERVIS, s. r. o.

25.

Návrh smlouvy na změnu územního plánu |č. j.: OÚKU 174/17-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Doc. MUDr. Jaroslav Hlad, Csc.

26.

Zapojení AISC do zpracování výstupů „změnových sestav“ a přesun formuláře do prostředí
CzechPOINT office, zasl. manual. |č. j.: OÚKU 176+177/18-07/2022-Lu
Předkládá: Plzeňský kraj + Město Nýřany

27.

Sdělení - dělení pozemků dle GP č. 352-16/2022 |č. j.: OÚKU 178/18-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Město Všeruby

28.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání

28.1. Oznámení, vydání částky 03/22, Ministerstvo vnitra |č. j.: OÚKU 175/18-07/2022-Lu
28.2. Sdělení, „Potvrzení skutečného stavu“ |č. j.: OÚKU 180/20-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Krajský úřad PK
28.3. Žádost o součinnost |č. j.: OÚKU 183/22-07/2022-Lu
Předkládá: Zdeněk Široký, Honební společenství Nekmíř
28.4. Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Nekmíř
Předkládá: Zdeněk Široký
29.

Informace starosty
Předkládá: Jiří Lőwy

30.

Diskuse, různé
Předkládá: Jiří Lőwy

31.

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, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková, Roman Vacek
Připomínky ze strany členů zastupitelstva:
___________________________ bez připomínek
__________________________________________

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 140/07/22 Upravený
program jednání, dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/179.2/7.2/UP/ZZO-25-07/2022-Lu, s úpravou doplnění obsahu

o nově zařazené body jednání;

5. Projednání námitek k zápisu z 6. veřejného zasedání ZOK ze dne 20. 6. 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 142/07/22:
– Vystoupení občana Tomáše Chvojky,
– Kupní smlouvu + Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb. smluvních stran:
– prodávající: Obec Kunějovice, zastoupena starostou Jiřím Lőwym, Kunějovice 28,
330 35 Kunějovice, IČ: 00573086, DIČ: CZ 00573086;
– kupující: Tomáš Chvojka, …. … , … .. …....., nar. .. . . . …., RČ: ….........
 Předmětu převodu: Pozemek parc. č. 841/1, označení dílu a, o velikosti 90 m2, ostatní plocha,
na LV 10001, vedené katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň – sever,
v obci Kunějovice, katastrální území Kunějovice. Celková kupní cena Kč 27 000,00;
Výsledek hlasování:

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

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

8. Předsedající sdělil, že zápis z 6. 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:
•
--10. Evropský den proti vloupání |č. j.: OÚKU 153/22-06/2022-Lu
Předkládá: Ing. Jiří Grim, Odbor obrany a krizového řízení, Ing. Radek Svoboda, KÚ PK,
MěÚ Nýřany, Policie ČR – KŘP Plzeňského kraje

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 147/07/22 Evropský den proti
vloupání, prevenci, jak zabezpečit obydlí | https://www.policie.cz/clanek/plzensky-kraj-prevenceevropsky-den-proti-vloupani.aspx.
11. Žádost o projednání možnosti konání kulturní akce - Letní kino |č. j.: OÚKU 158/30-06/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Ing. Lubomír Lukeš
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 145/07/22 Žádost o projednání možnosti
konání kulturní akce – produkci Letního kina;
Hlasování:

0 členů ZO pro, 4 proti: L. Kadlec, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 zdržel se
Neschváleno 4 hlasy, nepřijato

12. Oznámení obce - Volební obvod včetně počtu volených členů zastupitelstva obce a potřebného
počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo pro sdružení nezávislých kandidátů
Předkládá: Jiří Lőwy |č. j.: OÚKU 156/30-06/2022-Lu
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► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 148/07/22 Oznámení obce - Volební
obvod včetně počtu volených členů zastupitelstva obce a potřebného počtu podpisů na peticích
pro nezávislého kandidáta nebo pro sdružení nezávislých kandidátů. Zveřejněno v souladu s § 27
odst. 3 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 67 a 68 zákona číslo 128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. ÚD, El. ÚD DÁLKOVÝ PŘÍSTUP - založeno dne: 30. 6. 2022 / účinnost od:
2. 7. 2022, datum sejmutí: 20. 7. 2022.
13. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [§ 15 odst. 1 písm. d) a g) zákona]
Předkládá: Jiří Lőwy |č. j.: OÚKU 181/07/2022-Lu

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 149/07/22
● Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Kunějovice;
● Informace o volebním okrsku volebním stranám pro volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září
2022.
Zveřejněno v souladu s § 15 odst. 1 písm. d) a g) zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
a v souladu s § 67 a 68 zákona číslo 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Založeno na úřední desce dne: 20. 7. 2022 / účinnost od: 25. 7. 2022, datum sejmutí z úřední desky dne:
25. 9. 2022.
14. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Nýřansku na období 2023 - 2025
KSPRSS 2022 |č. j.: OÚKU 157/30-06/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Mgr. Eduard Šišpela, Centrum pro komunitní práci ZČ
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 150/07/22 Komunitní střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na Nýřansku na období 2023-2025 - KSPRSS 2022.
15.

Dražební vyhláška , Usnesení, Exekuční příkaz | 030 EX 4713/16 -10 | č. j.: OÚKU 159/01-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Mgr. Jaroslav Homola, Ex. úřad

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 151/07/22 Dražební vyhlášku, Usnesení
o provedení elektronické dražby na: www.exdrazby.cz, Exekuční příkaz (Soudní exekutor Mgr.
Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno). Zveřejnění: 1. 7. 22 – 19. 8. 22.
16. Vyrozumění o nabytí účinnosti vyhlášky č. 153/2022 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci
obyvatel | PK-VVŽÚ/5151/22 |č. j.: OÚKU 161/01-07/2022-Lu
Předkládá: Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 152/07/22 Vyrozumění o nabytí
účinnosti vyhlášky č. 153/2022 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.
17.

Majetkoprávní úkony obcí, publikace |č. j.: OÚKU 162/01-07/2022-Lu

Předkládá: Jiří Lőwy, Pavel Bachura
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 153/07/22 Majetkoprávní úkony obcí,
publikaci, praktickou příručku pro řešení majetkoprávních úkonů.
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18. Společný souhlas (U S) - Dílna se zahradním skladem |č. j.: OÚKU 163/01-07/2022-Lu, 702/2022/MuV/STAV - 3
Předkládá: Jiří Lőwy, Město Všeruby
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 154/07/22 Společný souhlas, Územní
souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (U S) - Dílna se zahradním skladem
Kunějovice.

19.

Korektura prezentace obce v publikaci Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 165/03-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Lenka Triniti Kovářová, Proxima Bohemia

►► Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.: 155/07/22 Korekturu prezentace obce
v publikaci Plzeňský kraj.
20.

Žádost o možnost využití částí obec. pozemků |č. j.: OÚKU 166/04-07/2022-Lu
Stanovisko k podané žádosti |č. j.: OÚKU 166.1/VS/22-07/2022-Lu

Předkládá: Robert Fišer, Jiří Lőwy
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 143/07/22:
- Žádost o možnost využití částí obecních pozemků |č. j.: OÚKU 166/04-07/2022-Lu
- Stanovisko k podané žádosti |č. j.: OÚKU 166.1/VS/22-07/2022-Lu
–
souhlas s využitím částí obecních pozemků p. p. č. 25/1, 837/1 a 837/6 k překládání
a krátkodobému skladování stavebního materiálu. Souhlas je podmíněn úhradou částky Kč 1 000,00
a uvedení pozemků do původního stavu;

21. Vyřízení osobních dokladů před letní sezónou |č. j.: OÚKU 169/07-07/2022-Lu
Předkládá: Mgr. Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 156/07/22 Vyřízení osobních dokladů
před letní sezónou (leták).
22.

Návrh kupní smlouvy, úplatný převod nemovitosti
viz. bod 6.

23.

Představení Záměru výstavby větrných elektráren v zájmovém území Kunějovice
|č. j.: OÚKU 172/12-07/2022-Lu
Předkládá: Petr Hrubý, Meridian - Nová energie, s. r. o.

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 157/07/22 Představení Záměru
výstavby větrných elektráren v zájmovém a správním území obce Kunějovice diskuse při prezentaci k zájmovému území, zodpovězení dotazů k možnosti výstavby větrné elektrárny
v k. ú. Kunějovice, parametry podmínek spolupráce, návrh schválení záměru, Návrh Smlouvy
o spolupráci s obcí.
24.

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva v obci |č. j.: OÚKU 170/08-07/2022-Lu

Předkládá: TPT SERVIS, s. r. o.
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 158/07/22 Hromadnou kontrolu
kotlů na tuhá paliva v obci. Zveřejnění: 13. 7. 22 – 18. 8. 22.
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25.

Návrh smlouvy na změnu územního plánu |č. j.: OÚKU 174/17-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Doc. MUDr. Jaroslav Hlad, Csc.

► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 144/07/22 Smlouvu o úpravě práv
a povinností smluvních stran při realizaci díla „Změny č. 1 územního plánu obce Kunějovice
- Objednavatel: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, IČO: 00573086, zastoupena starostou
Jiřím Lőwym,
•
- Zhotovitel:
Ing. Arch. Jírovský Martin, Ph.D., MBA, DiS, Převrátilská 330 00 Tábor, IČO: 62549201,
DIČ: CZ602261733,
•
Ing. Arch. Radek Boček, Na Rozmezí 209, 397 01 Písek, IČO: 88184684;
- Vedlejší účastníci: Doc. MUDr. Jaroslav Hlad, Csc., MUDr. Hana Hladová, oba bytem .. ...... ... , ... .. ...... .
Předmětem činnosti zhotovitelů je zajištění veškerých činností spojených s pořízením, schválením a vydáním změny
ÚP vedoucí ke vzniku obytné zóny v k. ú. Kunějovice v lokalitě Višňovka, která je dosud v ÚP obce Kunějovice vedena
pod označením "rezerva pro bydlení městské a příměstské" na "bydlení městské a příměstské čisté". Změna územního
plánu se týká pozemků: parc. č. 803/3, 810/2, 814/1, 814/2, 814/3, 815/1, 816, 818/2, 819/2, 867/1, 868/2, 868/4;
Výsledek hlasování:

26.

Zapojení AISC do zpracování výstupů „změnových sestav“ a přesun formuláře do prostředí
CzechPOINT office, zasl. manual. |č. j.: OÚKU 176+177/18-07/2022-Lu
Předkládá: Plzeňský kraj + Město Nýřany

► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 159/07/22 Zapojení AISC
do zpracování výstupů „změnových sestav“ a přesun formuláře do prostředí CzechPOINT office,
zasl. manual. pro obce – využívání údajů z ROB, AISEO a AISC.

27.

Sdělení - dělení pozemků dle GP č. 352-16/2022 |č. j.: OÚKU 178/18-07/2022-Lu, 786/2022/MuV/STAV-2
Předkládá: Jiří Lőwy, Město Všeruby

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 160/07/22 Sdělení - dělení pozemků
dle GP č. 352-16/2022. Žádost o dělení a scelování pozemků byla podána všemi vlastníky všech
dotčených pozemků.
28.1. Oznámení, vydání částky 03/22, Ministerstvo vnitra |č. j.: OÚKU 175/18-07/2022-Lu, MV-104644-4/VS-2022
► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 161/07/22 Oznámení, vydání částky
03/22, Ministerstvo vnitra, Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí dne 12. července 2022
s obsahem:
•
Usnesení vlády České republiky ze dne 22. června 2022 č. 551 o Zprávě o situaci národnostních
menšin v České republice za rok 2021,
•
Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazů.
28.2. Sdělení, „Potvrzení skutečného stavu“ |č. j.: OÚKU 180/20-07/2022-Lu
Předkládá: Jiří Lőwy, Mgr. Dušan Pakandl, Krajský úřad PK
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO162/07/22 Sdělení, „Potvrzení
skutečného stavu“.
28.3.

Žádost o součinnost |č. j.: OÚKU 183/22-07/2022-Lu
Předkládá: Zdeněk Široký, Honební společenství Nekmíř

► Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 163/07/22 Žádost o součinnost
Honebního společenstva Nekmíř.
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28.4.

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Nekmíř

Předkládá: Zdeněk Široký
► Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 164/07/22 Pozvánku na valnou
hromadu Honebního společenstva Nekmíř, která se koná dne 5. 8. 2022 v sále kulturního domu
v Nekmíři od 18. hodin.
29.

Informace starosty
Předkládá: Jiří Lőwy


Na vědomí z datových zpráv

 ̻

DZ 117_zprava_1052591175_prijata_RE_Poděkování podpora M_
DZ 118_zprava_1054310670_prijata_156 Dražební vyhláška, Ex. příkaz, 030 EX 4713/16_10
119 DZ_zprava_1055379814_prijata_Vyrozumění o nabytí účinnosti vyhlášky č. 153_2022 Sb., kterou se provádí
zákon o evidenci obyvatel
120 DZ_zprava_1055611144_prijata_Majetkoprávní úkony obcí
121 DZ zprava_1055866217_prijata_Souhlas_společný souhlas U S_Dílna se zahradním skladem
DZ 122 zprava_1056742336_prijata_Hrůzostrašné skryté pozadí náměstka primátora_jde o přikolíkování STANu
ODZ 123 zprava_1056888894_odeslana_Žádost o potvrzení k Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do KN
DDZ 124_zprava_1057044465_prijata_MSP_87_2022_OSZ_SP_1, Ministerstvo spravedlnosti
DDZ 125_zprava_1057095874_prijata_Vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
ODZ 126_zprava_1058284805_odeslana_Fa 04_07_22
DDZ 127_zprava_1059208596_prijata_SPP_01_2017
DDZ 128_zprava_1060398385_prijata_Oznámení Ministerstva vnitra
DDZ 129_zprava_1060614551_prijata_Zapojení AISC do zpracování výstupů změnových sestav a přesun formuláře do
prostředí CzechPOINToffice, zasl. Man._Plzeňský kraj
DDZ 130_zprava_1060682066_prijata_Sdělení_dělení pozemků dle GP č. 352_16_2022
DDZ 131_zprava_1061498219_prijata_Zapojení AISC do ZVZS a přesun formuláře do prostř. CsechPOINT_Město
Nýřany (duplicita)
DDZ 132_ zprava_1063083181_prijata_Sdělení, Potvrzení skutečného stavu

30.

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.
31.

Návrh usnesení, závěr

Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:
- příloha č. 1/Z07/22 Pozvánka, návrh programu7, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z07/22 Prezenční listina
- příloha č. 3/Z07/22 Upravený program jednání
- příloha č. 4/Z07/22 Usnesení
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Námitky či výhrady členů zastupitelstva proti obsahu a správnosti předloženého návrhu zápisu ze zasedání,
proti výsledkům hlasování či obsahu zachycených usnesení, včetně uvedení důvodů, pro které odmítli návrh
zápisu podepsat
Označení stanoviska:
………………………………………………….…

(O námitkách členů zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce,
v režimu § 95 odst. 2 zákona o obcích. )
Právní předpis: zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 95 odst. 2

Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 8. zasedání zastupitelstva obce
(22. 8. 22):
–

Smlouva o spolupráci, meridian Nová energie s. r. o.

–

Jmenování zapisovatele OVK

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

ověřovatelé:

starosta Jiří Lőwy

1) Ladislav Kadlec

2) Slavomíra Poláková

__________________

___________________

___________________

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

| Počet listů: 9 | Počet výtisků: 1 | Číslo výtisku: jediný
Dokument odesílaný v digitální podobě 3. 8. 2022

9

