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  STAROSTA obce Jiří Lőwy       Zastupitelstvo obce Kunějovice        26.9.2022 
          

                                                         
 ZÁPIS

                         9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2018 – 2022 
26. 9. 2022, zasedací místnost OÚ

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

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

1. Zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení 9. 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 19. 9. do 27. 9. 2022 - na úřední desce Obecního úřadu 
Kunějovice (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.                       
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 3 Zápisu) konstatoval, 
že je  přítomno 5 členů zastupitelstva, ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo naplněno.                                                                         
Oproti  programu,  který  byl  zveřejněn  na  úředních  deskách,  došlo  k  dnešnímu  dni  ke změnám, 
viz. Upravený program9. 

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

3. Prezenční listinu (př. č. 3 Zápisu) podepsalo: 5 přítomných členů zastupitelstva, 2 hosté.

Upozornění,  pozn.: Zveřejněna je  upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu  zveřejňovaných  osobních  údajů  podle  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a  na základě "Nařízení Evropského parlamentu a     Rady 2016/679, 
ze     dne 27.     dubna 2016,     o     ochraně fyzických osob v     souvislosti se     zpracováním osobních údajů a     o     volném pohybu 
těchto  údajů  a     o     zrušení  směrnice  95/46/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/2022/09/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Upraveny-program.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Prezencni-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
     Předkládá: starosta Jiří Lőwy
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (bod  1.  - 17.),  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 z 8. VZ ze dne 22. 8. 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: starosta Jiří Lőwy •   Integrace kastračního programu KasProCats, z. s. |č. j.: OÚKU 191/02-08/2022-Lu

                                                                                                  •    Žádost o kastraci toulavé kočky: Výzva ke spolupráci |č. j.: OÚKU 192/02-08/2022

                                                                              •    Smlouva o spolupráci, meridian Nová energie s. r. o. x Obec Kunějovice 

10.    8 – 103 Vyrozumění o provedení vkladu (Obeslání) |č. j.: OÚKU 213/02-09/2022-Lu| V-3928/2022-407

        Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Brožová Silvie

11.    OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Kunějovice |č. j.: OÚKU 216/06-09/2022-Lu

         Předkládá: starosta Jiří Lőwy 

12.    Vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství |č. j.: OÚKU 215/06-09/2022-Lu 

                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

13.    Ustavujcí zasedání zastupitelstva, první jednání po komunálních volbách 
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy

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

15.     Informace starosty
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy

16.     Diskuse, různé
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy

17.     Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval  dotaz,  zda  má  někdo  z  přítomných  připomínku  k  programu  v souvislosti  s  plněním §  83 
odstavec  2  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákona 
č.  491/2001  Sb.,  o  volbách  do  zastupitelstev  obcí  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších 

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

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:  
           
___________________________     bez připomínek                                                                                                                           
___________                                                                                                                                                                                         
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
                                                                                                                                   
► Návrh usnesení č. ZO 186/09/22: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Upravený program9 jednání 

dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/225.2/9.2/UP/ZZO-26-09/2022-Lu, s úpravou doplnění obsahu o nově zařazené 
body jednání;
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5. Projednání námitek k zápisu z 8. veřejného zasedání ZOK ze dne 22. 8. 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   194  /09/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 194/09/22 Vystoupení občanů 
     – p. Květa Hakrová, p. František Brunclík  

ѳ Paní Květa Hakrová: Upozorňuje na „závist práce sběru jablek školní zahrady a štrůdl  
                                      sekretářek“.
– Zapisovatelka Ludvíková se dotazuje, nechápe poitu. 

paní Květa Hakrová: Bez upřesnění, bez odpovědi.
– K tématu se nikdo z přítomných nevyjádřil.

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  z  8.  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 přesouvají body z předchozího jednání:

9. Přenesené body jednání z předchozího zasedání: 
     Předkládá: Jiří Lőwy
                •  Integrace kastračního programu KasProCats, z. s. |č. j.: OÚKU 191/02-08/2022-Lu

                •   Žádost o kastraci toulavé kočky: Výzva ke spolupráci |č. j.: OÚKU 192/02-08/2022-Lu

             •   Smlouva o spolupráci, meridian Nová energie s. r. o. x Obec Kunějovice
           Předkládá: Jiří Lőwy

►  Návrh usnesení č. ZO   191  /09/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 191/09/22 Integraci kastračního 
programu KasProCats, z. s.,  spolupráci na problematice toulavých a opuštěných koček (viz. metodika       
pro integraci kastračního programu, která představuje úvod do problematiky, stručné seznámení a řešení       
na míru);                                                  
Hlasování:   
5 členů ZO proti: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se 
Neschváleno čtyřmi hlasy, nepřijato

►  Návrh usnesení č. ZO   192  /09/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 192/09/22 Žádost o kastraci toulavé kočky 
- Výzvu ke spolupráci |č. j.: OÚKU 192/02-08/2022-Lu  
Hlasování:   
5 členů ZO proti: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 pro, 0 zdržel se 
Neschváleno čtyřmi hlasy, nepřijato
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►  Návrh usnesení č. ZO   188  /09/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 188/09/22 Smlouvu o spolupráci 
     smluvních stran: 

– Obec Kunějovice, sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35, Kunějovice, IČO: 00573086,
DIČ: CZ 00573086, zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým 
úřadem, zastoupená p. Jiřím Lőwym, starostou,

– Investor - meridian Nová Energie s. r. o., se sídlem Chebská 355/49, Dvory, PSČ 360 06, Karlovy 
Vary, IČO: 285 34 140, DIČ: CZ285 34 140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, pod spis. zn. C 40026;
Investor je společností zabývající se budováním a provozováním větrných elektráren, přičemž má 
zájem vybudovat na území obce větrný park, v max. počtu 2 ks větrných elektráren, jak je vymezen 
(včetně pozemků, na kterých má být vybudován) v příloze č. 1 („Projekt“);

Hlasování:   
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                   
Schváleno všemi hlasy, přijato

10.   8 – 103 Vyrozumění o provedení vkladu (Obeslání) |č. j.: OÚKU 213/02-09/2022-Lu| V-3928/2022-407

        Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Brožová Silvie
►  Návrh usnesení č. ZO   195  /09/22: Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením 
     č. 195/09/22 –  8 – 103 Vyrozumění o provedení vkladu (Obeslání) |č. j.: OÚKU 213/02-09/2022-Lu| V-3928/2022-407

Parcela 841/1 o výměře 1375 m2, ostatní plocha, parcela 825 o výměře 255 m2, ostatní plocha. Smlouva 
kupní ze dne 25. 7. 2022, právní účinky zápisu k okamžiku 1. 8. 2022. Zápis proveden dne 31. 8. 2022 
pro vlastnické právo Tomáš Chvojka, …. … , … ..  …..... .

11.   OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Kunějovice |č. j.: OÚKU 216/06-09/2022-Lu

               + Zápis o výsledku voleb 
         Předkládá: Jiří Lőwy
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 196/09/22 OZNÁMENÍ   o době a místě 
konání  voleb do Zastupitelstva  obce Kunějovice  +  Zápis  o výsledku voleb,  Opis  výsledku hlasování 
v okrsku, Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým 
úřadem do DZ.    
                                                                                           
12.    Vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství |č. j.: OÚKU 215/06-09/2022-Lu 

                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 197/09/22 Vyhlášení předcházení stavu 
nouze v teplárenství od 6. 9. 2022 od 0.00 hodin do 31. 8. 2023 do 24.00 hodin, vydané Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR dne 5. 9. 2022, neboť hrozí riziko nevyrovnané bilance v soustavě zásobování 
tepelnou energií. Pro orientaci v dané problematice "Tabulka – stavy nouze v energetice", jako i část zákona 
č. 458/2000 Sb. a vyhlášky vztahující se k věci.                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
13.   Konání ustavujcího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kunějovice
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy                       
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením  č.  ZO  190/09/22  Termín konání  Ustavujcího 
zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kunějovice po komunálních volbách – 18. 10. 2022 v 18,00 
hod.;
Hlasování:   
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                   
Schváleno všemi hlasy, přijato 

                                                                                                                                                                          4   

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/OZNAMENI-O-DOBE-A-MISTE-KONANI-VOLEB.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Zapis-o-vysledku-voleb-do-zastupitelstva-obce.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Zapis-o-vysledku-voleb-do-zastupitelstva-obce.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/OZNAMENI-O-DOBE-A-MISTE-KONANI-VOLEB.pdf


  

14.    Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 
 
14.1. Milostivé léto II
         Předkládá: Jiří Lőwy                                                                                
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 198/09/22 Milostivé léto II.
Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce  
bez úroků. Fyzickým osobám, které mají  dluh vůči  státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný 
soudním  exekutorem,  se  otevírá  možnost  splnit  svůj  dluh  zjednodušeným  a  finančně  výrazně  méně 
nákladným způsobem.  Pokud dlužník  využije  „milostivého léta“,  věřitel  sice  ztrácí  dosud nezaplacené 
příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymatelný.     

14.2.  Změna č. 2 ÚP, obsah změny, specifikace VTE, Žádost investora meridian Nová Energie, s. r. o.
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 189/09/22 Záměr pořídit Změnu č. 2 
Územního plánu Kunějovice

 pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kunějovice použití zkráceného postupu v souladu              
§ 55a, 55b, 

 žádost o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Kunějovice Městským úřadem Nýřany,                
odborem územního plánování,

 obsah Změny č. 2 Územního plánu Kunějovice a specifikaci v rozsahu:                                                  
- prověření Záměru 2 ks větrných elektráren (VTE), 

         ve změně č. 2 Územního plánu Kunějovice bude prověřeno umístění ploch pro:
VTE 1 - k.ú. Kunějovice, části p.p.č 629/8 a 629/10;                                                                                          
VTE 2 - k.ú. Kunějovice, části p. p. č. 180/9, 180/56, 180/55, 180/54, 180/53, 180/21, 180/20, 259,  
              260/2, 260/26, 180/62, 206/12, 206/1, 180/57,

 projekční kancelář Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, jako zhotovitele Změny 
č. 2 Územního plánu Kunějovice,

 Jiřího Lőwyho jako  člena  zastupitelstva  určeného  pro spolupráci  s pořizovatelem při  pořizování 
Změny č. 2 Územního plánu Kunějovice.

Hlasování:   
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                
Schváleno všemi hlasy, přijato      
                        
14.3. Svoz   nebezpečného odpadu 15. 10. 2022  
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 199/09/22 Svoz   nebezpečného odpadu, 
který proběhne v sobotu 15. 10. 2022 na sběrném místě na návsi od 9:25 do 9:40 hod. Odpad lze ukládat      
na sběrné místo již hodinu před termínem odvozu.                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

DDZ 145_zprava_1075961657_prijata_Informace č. 5_Obchodní podmínky s ČP s. p.
DDZ 146_zprava_1076016176_prijata_Informace pro volební orgány k volbám do ZO a Senátu 2022
DDZ 147_zprava_1076593273_prijata_Výzva_pozvánka na školení
DDZ 148_zprava_1077073173_prijata_Neinvestiční účelová dotace na volby do 1_3 Senátu Parlamentu České republiky    
a do zastupitelstev obcí
ODZ 149_zprava_1077459664_odeslana_Fa 05082022 EKO-KOM, a. s.
DDZ 150_zprava_1077766607_prijata__103 Vyrozumění o provedení vkladu_Obeslání 
DDZ 151_zprava_1078309154_prijata_Žádost o zprávu z místa bydliště                                                                              
ODZ 152_zprava_1078395505_odeslana_FW_Žádost o zprávu_přestupková komise                                                          5

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Svoz-nebezpecneho-odpadu.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Svoz-nebezpecneho-odpadu.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Svoz-nebezpecneho-odpadu.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Svoz-nebezpecneho-odpadu.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Milostive-leto-II.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/09/Milostive-leto-II.pdf


DDZ 153_zprava_1080049795_prijata_120 EX 27945_16_170_Ozn. o skončení EX
DDZ 154_zprava_1080224439_prijata_Oznámení o uveřejnění, Ministerstvo vnitra
DDZ 155_zprava_1080269427_prijata_RE_Volby_přijato
DDZ 156_zprava_1080270274_prijata_RE_Volby_zpracováno_část 1 z 2
DDZ 157_zprava_1080270616_prijata_RE_Volby_zpracováno_část 2 z 2
DDZ 158_zprava_1080345898_prijata_VOLBY_odpověď na žádost ze dne 7. 9. 2022 20_51_01 zadatel_Kunějovice
DDZ 159_zprava_1080406801_prijata_RE_Volby_přijato
DDZ 160_zprava_1080411729_prijata_Re_Volby_zpracováno_část 1 z 2
DDZ 161_zprava_1080411730_prijata_Re_volby_zpracováno_část 2 z 2
DDZ 162_zprava_1080423144_prijata_Volby_odpověď na žádost ze dne 8. 9. 2022
DDZ 163_zprava_1080603052_prijata_Informace č. 6_novela Směrnice MF_financování voleb
DDZ 164_zprava_1081219077_prijata_volební seznamy_RO
DDZ 165_zprava_1080832230_prijata_Plzeňský kraj
DDZ 166_zprava_1083763750_prijata_MSP_116_2022_OSZ_SP_1
DDZ 167_zprava_1085030475_prijata_MSP-32_2022_NCV1_SP_1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15.    Informace starosty
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy  

16.    Diskuse, různé
          Předkládá: starosta 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. 

17.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:                                                                                                                                                                             
-  příloha č. 1/Z09/22  Pozvánka, návrh programu9, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                    Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z09/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z09/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z09/22  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 
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Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 10. zasedání zastupitelstva obce (24. 10.):     

– revize hřiště 

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

  
                                                                                                                                                                             
ověřovatelé:                                    1) Slavomíra Poláková                     2) Ladislav Kadlec
                                 
                                                        __________________                    ___________________

starosta Jiří Lőwy                           ___________________ 

27. září 2022 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                      
  |    Počet listů: 7  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
 
  

 Dokument odesílaný v digitální podobě

__ 7 __                                                                                                                                   
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