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  STAROSTA obce Jiří Lőwy       Zastupitelstvo obce Kunějovice       19.12.2022 
          

                                                         
 ZÁPIS

                         IV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2022 – 2026 
19. 12. 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
                                                                                                                                                                                                                            

1. Zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení IV. 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 12. 12. do 20. 12. 2022 - na úřední desce Obecního 
úřadu Kunějovice (příloha č. 1[994 kB]). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.                       
Předsedající  zasedání  z  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  č.  3[696 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 programIV [444 kB]. 

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

3. Prezenční listinu [odkaz 696 kB, př. č. 3 Zápisu] podepsalo 5 přítomných členů zastupitelstva, omluveni:  0 , 1 host.

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/2022/12/Prezencni-listina.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/uredni-deska/


4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu IV. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
     Předkládá: starosta Jiří Lőwy
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (bod  1.  - 27.),  v  souladu  s  informací 
zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce. 

Upravený program - Doplnění obsahu Návrhu programu zasedání, schválení                                      
5.     Projednání námitek k zápisu ze III. zasedání zastupitelstva ze dne 28. 11. 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.    Schválení Návrhu rozpočtu 2023, Návrhu Střednědobého výhledu 2024-2026              
        Předkládá: starosta Jiří Lőwy     

11.    II. etapa inventarizace majetku a závazků 2022/2023 

12.    Žádost o odkoupení pozemku |č. j.: OÚKU 300/09-12/2022-Lu

        Předkládá: Miloslav Žemlička 

13.    Žádost o informaci, p. p. č. 21/5 |č. j.: OÚKU 301/09-12/2022-Lu

         Předkládá: Mgr. Barbora Choulíková 

14.    Rozpis zasedání zastupitelstva obce rok 2023
        Předkládá: starosta Jiří Lőwy

15.    Dohoda o vyrovnání, smlouva o převodu |č. j.: OÚKU 294/04-12/2022-Lu

                Předkládá: starosta Jiří Lőwy

16.    Žádost o prodloužení termínu realizace akce "Kunějovice – veřejný vodovod" |č. j.: OÚKU 305/08-12/2022-Lu

         Předkládá: vlastní, starosta Jiří Lőwy

17.    Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  |č. j.: OÚKU 260.2/02-12/2022-Lu

                Delegování členů a náhradníků do OVK, jmenování členů OVK na neobsazená místa
                Předkládá: starosta Jiří Lőwy

18.    Metodické doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC 
        Předkládá: Helena Nová |č. j.: OÚKU 303/09-12/2022-Lu                                                                                                                     

19.    Nabídkový rozpočet na realizaci informačních ukazatelů rychlosti  |OÚKU 302.1/12-12/2022-L

                 Žádost o vydání stanoviska k navrhovanému umístění informačních ukazatelů rychlosti vozidel
         Cenová nabídka na realizaci dvou informativních ukazatelů rychlosti vozidel GR36 – CL   
          Předkládá: Ing. Vladan Vinkler                                                                                                                                        

20.    Vyrozumění o provedení vkladu |OÚKU 307/09-12/2022-L 
          Předkládá: Silvie Brožová                                                                                                                                    

21.    Změna č. 2 ÚP Všeruby |OÚKU 309/09-12/2022-L|OÚP-Kru/37514/2022 - 3     
          Předkládá: Ing. Stanislav Plešmíd

22.     Oznámení o nálezu/výskytu kočky č. 122453, kastrace koček – vzniklé náklady |OÚKU 312/12-12/2022-L 
          Předkládá: Luboš Kristek

23.     Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru ZOK, r. 2023 |OÚKU 314/12-12/2022-L   
         Předkládá: Slavomíra Poláková, Václav Král 

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

24.1.  Návrh zákresu veřejného vodovodu Kunějovice  – připomínkování |OÚKU 316/14-12/2022-L                                             
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Jmenovani-clenu-OVK.pdf
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24.2.  Spol. pov. MVN Kunějovice – rozhodnutí, JUDr. Wopršálek |OÚKU 317/14-12/2022-L

24.3.  Usnesení o příklepu |OÚKU 320/19-12/2022-L 

25.     Informace starosty
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy

26.     Diskuse, různé
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy

27.     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 49/12/22: Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Upravený program IV [444 kB] 
jednání dle přílohy č. 2, č. j.: OÚKU/313.2/IV.2/UP/ZZO-19-12/2022-Lu, s úpravou doplnění obsahu o nově 
zařazené body jednání;      

                                                                                                                                                                               
5.  Projednání námitek k zápisu ze III. Zasedání ZOK ze dne 28. 11. 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 5  7  /12/22:
     Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 57/12/22 Prostor pro vystoupení občanů  – 
pravidelný bod se začátkem v pevném čase 18.00 hodin 
      –  žádný občan neuplatnil připomínky, žádosti, dotazy. 
    
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  III.  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                                                                                                                                                            3

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Upraveny-program.pdf


               •  -  -  -

                                                                                                                                                                                                  
10.    Schválení Návrhu rozpočtu 2023 , Návrhu Střednědobého výhledu 2024-2026 
        Předkládá: starosta Jiří Lőwy; 
►  Návrh usnesení č. ZO   51  /12/22:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 51/12/22:
     ° Návrh rozpočtu 2023  [176.2, A/10],
     ° Návrh Střednědobého výhledu 2024 – 2026 [176.1, A/10];                                                                                                                                             

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

11.  II. etapa inventarizace majetku a závazků 2022/2023  
         Předkládá: Jiří Lőwy
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.  ZO 52/12/22 II.  etapu inventarizace majetku 
a závazků 2022/2023; 
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 odkoupení pozemku |č. j.: OÚKU 300/09-12/2022-Lu

        Předkládá: Miloslav Žemlička 
  
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 58/12/22 Žádost o odkoupení pozemku p. č. 
23/2, o výměře 25 m2, v obci a k. ú. Kunějovice. Bude zveřejněn záměr úplatného převodu.
                                                                                                                                                                                                      
13.   Žádost o informaci, p. p. č. 21/5 |č. j.: OÚKU 301/09-12/2022-Lu

         Předkládá: Mgr. Barbora Choulíková                     
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 59/12/22  Žádost o informaci, p. p. č. 21/5 

            14.       Rozpis zasedání zastupitelstva obce rok 2023 
              Předkládá: starosta Jiří Lőwy

►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 53/12/22 Rozpis zasedání zastupitelstva obce 
-   rok 2023. Zveřejněno ÚD, ElÚD;

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

           15.    Dohoda o vyrovnání, smlouva o převodu |č. j.: OÚKU 294/04-12/2022-Lu

                            Předkládá: starosta Jiří Lőwy
           ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO   60/12/22 Dohodu o vyrovnání, smlouvu  
      o převodu mezi manželi Habartovými a Naděždou Dvořákovou.
      
      16.    Žádost o prodloužení termínu realizace akce "Kunějovice – veřejný vodovod" |č. j.: OÚKU 305/08-12/2022-Lu

                 Předkládá: starosta Jiří Lőwy
      ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO  61/12/22 Žádost o prodloužení termínu     
      realizace akce "Kunějovice – veřejný vodovod" 
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4       
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17.    Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  |č. j.: OÚKU 260.2/02-12/2022-Lu

                  Delegování členů a náhradníků do OVK, jmenování členů OVK na neobsazená místa
                Předkládá: starosta Jiří Lőwy

       ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 62/12/22 
      Jmenování zapisovatele   okrskové volební komise  |č. j.: OÚKU 260.2/02-12/2022-Lu,

            Delegování členů a náhradníků do OVK, jmenování členů OVK na neobsazená místa 
      Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce. 
   
      18.   Metodické doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC 
              Předkládá: Helena Nová |č. j.: OÚKU 303/09-12/2022-L

           ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 63/12/22 Metodické doporučení  
      Ministerstva vnitra k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC od 1. 1. 2023.
       
      19.    Nabídkový rozpočet na realizaci informačních ukazatelů rychlosti  |OÚKU 302.1/12-12/2022-L

                  Žádost o vydání stanoviska k navrhovanému umístění informačních ukazatelů rychlosti vozidel
         Cenová nabídka na realizaci dvou informativních ukazatelů rychlosti vozidel GR36 – CL   

               Předkládá: Ing. Vladan Vinkler
      ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 54/12/22: 
      – Nabídkový rozpočet na realizaci informačních ukazatelů rychlosti vozidel Sierzega GR36 – CL  
         předkladatele: Ing. Vladan Vinkler, SOVT-RADIO s. r. o., Železniční 28, 36 00 Plzeň;

– Žádost o vydání stanoviska k navrhovanému umístění dvou informačních ukazatelů rychlosti vozidel;   
        – Osazení orientačních ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel v obci;
      –  Návrh Smlouvy o dílo zhotovitele SOFT-RADIO, s. r. o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, 
         IČ: 47238810, DIČ: CZ47238810, zastoupeného ředitelem Ing. Vladimírem Piačkou. 
      Celková cena předmětu díla s DPH činí Kč 114 950,00 Kč;
           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.   Vyrozumění o provedení vkladu |OÚKU 307/09-12/2022-L 
              Předkládá: Silvie Brožová         
      ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 64/12/22 Vyrozumění o provedení vkladu 

(Obeslání) 8 – 103 ve věci sp. zn. V-5557/2022-407. Vklad proveden podle listiny Smlouva o zřízení 
věcného břemene – úplatná.

21.    Změna č. 2 ÚP Všeruby |OÚKU 309/09-12/2022-L|OÚP-Kru/37514/2022 - 3     
         Předkládá: Ing. Stanislav Plešmíd

      ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 65/12/22 Změnu č. 2 ÚP Všeruby.  
      Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Všeruby se koná 9. 1. 2023 v 17,00 hodin v sále 
      Kulturního domu Všeruby 204. 

   

22.    Oznámení o nálezu/výskytu kočky č. 122453, kastrace koček – vzniklé náklady
               |OÚKU 312/12-12/2022-L    Předkládá: Luboš Kristek
       ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 66/12/22 Oznámení o nálezu / výskytu  
      kočky č. 122453, kastrace koček – vzniklé náklady 
       
      23.    Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru ZOK, r. 2023 |OÚKU 314/12-12/2022-L   
               Předkládá: Slavomíra Poláková, Václav Král                                                                                        5   

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Jmenovani-clenu-OVK.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Jmenovani-zapisovatele-OVK-%C2%A7-14-odst.-1-pism.-e-a-%C2%A7-19-zakona.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Jmenovani-zapisovatele-OVK-%C2%A7-14-odst.-1-pism.-e-a-%C2%A7-19-zakona.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Jmenovani-clenu-OVK.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Jmenovani-zapisovatele-OVK-%C2%A7-14-odst.-1-pism.-e-a-%C2%A7-19-zakona.pdf


       ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 55/12/22 –  Plán práce/činností finančního 
      a kontrolního kontrolního výboru ZOK, r. 2023; 
      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.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 
           Předkládá: Jiří Lőwy
 
24.1. . Návrh zákresu veřejného vodovodu Kunějovice  – připomínkování  |OÚKU 316/14-12/2022-L

          Předkládá: Jiří Lőwy
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  přesouvá  připomínkování  k  Návrhu  zákresu  veřejného  vodovodu 
Kunějovice na další jednání 16. 1. 2023.

24.2. .  Spol. pov. MVN Kunějovice – rozhodnutí, JUDr. Wopršálek |OÚKU 317/14-12/2022-L, OŽP-Bar/38279/2022 
       ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 67/12/22 Spol. pov. MVN Kunějovice –
      rozhodnutí, JUDr. Wopršálek, povolení k nakládání s povrchovými vodami.
  
      24.2. .  Usnesení o příklepu |OÚKU 320/19-12/2022-L  
       ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. 68/12/22 Usnesení o příklepu za nejvyšší  
      podání, č. j. 081 EX 19748/09-517.                                                                                                                     


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

ODZ 209_zprava_1109746017_odeslana_Fa 07112022 EKO KOM
DDZ 210_zprava_1111178199_prijata_Informace ke zničení volební dokumentace po volbách do Poslanecké sněmovny  
                 Parlamentu ČR
DDZ 211_zprava_1111560603_prijata_Dopis k roční účetní závěrce_ostatní organizace
DDZ 212_zprava_1111693996_prijata_Kunějovice, PS, č. parc. 415_15, kNN
DDZ 213_zprava_1112670455_odeslana_RE_Aktualizace smlouvy CPOS Město Touškov 
ODZ 214_ zprava_1112411099_odeslana_Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
ODZ 215_Žádost o prodloužení termínu realizace akce " Kunějovice - veřejný vodovod" zprava_1114325436_odeslana
DDZ 216_zprava_1113106675_prijata_8_103 Vyrozumění o provedení vkladu_Obeslání 
DDZ 217_zprava_1113793710_prijata_Změna č. 2 ÚP Všeruby
DDZ 218_zprava_1113830160_prijata_Školení volby Prezident 2023
DDZ 219_zprava_1113903518_prijata_Informace pro volební orgány k volbě prezidenta republiky 2023
DDZ 220_zprava_1116029091_odeslana_ RE_Kunějovice, PS, č. parc. 415_15, kNN
DDZ 221_zprava_1115798493_prijata_spol. pov. MVN Kunějovice JUDR. Wopršálek
DDZ 222_zprava_1116010169_prijata_Vyúčtování pro obce 2022_Kunějovice
DDZ 223_zprava_1116020950_prijata_ZPF ROZ odvody, k. ú. Kunějovice
DDZ 224_zprava_1116405124_prijata_EKO_KOM _změna příloh ke smlouvě s obcemi 
DDZ 225_zprava_1116483225_prijata_Informace k volbě prezidenta ČR v roce 2023 na základě rozhodnutí NSS
DDZ 226_zprava_1116591056_prijata_Upozornění na nedostupnost datových schránek od 31. 12. 2022 do 02.01.2023
DDZ 227_zprava_1116995441_prijata_081 EX 19748_09_517, Usnesení o příklepu
DDZ 228_zprava_1118602103_prijata_Žádost o informace, Tomáš Zajíček
ODZ 229_zprava_1118927845_odeslana_Žádost o poskytnutí finanční příspěvků na hospodaření v lesích 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

25.    Informace starosty

26.    Diskuse, různé
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy
Prostor pro dotazy:
Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.                                                                                 6

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Plan-prace_cinnosti-kontrolniho-vyboru-2023.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Plan-prace-_-cinnosti-financniho-vyboru-2023.pdf


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 v 21:00 hodin ukončil zasedání. 

27.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:                                                                                                                                                                             
-  příloha č. 1/ZIV/22  Pozvánka, návrh programuIV, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                    Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/ZIV/22  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/ZIV/22  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/ZIV/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 V. zasedání zastupitelstva obce (16. 1. 23):   

– Směrnice o činnosti finančního o kontrolního výboru
– Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (§18 odst. 1) 
– První zasedání okrskové volební komise 
– Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce

                                                                                                                                                                                
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                           ___________________ 

2. ledna 2023 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                     
  |    Počet listů: 7  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
 
   
Dokument odesílaný v digitální podobě
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