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  Starosta obce Jiří Lőwy       Zastupitelstvo obce Kunějovice       28.11.2022 
          

                                                         
 ZÁPIS

                         III. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2022 – 2026 
28. 11. 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: Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, Dis, 
            Simona Korecká, Doc. MUDr. Jaroslav Hlad, CSc.
            František Brunclík 
                                                                                                                                                                                                                            

1. Zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení III. 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 21. 11. 2022 do 29. 11. 2022 - na úřední desce Obecního 
úřadu Kunějovice (příloha č. 1[1,28 MB]). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající  zasedání  z  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  č.  3[695 kB]  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 programIII [372 kB]. 

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

3. Prezenční listinu  [695 kB] (př. č. 3 Zápisu) podepsalo: 5 přítomných členů 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.
  __1 __                                                                                                                                   
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Navrh-programu.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
http://www.hlince.cz/e_download.php?file=data/editor/238cs_1.pdf&original=Obecn%C3%A9%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADkov%C3%A1%20verze.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Prezencni-listina.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Upraveny-program.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Prezencni-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


                                                                                                                                                                                                                
4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu III. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
     Předkládá: starosta Jiří Lőwy
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (bod  1.  - 31.),  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 II. zasedání zastupitelstva ze dne 24. 10. 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.    Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise /§ 14 odst. 1 písm. c) zákona/
        Informace o počtu a sídlech volebních okrsků /§ 14 odst. 1 písm. d) zákona/ |č. j.: OÚKU 260.1/03-11/2022-Lu

        Předkládá: starosta Jiří Lőwy 

11.    Návrh rozpočtu 2023, Střednědobý výhled rozpočtu
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy 

12.    Žádost o stanovisko NATURA/SEA k návrhu obsahu změny č. 1 ÚP Kunějovice |č. j.: OÚKU 252/27-10/2022-L

               Stanovisko pro zkrácený postup pořizování změny č. 1 územního plánu Kunějovice
                Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu obce Kunějovice
        Schválení pořízení změny č. 1 ÚP Kunějovice tzv. zkráceným způsobem 
                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ing. Arch. Radek Boček, Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, Dis

13.    Místní rozvoj – výzva ´Rekonstrukce veřejných budov´
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Martin Dukay, MBA 

14.    Společné projednání ÚP Nekmíř |č. j.: OÚKU 252/27-10/2022-Lu

                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, MěÚ Nýřany, odbor územního plánování  

15.    081 EX 19748/09-477 - Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška  
        |OÚKU 258/03-11/2022-L, Sdělení k č. j.
        Předkládá: starosta Jiří Lőwy

16.   Nastavení kontaktů pro zasílání výstražných SMS zpráv - srážkoměry, hladinoměry PK 2022 
       |OÚKU 259/03-11/2022-L  Předkládá: Ing. Jakub Rataj, KÚ PK                                                                                          

17.   Žádost o pronájem nebytových prostor za účelem provozování sportovních akcí |OÚKU 261/04-11/2022-L       
       Předkládá: Ivana Sekáčová                                                                                                                                                 

18.   Roční revize dětského hřiště DH R765 2022
       Zápis o provedené kontrole ev. č. 2022/765
        Předkládá: Jiří Odehnal

19.    Žádost o pronájem prostoru obecního úřadu |OÚKU 263/14-11/2022-L 
         Předkládá: Nikola Žemličková

20.     Opatření obecné povahy 01/2022 |OÚKU 264/14-11/2022-L

               Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ministerstvo zemědělství

21.     Skutečná liga 2023 |OÚKU 265/14-11/2022-L

                  Předkládá: N.S.E.F. production, s. r. o.                                                                                                                               

22.     Žádost o spolupráci v oblasti informování a propagaci změn v oblasti DS platných od 1. 1. 2023
         |OÚKU 266/14-11/2022-L Předkládá: Ing. Roman Vrba                                                                                                                    2  

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Datovka_banner.jpg
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/MZE-59640_2022-16212P1KlSd.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Drazebni-vyhlaska_ele_2022-10-27_10-13signed.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-OVK-informace-o-poctu-a-sidlech-VO-volba-prezidenta.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


23.     Nabídka-550-22-13124, Zálohová fa 2290293540 |OÚKU 277/14-11/2022-L

                  Předkládá: místostarosta Roman Vacek

24.     Aktualizace smlouvy CPOS Město Touškov 
         Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby 
         č. 1/22 s účinností od 1. 2. 2022 |OÚKU 278/16-11/2022-L

          Předkládá: Mgr. Lenka Šeflová, MPA                                  

 25.    8-194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání) |OÚKU 279/16-11/2022-L

 26.    I. etapa inventarizace majetku a závazků 2022/2023 
– Příkaz k provedení roční periodické inventarizace  ; Formulář podpisových vzorů,
– Protokol o proškolení členů IK;
– Plán inventur 2022; 
– Inventarizace majetku a závazků - příloha č. 2_B10 - roční inventarizace; 
– Směrnice k provádění inventarizace  

            Předkládá: starosta Jiří Lőwy

 27.      Dodatek č. 4 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020
           Ceník pro rok 2023
           Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu   
           poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2023
           Předkládá: AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Ing. Jan Žurek

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

28.1.    Žádost o vyjádření č. 202238550 |OÚKU 288/25-11/2022-L

           Předkládá: Rentec profesional s. r. o., Vojtěch Háděl

28.2.    Žádost o instalaci pouličního osvětlení |OÚKU 289/25-11/2022-L

                     Předkládá: Alena Jůdlová

28.3.    Dopisy náměstka ministra vnitra - konzultační dny v roce 2022 |OÚKU 290/28-11/2022-L

            Předkládá: Ing. Mgr. David Sláma

28.4.    Průzkum mezi zaměstnavateli, dotazníkové šetření |OÚKU 291/28-11/2022-L

            Předkládá: Marian Jurečka 

 29.     Informace starosty
           Předkládá: starosta Jiří Lőwy

 30.     Diskuse, různé
           Předkládá: starosta Jiří Lőwy

 31.     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 23/11/22: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje  Upravený program III [372 kB] 
jednání dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/282.2/III.2/UP/ZZO-28-11/2022-Lu, s úpravou doplnění obsahu o nově         
                                                                                                                                                                        3        

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Upraveny-program.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Smernice-k-provadeni-inventarizace.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Inventarizace-majetku-a-zavazku-%E2%80%93-priloha-c.2_-B10-rocni-inventarizace.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Plan-inventur-na-rok-2022-Priloha-c.-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/PROTOKOL-O-PROSKOLENI-clenu-inventarizacni-komise.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Prikaz-k-provedeni-rocni-periodicke-inventarizace.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Prikaz-k-provedeni-rocni-periodicke-inventarizace.pdf


                                                                                                                                                                               
5.  Projednání námitek k zápisu z II. zasedání ZOK ze dne 24. 10. 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   36  /11/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 36/11/22 vystoupení občana – 
     p. Jitka Velíšková ohledně požadavku na opravu cesty do chatové oblasti, lepším štěrkem, frézovaný 
     recyklát či výsivka..
     Starosta uvádí, že během týdne na dvě, tři místa přivezou nestmelenou směs (11t SDK 0/32 ŠDa).  

                                                                                                                                                                 
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  II.  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
               •  -  -  -                                                                                                                                                                                  
10.   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise /§ 14 odst. 1 písm. c) zákona/
        Informace o počtu a sídlech volebních okrsků /§ 14 odst. 1 písm. d) zákona/ |č. j.: OÚKU 260.1/03-11/2022-Lu

        Předkládá: starosta Jiří Lőwy 
►  Návrh usnesení č. ZO 3  8  /11/22:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 38/11/22:
 –  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci /§ 14 odst. 1 písm. c) zákona/ 
 –  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků /§ 14 odst. 1 písm. d) zákona/ pro volbu prezidenta České 
rebubliky 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023. 
Zveřejněno v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) a d) zákona číslo 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky     
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Minimální počet členů okrskové volební komise 4 [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona]

Ve volebním obvodě jeden volební okrsek č. 1 [§ 14 odst. 1 písm. d) zákona]

Sídlo volebního okrsku   Úřadovna OÚ Kunějovice, Kunějovice 28

                                                                                                                                                                                             
Založeno na úřední desce dne: 8. 11. 2022 / účinnost od: 14. 11. 2022 /E, El.ÚD-65/08-11/22                                    
Datum sejmutí z úřední desky dne: 15. 2. 2023                                                                                                    4    

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-OVK-informace-o-poctu-a-sidlech-VO-volba-prezidenta.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/11/Stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-OVK-informace-o-poctu-a-sidlech-VO-volba-prezidenta.pdf


11.   Návrh rozpočtu 2023, Střednědobý výhled rozpočtu
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy 
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č.  ZO 27/11/22 Vyvěšení Návrhu rozpočtu 2023, 
Návrhu Střednědobého výhledu 2024 – 2026 (ke schválení 19. 12. 2022);

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

 Schváleno všemi hlasy, přijato 
                                                                                           
12.   Žádost o stanovisko NATURA/SEA k návrhu obsahu změny č. 1 ÚP Kunějovice |č. j.: OÚKU 252/27-10/2022-Lu

               Stanovisko pro zkrácený postup pořizování změny č. 1 územního plánu Kunějovice
                Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu obce Kunějovice
        Schválení pořízení změny č. 1 ÚP Kunějovice tzv. zkráceným způsobem 
              Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ing. Arch. Radek Boček, Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, Dis 
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 26/11/22:     
– Pořízení změny č. 1 ÚP Kunějovice tzv. zkráceným postupem;
– Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu obce Kunějovice  
    Zpracoval: Ing. Arch. Radek Boček, oprávněná úřední osoba pořizovatele, Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA,   
Dis; 
–                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

I. bere na vědomí návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Kunějovice dle přílohy tohoto materiálu;
II. schvaluje obsah změny a pořízení změny č. 1 územního plánu Kunějovice zkráceným postupem pořízení; 
III. rozhodlo:

a) že pořizovatelem změny č. 1 bude Obecní úřad Kunějovice, který si zajistil splnění kvalifikačních předpokladů 
pro výkon územně plánovacích činností uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem, 
b) že projektantem změny č. 1 bude společnost Atelier M.A.A.T. s.r.o., IČ: 281 45 968, kdy zodpovědným 
projektantem změny bude Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., 
c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 bude starosta obce pan Jiří Lőwy; 

IV. ukládá starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu 
Kunějovice s tím, že kompletní náklady na zpracování i pořízení změny budou hrazeny projektantem změny. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
V souladu s § 55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení změny územního plánu rozhoduje příslušné zastupitelstvo 
obce, a to buď na návrh, nebo z vlastního podnětu. Tato změna je pořizována na základě návrhu majitelů 
dotčených pozemků, Doc. MUDr. Jaroslava Hlada, CSc., a MUDr. Hany Hladové. 
Pokud se jedná o věcný obsah změny, její rozsah je velmi drobný. Změna bude spočívat ve vymezení plochy 
bydlení v rodinných domech - venkovské „BV-N“ a vymezení návrhové plochy veřejných prostranství „PV-N“ 
s  převahou zpevněných ploch a vymezení návrhové plochy veřejných prostranství „PV-N“ s převahou zeleně 
„ZV  -N“. Protože stavební zákon umožňuje zajistit  pořizování změny prostřednictvím obecního úřadu obce,  
a  protože  žadatelé  v  dohodě  s  projektantem  změny  navrhují  využít  tuto  druhou  možnost  pořizování  s  tím,  
že  náklady  na  pořizování  vyvolané  spoluprací  s  Ing.  arch.  Radkem  Bočkem  plně  uhradí,  navrhuje  se, 
aby pořizovatelem změny byl Obecní úřad Kunějovice, který bude mít zajištěno splnění kvalifikačních požadavků  
pro výkon územně plánovacích činností dle ust. § 24 stavebního zákona díky uzavření příkazní smlouvy s výše 
uvedeným arch. Bočkem. Stejně tak se navrhuje, aby tzv. určeným zastupitelem byl starosta obce. Jde o činnost 
poměrně  časově  náročnou,  kdy  tento  určený  zastupitel  musí  jednat  s  žadateli,  s  dotčenými  orgány,  účastnit  
se  veřejných  projednání,  případně  dohodovacích  jednání  s  dotčenými  orgány  a  krajským  úřadem,  a  proto 
se navrhuje, aby jím byl starosta obce. Pokud jde o projektanta, toho si vybrali žadatelé o změnu a již s ním  
uzavřeli  smlouvu o dílo,  ve které  se  zavázali  hradit  veškeré náklady na jeho výkony,  stejně jako na činnost  
pořizovatele,  která  bude  hrazena  projektantem,  který  tedy zajistí  kompletní  zpracování  i  pořízení  změny tzv.  
„na klíč“. 

V. Pořizovatel schvaluje obsah změny na podkladě požadavku vymezení údržby místní komunikace - změny na 
účelovou veřejnou komunikaci.  
  

Předpoklad veřejného projednání bude 1. týden v lednu 2023.
                                                                                                                                                                                     
Přílohy: 
• Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Kunějovice 
• Návrh změny č. 1 územního plánu Kunějovice pro veřejné projednání – ve vytištěné podobě k dispozici na Obecním 
úřadu Kunějovice                                                                                                                                                                    5

 

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Strednedoby-vyhled-navrh-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Rozpocet-navrh-2023.pdf


• Stanovisko NATURA/SEA pro zkrácený postup při pořizování změny č. 1 územního plánu Kunějovice / Ochrana přírody 
a krajiny, Posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. PK-ŽP/19263/22
Hlasování:   
5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                   
Schváleno všemi hlasy, přijato                                                        Nebyly uplatněny zásadní nesouhlasy dotčených orgánů
                                                                                                                                                                                                      
13.   Místní rozvoj – výzva ´Rekonstrukce veřejných budov´
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Martin Dukay, MBA                     
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  ZO 39/11/22  Místní rozvoj – info o výzvě 
´Rekonstrukce veřejných budov´. Na projektový záměr není v současné době k dispozici vhodný dotační 
titul. U výzvy MMR lze žádat na rekonstrukci střechy v případě, že majoritní výdaje budou vynaloženy 
na  přestavbu,  přístavbu,  rekonstrukci  nebo modernizaci  veřejné budovy (60% rekonstrukce  VB /  40% 
obálka  budovy,  otopná  soustava).
U výzvy NPŽP - energetické úspory veřejných budov (nyní již ukončena), bylo možné žádat na opatření 
ke  snížení  energetické  náročnosti  budov.  Podpora  je  však  odstupňována  dle  dosažených  úsporných 
technických parametrů a pouze aktivita rekonstrukce střechy by byla pravděpodobně nedostatečná. Jediná 
možnost podpory bez úpravy PD se nabízí od Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova, kde lze žádat 
o dotaci ve výši 1000 Kč na obyvatele obce. Výše podpory vzhledem k celkovým nákladům akce by nebyla 
příliš lukrativní. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14.    Společné projednání ÚP Nekmíř |č. j.: OÚKU 252/27-10/2022-Lu

                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, MěÚ Nýřany, odbor územního plánování  

►  Návrh usnesení č. ZO   40  /11/22:
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí  usnesením č. ZO  40/11/22  Společné  projednání  ÚP 
Nekmíř, MěÚ Nýřany, odbor územního plánování  | OÚP-Rud/32947/2022   

Návrh územního plánu Nekmíř vystaven k nahlédnutí od 21. 10. 2022 do 8. 12. 2022 na Obecním úřadu 
Nekmíř, Nekmíř 114, 331 52 Dolní Bělá a na Městském úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního 
plánování, Americká 39, 304 66 Plzeň.

15.    081 EX 19748/09-477 - Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška|OÚKU 258/03-11/2022-L 

          Sdělení k č. j.
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy
 ►  Návrh usnesení č. ZO   40  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 28/11/22: 
– Přihlášení obce / dražitele/ účastníka do připravované ele dražby 081 EX 19748/09-477;  

      – Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška  |OÚKU 258/03-11/2022-L;

       – Sdělení k č. j. |OÚKU 262/04-11/2022-L;

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

16.   Nastavení kontaktů pro zasílání výstražných SMS zpráv – srážkoměry, hladinoměry PK 2022 
             |OÚKU 259/03-11/2022-L

            ►  Návrh usnesení č. ZO   41  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 41/11/22 Nastavení kontaktů pro zasílání  
      výstražných SMS zpráv ze srážkoměrných a hladinoměrných monitorovacích stanic Plzeňského kraje. 
      Mapa s umístěním srážkoměrných a hladinoměrných stanic je k dispozici na https://mapy.plzensky-
      kraj.cz/gis/hladinomery_srazkomery/, naměřené hodnoty jsou k dispozici na internetových stránkách 

www.hladiny.cz, přímý odkaz https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map – (seznam měřících stanic 
      Plzeňského kraje je uveden v záložce „Plzeň – VZ“).                                                                                   
      Naměřené hodnoty je také možno nalézt na stránkách Povodí Vltavy, s. p. – www.pvl.cz. 
    
      17.   Žádost o pronájem nebytových prostor za účelem provozování sportovních akcí |OÚKU 261/04-11/2022-L        
              Předkládá: Ivana Sekáčová                                                                                                                         6
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       ►  Návrh usnesení č. ZO   29  /11/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 29/11/22  Žádost o pronájem nebytových 
prostor víceúčelové místnosti v přízemí budovy OÚ č. p. 28 za účelem provozování sportovních akcí 
předkladatele Ivana Sekáčová, .......... .. ; 

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

      18.   Roční revize dětského hřiště DH R765 2022
        Zápis o provedené kontrole ev. č. 2022/765

                Předkládá: Jiří Odehnal
       ►  Návrh usnesení č. ZO   42  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 42/11/22 Roční revizi veřejného dětského 
      hřiště DH R765 2022, Zápis o provedené roční hlavní kontrole ev. č. 2022/765, celkové úrovni bezpečnosti 
      zařízení, základů a povrchů. 
  
      19.    Žádost o pronájem prostoru obecního úřadu |OÚKU 263/14-11/2022-L 
                 Předkládá: Nikola Žemličková
       ►  Návrh usnesení č. ZO   30  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 30/11/22:
      –   Žádost o pronájem prostor obecního úřadu předkladatele Nikola Žemličková, .......... .. ... .. .......... , 
          za účelem rozsvícení vánočního stromku a mikulášské nadílky, vyrábění a malování na obličej;
      –  Žádost o uvolnění finančních prostředků Kč 10 000,00 na občerstvení a mikulášské balíčky;
      Hlasování:   
      5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                   
       Schváleno všemi hlasy, přijato
   
       20.     Opatření obecné povahy 01/2022 |OÚKU 264/14-11/2022-L, MZE-59640/2022-16212

                          Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ministerstvo zemědělství 

►  Návrh usnesení č. ZO   43  /11/22:

      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO
 
43/11/22 Veřejnou vyhlášku, Opatření     

      obecné povahy 01/2022, vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
      a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněno: 14. 11. 2022, sejmutí: 31. 12. 2023.

 21.     Skutečná liga 2023 |OÚKU 265/14-11/2022-L

                    Předkládá: Lukáš Fousek, N.S.E.F. production, s. r. o.
       ►  Návrh usnesení č. ZO   34  /11/22:

      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 34/11/22 Spolupráci na talentovém 
hudebním projektu Středočeská  Skutečná liga 2023, N.S.E.F. production, s. r. o., vyhledání a podpoření 
začínající hudební skupiny, vystoupení mladých hudebníků;

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

Neschváleno všemi hlasy

 22.     Žádost o spolupráci v oblasti informování a propagaci změn v oblasti DS platných od 1. 1. 2023
          |OÚKU 266/14-11/2022-L, č. j.: MV-136909-13/NG/KEG-2022          Předkládá: Ing. Roman Vrba 

      ►  Návrh usnesení č. ZO   44  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 44/11/22 Žádost o spolupráci v oblasti  
      informování a propagaci změn v oblasti DS platných od 1. 1. 2023. Dle nové legislativy bude automaticky  
      počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu zřízena datová schránka, a to 
      na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru 
      osob. DS nelze znepřístupnit. 
       Zveřejněno: 14. 11. 2022.                                                                                                                               7
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      23.     Nabídka-550-22-13124, Zálohová fa 2290293540 |OÚKU 277/14-11/2022-L

                              Předkládá: místostarosta Roman Vacek
       ►  Návrh usnesení č. ZO   31  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 31/11/22 Nabídku 550-22-13124, Zálohovou
      fa 2290303906 předkladatele Roberta Škardy, Stavebniny DEK, a. s., Plzeň – Černice,  
      Tepelná izolace DEKWOOL, OSB EGGER, latě;
       Hlasování:   
      5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                   
       Schváleno všemi hlasy, přijato
 
        24.     Aktualizace smlouvy CPOS Město Touškov 

          Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby 
          č. 1/22 s účinností od 1. 2. 2022 |OÚKU 278/16-11/2022-L        Předkládá: Mgr. Lenka Šeflová, MPA

      ►  Návrh usnesení č. ZO   32  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 32/11/22:
       – Aktualizaci smlouvy, kalkulaci na rok 2023, CPOS Město Touškov; 
      – Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 1/22 
      s účinností od 1. 2. 2022 předkladatele Mgr. Lenka Šeflová, MPA, Centrum pečovatelských  
      a ošetřovatelských služeb Město Touškov, sídlem Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov. Na základě  
      vzájemné dohody doplňují smluvní strany Smlouvu o ustanovení II. bod č. 4 a III. bod č. 5. 
      Příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů na realizaci služby je ve výši 131 463,00/rok, čtvrtletně 
      Kč 32 866,00;
       Hlasování:   
      5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                   
       Schváleno všemi hlasy, přijato
  
        25.    8-194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání) |OÚKU 279/16-11/2022-L

           ►  Návrh usnesení č. ZO   45  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 45/11/22 8-194 Informaci o vyznačení 
      plomby (Obeslání) u nemovitostí p. č. 839, 841/2, 841/5, 841/12. Účastník obec Kunějovice a ČEZ 
       Distribuce, a.s.    
      
       26.    I. etapa inventarizace majetku a závazků 2022/2023
               Předkládá: starosta Jiří Lőwy 
      ►  Návrh usnesení č. ZO   25  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 25/11/22 I. etapu inventarizace majetku 
      a závazků 2022/2023              

– Příkaz k provedení roční periodické inventarizace  ; Formulář podpisových vzorů, Prez. list.;
– Protokol o proškolení členů IK;
– Plán inventur 2022; 
– Inventarizace majetku a závazků - příloha č. 2_B10 - roční inventarizace;
– Směrnici k provádění inventarizace;    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 27.      Dodatek č. 4 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020
           Ceník pro rok 2023
           Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu   
           poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2023                                         
           Předkládá: AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Ing. Jan Žurek

       ►  Návrh usnesení č. ZO   33  /11/22:
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 33/11/22:                                                                8    
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       – Dodatek č. 4 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020,
–  Ceník pro rok 2023, valorizaci jednotkových cen,
–  Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu 
poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2023, předkladatele AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o., Ing. Jan Žurek;

       Hlasování:   
      5 členů ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, R. Vacek, 0 proti, 0 zdržel se                                                   
       Schváleno všemi hlasy, přijato
               
       28.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání                                                     

            Předkládá: Jiří Lőwy
 
28.1.    Žádost o vyjádření č. 202238550 |OÚKU 288/25-11/2022-L

           Předkládá: Rentec profesional s. r. o., Vojtěch Háděl .

► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  46/11/22 Žádost o vyjádření  k technické 
infrastruktuře č. 202238550 | Kunějovice PS, č. Parc. 415/15, kNN.

28.2.    Žádost o instalaci pouličního osvětlení |OÚKU 289/25-11/2022-L

                     Předkládá: Alena Jůdlová
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí usnesením č.  47/11/22  Žádost  o  instalaci  pouličního 
osvětlení na adrese Kunějovice  .. .  Žádost  podala Alena Jůdlová,  Zdeněk Jůdl a Kristýna Jůdlová dne 
25. 11. 2022.  

28.3.    Dopisy náměstka ministra vnitra - konzultační dny v roce 2022 |OÚKU 290/28-11/2022-L

            Předkládá: Ing. Mgr. David Sláma
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí v návaznosti na proběhlé volby do obecních zastupitelstev 
informaci o konání konzultačních dnů, které jsou určeny pro představitele místní samosprávy. Cílem je 
seznámení  s  metodickou  činností  Ministerstva  vnitra,  poskytnutí  kontaktů  na  příslušné  pracovníky 
ministerstva a zodpovězení případných dotazů souvisejících s činností obce. 

28.4.    Průzkum mezi zaměstnavateli, dotazníkové šetření |OÚKU 291/28-11/2022-L

            Předkládá: Marian Jurečka 
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 48/11/22 Průzkum mezi zaměstnavateli, 
dotazníkové  šetření,  zjištění  zpětné  vazby  na  dosavadní  vládní  opatření  a  aktuální  potřeby  a  vhledy 
do současné ekonomické situace s důrazem na vývoj na trhu práce. 


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

DDZ 187_zprava_1096354727_prijata_Oznámení - společné projednání ÚP Nekmíř
DDZ 188_zprava_1097776127_prijata_Seminář pro nově zvolené představitele obcí
DDZ 189_zprava_1098037409_prijata_A1401 Sdělení o registraci změny agendy
ODZ 190_zprava_1098779204_odeslana_Žádost o stanovisko NATURA_SEA k návrhu obsahu změny č. 1 ÚP 
Kunějovice 
DDZ 191_zprava_1098834840_prijata_081 EX 19748_09_477, Dražební vyhláška
DDZ 192_zprava_1099856067_prijata_Obce PK_možnost nastavení kontaktů pro zasílání SMS zpráv_srážkoměry, 
hladinoměry 2022
DDZ 193_zprava_1100482477_prijata_Zaslání harmonogramu na volbu prezidenta všem obecním úřadům
DDZ 194_zprava_1100702908_prijata_Informace pro nově zvolené starosty_IS CzP_SOVM
DDZ 195_zprava_1100971329_prijata_Opatření obecné povahy 01_2022                                                                           
DDZ 196_zprava_1100977058_prijata_Zaslání harmonogramu na volbu prezidenta všem obecním úřadům
DDZ 197_zprava_1103244209_prijata_Odbor kultury
DDZ 198_zprava_1103359227_prijata_Žádost o spolupráci v oblasti informování a propagaci změn v oblasti DS 
platných od 1. 1. 2023                                                                                                                                                             9



DDZ 199_zprava_1105203025_prijata_Aktualizace smlouvy CPOS Město Touškov, CPOS
DDZ 200_zprava_1105530163_prijata_8_194 Informace o vyznačení plomby_Obeslání
DDZ 201_zprava_1105715695_odeslana č. j. LPS_2022_2461_PS_CSSZ.PDF (1,37 MB)
DDZ 202_zprava_1107177510_prijata_Manuál k zajištění dodávek energií, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
DDZ 203_zprava_1107244919_prijata_příspěvky obcí -_dopis plus tabulka
DDZ 204_zprava_1107447406_prijata_zah. SŘ MNV Kunějovice JUDr. Wopršálek
DDZ 205_zprava_1107783778_prijata_Neinvestiční účelová dotace v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta
                                                   ČR v roce 2023
DDZ 206_zprava_1108222159_prijata_Stanovisko pro zkrácený postup pořizování změny č. 1 územního plánu 
Kunějovice
DDZ 207_zprava_1108648024_prijata_Dopisy náměstka ministra vnitra_konzultační dny v roce 2022
DDZ 208_zprava_1109368166_prijata_Průzkum mezi zaměstnavateli
ODZ 209_zprava_1109746017_odeslana_Fa 07112022 EKO KOM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29., 30.    Informace starosty, 
                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. 

31.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:                                                                                                                                                                             
-  příloha č. 1/Z III/22  Pozvánka, návrh programuIII, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                    Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/Z III/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/Z III/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/Z III/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 IV. zasedání zastupitelstva obce (19. 12.):     

– Schválení Návrhu rozpočtu 2023;
– Periodická inventarizace – II. etapa, rozpis zasedání zastupitelstva obce pro rok 2023 
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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                           ___________________ 

28. listopadu 2022 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                             
  |    Počet listů: 11  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
 
   
Dokument odesílaný v digitální podobě

__ 11 __                                                                                                                                   
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	Zveřejněno v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) a d) zákona číslo 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

