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  STAROSTA obce Jiří Lőwy       Zastupitelstvo obce Kunějovice       17.01.2023 
          

                                                         
 ZÁPIS

                         V. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2022 – 2026 
17. 01. 2023, zasedací místnost OÚ

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

Přítomní zastupitelé: Ladislav Kadlec, Václav Král, Jiří Lőwy, Slavomíra Poláková 
                                     (řazeno abecedně)                                                                                                               
Omluveni jmen.: Roman Vacek 

Zapisovatelem jednání určena: Helena Ludvíková                                                                                             
Hosté: František Brunclík, Mgr. Michal Mareš, Ing. Michala Krouparová
                                                                                                                                                                                                                            

1. Zahajovací část, úvodní slovo   
    Zahájení V. 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 9. 1. do 18. 1. 2023 –  na úřední desce Obecního úřadu 
Kunějovice (příloha č. 1[720 kB]). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.                       
Předsedající  zasedání  z  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  č.  3 Zápisu[716  kB]) 
konstatoval, že jsou  přítomni 4 členové 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. příloha č. 2 ze dne 17. 1. 2023 – Upravený programV [398 kB]

.

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

3. Prezenční listinu [odkaz 716 kB, př. č. 3 Zápisu]  podepsali 4 přítomní členové zastupitelstva, omluveni: 1 , 3 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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4. Doplnění obsahu návrhu programu, schválení programu V. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
     Předkládá: starosta Jiří Lőwy
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  zasedání  (bod  1.  - 21.),  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 IV. zasedání zastupitelstva ze dne 19. 12. 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.    Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím 
        | č. j.: OÚKU 325.1/20-12/2022-Lu           
        Předkládá: Tomáš Zajíček

11.    Směrnice o činnosti finančního o kontrolního výboru  | č. j.: OÚKU 32/14-01/2023-Lu 

12.    Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
        o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (§18 odst. 1) |č. j.: OÚKU 31/14-01/2023-Lu 
        Předkládá:  starosta Jiří Lőwy 

13.    Protokol z prvního zasedání okrskové volební komise  | č. j.: OÚKU-260.5.b/23-12/volby 2023-Lu  

         Předkládá: zapisovatel Zdeňka Ludvíková 

14.    Zapůjčení přenosného označníku | č. j.: OÚKU 01/02-01/2023-Lu, PK-DSH/14723/22

        Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Plzeňský kraj

15.    Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ing. Michala Krouparová  

16.    Smlouva o dílo č. SR/001/23, realizace akce „Informační ukazatele rychlosti vozidel 
        v Kunějovicích“ 
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy, SOVT-RADIO, s. r. o. 

17.    Smlova o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
        č. IV-120020701/VN/001  č. j.: OÚKU 30/14-01/2023-Lu

                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, ČEZ Distribuce, a. s. 

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

18.1.  Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“                          

18.2.  Vyhlášení programu stabilizace a obnovy venkova PK 2023 | č. j.: OÚKU 09/04-01/2023-Lu

18.3.   Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy | č. j.: OÚKU-19/11-01/2023-Lu 

18.4.   Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce | č. j.: OÚKU-31/16-01/2023-Lu 

19.      Informace starosty                                                                                                                                  
           Předkládá: starosta Jiří Lőwy

20.      Diskuse, různé
           Předkládá: starosta Jiří Lőwy                                                                                                                                          

21.      Návrh usnesení, závěr
           Předkládá: starosta Jiří Lőwy
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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                                                                                     

Připomínky ze strany členů zastupitelstva:  
           
___________________________     bez připomínek  __________                                                                                                      

                                                                                                                                                                               
5.  Projednání námitek k zápisu ze IV. Zasedání ZOK ze dne 19. 12. 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   17  /10/22:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 80/01/23 Prostor pro vystoupení občanů 
– pravidelný bod se začátkem v pevném čase 18.00 hodin 
     Vystoupení občanů –  – _ 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  ze  IV.  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.   Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím
        | č. j.: OÚKU 325.1/20-12/2022-Lu           
        Předkládá: Tomáš Zajíček                       
►  Návrh usnesení č. ZO   81  /01/23:
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 81/01/23 Žádost o informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím | + Poskytnutí  informace ve smyslu zákona, ze dne 
13. 1. 2023.
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11.   Směrnice o činnosti finančního o kontrolního výboru 
         Předkládá: Jiří Lőwy
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje  usnesením č.  ZO  71/01/23 Směrnice o  činnosti  finančního 
a kontrolního výboru ZO Kunějovice | č. j.: OÚKU 29.1/14-01/2023-Lu [101.2.3, A/10]; 
Hlasování:   
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                      
Schváleno čtyřmi hlasy, přijato  
                                                                                           
12.    Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
        o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (§18 odst. 1) 
        Předkládá:  starosta Jiří Lőwy 
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  schvaluje usnesením  č.  ZO  72/01/23 Výroční  zpráv  u o  poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(§ 18 odst. 1) |č. j.: OÚKU 30/14-01/2023; Obec Kunějovice zveřejňuje informace podle tohoto zákona způsoby:
Na úřední desce obecního úřadu, na elektronické úřední desce, na www stránkách obce - v informacích 
zveřejňovaných o povinném subjektu - 17. Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb. ;
Hlasování:   
4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        
Schváleno čtyřmi hlasy, přijato     
                                                                                                                                                                                                      
13.   Protokol z prvního zasedání okrskové volební komise  | č. j.: OÚKU-260.5.b/23-12/volby 2023-Lu  

         Předkládá: zapisovatel Zdeňka Ludvíková              
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č.  ZO  82/01/23  Protokol  z prvního zasedání 
okrskové volební komise | č. j.: OÚKU-260.5.b/23-12/volby 2023-Lu   

14.    Zapůjčení přenosného označníku | č. j.: OÚKU 01/02-01/2023-Lu, PK-DSH/14723/22

         Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Plzeňský kraj
►  Návrh usnesení 
Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  bere  na  vědomí usnesením  č.  ZO  83/01/23  Zapůjčení  přenosného 
označníku IDPK, odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ PK | č. j.: OÚKU 01/02-01/2023-Lu, PK-DSH/14723/22

15.    Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
                 Předkládá: starosta Jiří Lőwy, Ing. Michala Krouparová, Mgr. Michal Mareš

       ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 73/01/23:
      Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě                                         

Budoucí  oprávněný  –  Obec  Kunějovice  hodlá  na  vlastní  náklady a  vhodným i  bezpečným způsobem 
provést stavbu vodovodního řadu a vodovodních přípojek v rámci investiční akce „Kunějovice veřejný 
vodovod“, stavbu, která bude umístěna v pozemcích dle kopie situace z projektové dokumentace, která je 
přílohou č.  1  smlouvy.  Budoucí  povinný se seznámil  s  projektovou dokumentací  Stavby,  zejména pak 
s trasou  projektovaného  vodovodu.  Budoucí  povinný  uzavřením  této  smlouvy  vydává  budoucímu 
oprávněnému souhlas s umístěním a zřízením projektované stavby vodovodu v Pozemku dle projektové 
dokumentace.  Přesné  zaměření  vedení  Stavby  v Pozemku  bude  provedeno  budoucím  oprávněným 
na základě geometrického zaměření Stavby.
Smluvní strany mají uzavřením smlouvy zájem zatížit Služebnou nemovitost služebností inženýrské sítě 
ve prospěch oprávněného.
Příloha č. 1: Situace umístění Stavby na Pozemku (1x A4)
Příloha č. 2: Informace o pozemku (zjednodušený výpis z KN);

       Hlasování:   
      4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        

       Schváleno čtyřmi hlasy, přijato 
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16.    Smlouva o dílo č. SR/001/23, realizace akce „Informační ukazatele rychlosti vozidel v Kunějovicích“ 
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy, SOVT-RADIO, s. r. o. 

            ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 74/01/23 Smlouvu o dílo č. SR/001/23 
      na realizaci akce „Informační ukazatele rychlosti vozidel v Kunějovicích“ zhotovitele SOFT-RADIO, 
      s. r. o., ........... .... , .... .. ....... , IČ: ........ , DIČ: .......... , zastoupeného ředitelem Ing. Vladimírem Piačkou. 

Dodávka informativních ukazatelů rychlosti Sierzega GR36-CL dle položkové specifikace u vedené 
v příloze 1 smlouvy. Celková cena předmětu díla s DPH  Kč 114 950,00;

           Hlasování:   
      4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        
       Schváleno čtyřmi hlasy, přijato
 
      17.    Smlova o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

         č. IV-120020701/VN/001  č. j.: OÚKU 30/14-01/2023-Lu

                           Předkládá: starosta Jiří Lőwy, ČEZ Distribuce, a. s.
      ►  Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO  ZO 75/01/23 Smlouvu o budoucí smlouvě
      o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120020701/VN/001 |č. j.: OÚKU 30/14-01/2023-Lu 
     Budoucí oprávněná ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247290035, sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická    
     874/8, 405 02, zastoupena společností Rentec profesional s. r. o., sídlem Ledce 268, 330 14 Ledce, 
     IČ: 26325403, a na základě plné moci p. Janou Prokešovou, je investorem stavby zařízení distribuční  
     soustavy – Kabelové vedení nn a Skříň („Zařízení distribuční soustavy“), která se bude nacházet mj. 
     na Dotčených nemovitostech. Předmětem vlastní smlouvy bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst.  
     4 energetického zákona. Předpokládaný rozsah omezení Dotčených nemovitostí Věcným břemenem činí   
     11, 4m2 a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. 
     Pozemek (PČ) 415/1, 835;    
      Hlasování:   
      4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        
       Schváleno čtyřmi hlasy, přijato 

  

18.    Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání 
          Předkládá: Jiří Lőwy
 
18.1.  Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  
         Předkládá: Ing. Edita Kleckerová
► Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 76/01/23 Žádost Spolku Lungta o připojení 
se  k  mezinárodní  kampani  „Vlajka  pro  Tibet“  10.  března  2023,  symbolickou  podporu  vyvěšením 
tibetské vlajky k připomenutí 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu;

      Hlasování:   
      4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        

Schváleno čtyřmi hlasy, přijato                                                                                                                                 

18.2.   Vyhlášení programu stabilizace a obnovy venkova PK 2023 |
                     Předkládá: Jiří Lőwy           

      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí usnesením č. ZO 84/01/23 Vyhlášení programu stabilizace  
      a obnovy venkova PK 2023 | č. j.: OÚKU 09/04-01/2023-Lu, PK-RR/33/23, sp. zn.: ZN/2/RR/23 

            Z vyhlášeného krajského dotačního Programu obec zvažuje podání Žádosti do DT PSOV PK 2023 –   
      Projekty obcí na akci „Kunějovice – budova obecního úřadu, stavební úpravy stropu, krovu a střechy“          
      do 15. 2. 2023.
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Smlouva-o-dilo-c.-SR_001_23.pdf


      18.3.   Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy | č. j.: OÚKU-19/11-01/2023-Lu

      ► Návrh usnesení 
      Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 77/01/23 Dodatek smlouvy o vedení   
      účetnictví a mzdové agendy | č. j.: OÚKU-19/11-01/2023-Lu  účastníků:

        –   Obec Kunějovice Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, IČ: 00573086,                      5

        –   Dakan poradenská s. r. o., sídlem . ....... .. ., ... .. ..... , IČ: ........   .
Poskytovatel a klient spolu uzavřeli smlouvu o vedení účetnictví a mzdové agendy. Nyní se dohodli 
na změně této smlouvy, a to tak, že částka za měsíční vedení účetnictví a mezd se mění na Kč 7 700,00. 
Změna se uplatní počínaje účetnictvím za leden 2023;

       Hlasování:   
      4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        
       Schváleno čtyřmi hlasy, přijato          

          18.4.   Záměr úplatného převodu nemovitosti z majetku obce | č. j.: OÚKU-31/16-01/2023-Lu 
      ► Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. ZO 78/01/23 Záměr úplatného převodu 
nemovitosti z majetku obce, v obci a k. ú. Kunějovice [677191], pozemku p. č. 23/2, o výměře 25 m2, 
druh pozemku: zahrada, LV 10001, zapsaný pro k. ú. a obec Kunějovice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský 
kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever.
Na nemovitosti neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena ani jiná právní omezení. 
Kupní cena nemovitostí činí min. Kč 300,– /m2;

            Hlasování:   
      4 členi ZO pro: L. Kadlec, V. Král, J. Lőwy, S. Poláková, 0 proti, 0 zdržel se                                                                        

Schváleno čtyřmi hlasy, přijato    
                                                                                                                                                                                                                                                             


Na vědomí z datových zpráv        ̻ 

DDZ 01_zprava_1118994540_prijata_Brunclík Jan, nar.        _nahlášení 
DDZ 02_zprava_1119198982_prijata_Vyrozumění úřadu_Města a obce České republiky
DDZ 03_ zprava_1120457486_prijata_Zapůjčení přenosného označníku
DDZ 04_zprava_1121561675_prijata_Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování ve volbě prezidenta 
republiky v r. 2023 - info pro MVČR a pro obce                                                                5

DDZ 05_zprava_1122207163_prijata: Oznámení Ministerstva vnitra
DDZ 06_zprava_1122390436_prijata_Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta ČR v roce 2023
DDZ 07_zprava_1122720986_prijata: Dopis PM Obcím, Ministerstvo pro místní rozvoj 
DDZ 08_zprava_1122946767_prijata: Inforadar Kunějovice
DDZ 09_zprava_1123291130_prijata: Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2023
DDZ 10_zprava_1123742704_prijata: Oznámení Kunějovice_přezkoumání hopodaření
DDZ 11_zprava_1123812883_prijata_Re_volby_přijato
DDZ 12_zprava_1123830071_prijata_Re_Volby_Zpracováno_část 1 z 2
DDZ 13_zprava_1123829798_prijata_Re_volby_zpracováno_část 2 z 2
DDZ 14_zprava_1126328253_prijata_Vzdání se kandidatury_Josef Středula
DDZ 15_zprava_1128606849_prijata: 081EX 19748/09-529, Vyrozumění o nabytí PM usnesení o příklepu, 
               výzva k zaplacení nejvyššího podání
DDZ 16_zprava_1125131270_prijata_Informace_předávání informací o voličích
DDZ 17_zprava_1125320443_prijata_Obeslání výkazem VH 8b_01
DDZ 18_zprava_1125401939_prijata: A1042 Sdělení o registraci změny agendy, Ministerstvo vnitra 
DDZ 19_zprava_1125981227_prijata_Informace_odměňování OVK a kontakty
DDZ 20_zprava_1127776637_prijata_Předání několika informací k volbě prezidenta republiky v roce 2023
DDZ 21_zprava_1128275250_prijata_Informace k systému Sbírky právních předpisů ÚSC
DDZ 22_zprava_1126493895_prijata: Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob 
                                                              (IČZ: CZP00075)
DDZ 23_zprava_1126574021_prijata: Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob 
                                                              (IČZ: CZP00536)
DDZ 24_zprava_1127186739_prijata_RE_Volby_Přijato
DDZ 25_zprava_1127187831_prijata_RE_Volby_zpracováno_část 1 z 2
DDZ 26_zprava_1127187832_prijata_RE_Volby_Zpracováno_část 2 z 2                                                                            6

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Zamer-uplatneho-prevodu-nemovitosti-z-majetku-obce-v-k.-u.-Kunejovice_I_01_23.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Dodatek-smlouvy-o-vedeni-ucetnictvi-a-MA.pdf


DDZ 27_zprava_1128837426_prijata_Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob
                                                (IČZ CZP00624)

85/01/23       Vyrozumění, JUDr. Stanislav Křeček, Kancelář veřejného ochránce práv  | č. j.: OÚKU 329/30-12/2022-Lu        
      86/01/23       Oznámení  vydání částky 6/2022 Věstníku vlády ze dne 29. 12. 2022 | č. j.: OÚKU 04/02-01/2023-Lu                   

      87/01/23       Dopis Ivana Bartoše, MMR, novela stz. MV_19. 12. 2022 | č. j.: OÚKU 07/04-01/2023-Lu 

           88/01/23       Sdělení Policie ČR, kraj. Ředitelství, měřič a ukazatel rychlosti jízdy při silnici III/204 6
                           | č. j.: OÚKU 08/04-01/2023-Lu 

           89/01/23       Vyrozumění o nabytí PM usnesení o příklepu, 081 EX 19748/09-529 | č. j.: OÚKU 14/13-01/2023-Lu 

           90/01/23       Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

19., 20.    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. 

21.    Návrh usnesení, závěr
          Předkládá: Jiří Lőwy
Přílohy:                                                                                                                                                                             
-  příloha č. 1/ZV/23  Pozvánka, návrh programuV, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
                                  Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2/ZV/23  Prezenční listina                            
- příloha č. 3/ZV/23  Upravený program jednání              
- příloha č. 4/ZV/23  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 VI. zasedání zastupitelstva obce (20. 02.):     

– 1. jednání Kontrolního výboru ZOK
– Rozpočtové opatření č. IV/22
– Nákup střešní krytiny OÚ
– Inventarizační zpráva 2022

                                                                                                                                                                                
Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu,             
na důkaz souhlasu  níže podepsáni                                                                                                    7



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

starosta Jiří Lőwy                           ___________________  

                                                                         

25. ledna 2023 v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková                                   
  |    Počet listů: 8  |    Počet výtisků: 1   |   Číslo výtisku: jediný
 
   

Dokument odesílaný v digitální podobě
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