Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 23.6.2021 od 16:00 hodin v Klubu důchodců čp. 142 v Kunčině
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina byla zveřejněna
podle § 93 odst. 1 Zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu
v Kunčině v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.6.2021– 23.6.2021. Současně
byla informace zveřejněna na webových stránkách www.obeckuncina.cz. Zápis z předchozího
veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina byl zveřejněn v souladu se zákonem na obou
úředních deskách Obecního úřadu Kunčina. Originál zápisu byl podle § 95 odst. 2 Zákona o obcích
uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Nebylo k němu podáno žádných námitek.
Přítomni zastupitelé:
Miroslav Kubín, Michal Kubín, Martin Voráč, Miroslav Šmíd, Jan Šejnoha, Pavel Novotný, Tomáš
Matušák, Jitka Kudrnová, Marek Šejnoha, Kateřina Hlaváčková (příchod v 16:10), Josef Beneš
(příchod v 17:30 hod.)
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že při zahájení zasedání bylo
přítomno 9 členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
(§92 odst. 3 Zákona o obcích).
Přítomni občané:
Brychtová D., Pavlišová J., Zoubek M., Polák L., Protivánek M., Hutirová M.

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi pan Miroslav Šmíd a pan Pavel Novotný. Zapisovatelkou
zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová.
Schválení programu zasedání
Program zasedání:
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů, schválení programu zasedání
2) Podněty a připomínky občanů, diskuse
3) Zpráva starosty obce o vyhodnocení dotačních žádostí obce Kunčina
4) Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, projednání smluvních vztahů, dotační
podpora
- Splašková kanalizace Kunčina – aktuální počet připojených nemovitostí
- Rekonstrukce komunikace III. třídy v obci Kunčina
- Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Nové Vsi
- Sociální bydlení Kunčina
- Klub důchodců Kunčina
5) Prodej a nákup pozemků, věcná břemena
6) Rozpočtová opatření
7) Vklad nového majetku do DSO Moravskotřebovský vodovod
8) Nominace do školské rady ZŠ Kunčina
9) Různé
9.1. Žádost zřizovatele na navýšení kapacity školní družiny ZŠ Kunčina
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9.2. Pořízení defibrilátoru (AED) do majetku obce
9.3. Záměr pořízení opony a promítacího plátna na pódium KD Kunčina
9.4. Projednání návrhu na odpuštění nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku obce
Kunčina za období platnosti vládních nařízení omezující provozovny
10) Usnesení a závěr
Usnesení „KUN III.2021-044“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelkou volí paní Janu Pavlišovou, ověřovateli zápisu volí pana Miroslava Šmída a pana Pavla
Novotného.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

2. Podněty a připomínky občanů, diskuze
Slova se ujal pan Zoubek, který mj. uvedl, že mu v minulosti bylo již dvakrát odebráno slovo
a vzhledem k tomu, že zapisovatelkou byla opět zvolena paní Pavlišová, ke které nemá jako
v zapisovatelce důvěru, nebude se nadále na veřejném zasedání zdržovat a že se připojí k většině
občanů obce a nebude se zasedání zúčastňovat. Po přečtení svého vyjádření odešel.

3. Zpráva starosty obce o vyhodnocení dotačních žádostí obce Kunčina
Přichází zastupitelka paní Kateřina Hlaváčková – 16:10 hod.
Obec Kunčina na konci roku 2020 podala 2 žádosti o přidělení dotací od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, jednalo se o tyto projekty:
• Rekonstrukce kulturního centra v Kunčině. Výsledek projednání dotačním orgánem:
ze strany MMR byla schválena dotace ve výši 7.692.948,00 Kč.
• Oprava krytu místní komunikace v Kunčině. Výsledek projednání dotačním orgánem:
ze strany MMR byla schválena dotace ve výši 2.273.260,00 Kč.
Usnesení „KUN III.2021-045“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Kunčina a firmou Deregio
Tender, s.r.o., se sídlem Viniční 2270/160, 615 00 Brno, IČ: 02122855, č. SML-Z-21-561 v celkové výši
50.000 Kč + DPH za organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního managmentu k projektu s
pracovním názvem Rekonstrukce kulturního domu v obci Kunčina.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0
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Usnesení „KUN III.2021-046“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Kunčina a firmou Deregio
Tender, s.r.o., se sídlem Viniční 2270/160, 615 00 Brno, IČ: 02122855, č. SML-Z-21-563 v celkové výši
40.000 Kč + DPH za organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního managmentu k projektu s
pracovním názvem Rekonstrukce místní komunikace v obci Kunčina.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
•

•
•

ZDRŽEL SE – 0

Obec Kunčina v průběhu roku 2021 podala žádost o přidělení individuální dotace
Pardubického kraje. Cílem žádosti je pořízení nové techniky pro práci na komunitní
kompostárně a obecních prostranstvích. Výsledek projednání poskytovatelem dotace bude
znám po nejbližším jednání zastupitelstva Pardubického kraje.
Mateřská škola Kunčina získala prostředky na pořízení vybavení školní kuchyně od MZe ČR.
Dotační žádost byla podána prostřednictvím MAS MTJ.
Obec Kunčina získala prostředky na pořízení nového sporáku do školní kuchyně Mateřské
školy od Mze ČR. Dotační žádost byla podána prostřednictvím MAS MTJ.

Usnesení „KUN III.2021-047“
„Zastupitelstvo obce Kunčina:
I. schvaluje záměr pořízení kloubového teleskopického nakladače do majetku obce,
II. pověřuje starostu obce k zajištění výběrového řízení na dodavatele stroje.
III. pověřuje starostu obce v případě schválení dotační podpory Pardubickým krajem zastupitelstvo obce
k uzavření smlouvy o přidělení dotace.
IV. pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o přidělení dotace od Ministerstva zemědělství ČR na
pořízení sporáku do kuchyně MŠ Kunčina.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

4. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, projednání
smluvních vztahů, dotační podpora
Splašková kanalizace Kunčina – aktuální počet připojených nemovitostí
Se začátkem jarního období se velmi výrazně zvýšil počet realizovaných přípojek ke splaškové
kanalizaci. V letním období tento trend pokračoval. Starosta poděkoval všem občanům obce, kteří
připojili své nemovitosti ke splaškové kanalizaci. K termínu 15.6.2021 bylo ke splaškové kanalizaci
připojeno celkem 1208 obyvatel, jejichž odpadní vody jsou odváděny na ČOV v Moravské Třebové.
Byl splněn závazný ukazatel pro vyhodnocení dotace u SFŽP. Vznikla evidence nemovitostí, které
nebyly do terminu 15.6.2021 napojeny na splaškovou kanalizaci. S majiteli nemovitostí bude
vyvoláno jednání a budou seznámeni s dalším postupem MěÚ Moravská Třebová. Do konce června
2021 bude dokončeno rozpracované závěrečné vyhodnocení akce k dotaci SFŽP.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce.“
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Rekonstrukce komunikace III. třídy v obci Kunčina
Dne 7.6.2021 se uskutečnilo v budově Krajského úřadu v Pardubicích jednání k problematice
dokončení rekonstrukce silnice III. třídy v Kunčině a Nové Vsi. Obec Kunčina zastupoval na jednání
starosta obce.
Dne 10.6.2021 se uskutečnil kontrolní den na stavbě v Kunčině, kontrolní den navazoval svým
obsahem na jednání, které proběhlo v Pardubicích. Výsledek jednání v rámci kontrolního dne stavby:
Obec Kunčina musí zrealizovat opravu dešťové kanalizace v Kunčině, rozsah cca 650 bm. Starosta a
místostarosta mají za úkol co nejdříve zajistit materiál na danou akci a zajistit zhotovitele.
Odhadované náklady: 2.500.000 Kč vč. DPH.
Usnesení „KUN III.2021-048“
„Zastupitelstvo obce Kunčina souhlasí s provedením oprav dešťové kanalizace v havarijním stavu
v místní části Kunčina. Jedná se o úsek 650 délkových metrů, potrubí různých dimenzí. Zastupitelstvo
obce schvaluje uzavření objednávky na služby technického dozoru stavby s firmou MANIFOLD GROUP,
s.r.o. na danou akci.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Výměna veřejného osvětlení Kunčina – III. etapa
V minulém týdnu firma Zdeněk Schreiber provedla výměnu svítidel veřejného osvětlení v rámci
realizace veřejné zakázky s názvem Výměna veřejného osvětlení Kunčina – III. etapa.
Velmi dlouho jsme se potýkaly s poruchami veřejného osvětlení v úseku od Kulturního domu v
Kunčině po hranici katastrů Kunčiny a Nové Vsi. Bylo zjištěno, že při zemních pracích v rámci ukládání
kabelů v majetku ČEZ Distribuce, a.s. do země, došlo k poškození kabelů na několika místech. Obec
od správce veřejného osvětlení obdrží zápis o prováděných opravách a bude vyvoláno jednání se
zástupci ČEZ Distribuce, a.s. o náhradách škod.
Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Nové Vsi
Rekonstrukce byla dokončena zaměstnanci obce Kunčina, bude následovat stěhování a
znovuotevření knihovny v Nové Vsi.
Sociální bydlení Kunčina
V rámci projektu výstavby sociálního bydlení teď před námi stojí několik úkolů:
1. Dokončit stavební práce do konce června 2021 (nejpozději do 30.6.2021)
2. Připravit podklady pro žádost o platbu do konce července 2021
3. Zkolaudovat stavbu –Žádost je podána a prohlídka proběhne 24.6.2021
Nájemníci nových bytů byly vybráni výběrovou komisí a jakmile budeme znát termín možného
nastěhování, budou vyzváni k doložení povinných příloh a budou uzavřeny nájemní smlouvy na dobu
určitou s délkou trvání 24 měsíců.
Změny vzniklé v průběhu výstavby:
Změnový list č.3
313 074,68 Kč
Změnový list č.4
223 624,42 Kč
Změnový list č.5
150 495,76 Kč
Změnový list č.6
59 655,19 Kč
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Usnesení „KUN III.2021-049“
„Zastupitelstvo obce Kunčina:
I. Bere na vědomí zprávu starosty obce o realizaci stavby
II. Schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který bude obsahovat výčet změn v průběhu výstavby.
III. Pověřuje starostu obce k zajištění zveřejnění schváleného dodatku v registru smluv.
IV. Pověřuje starostu obce k přípravě nájemních smluv pro nájemníky 5 bytových jednotek. Uzavření
nájemních smluv bude zastupitelstvo obce schvalovat na příštím jednání zastupitelstva obce Kunčina.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Klub důchodců Kunčina
Po dokončení prací na opravě budovy hasičské zbrojnice v Nové Vsi se obecní zaměstnanci přesunuli
do Kunčiny, kde zahájili opravu fasády Klubu důchodců Kunčina. V průběhu června budou probíhat
přípravné práce na východní a západní straně budovy, k dokončení se vrátíme na podzim. Důvodem
jsou práce v přízemí Mateřské školy v Kunčině, kterým budeme věnovat téměř celé letní prázdniny.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce.“

5. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena
Zeman Daniel – prodej části pozemků parc. p.č. 5738, k.ú. Kunčina, nově vyznačených dle GP –797383/2020 jako pozemek parc. č. 5738/5 v kú. Kunčina
Usnesení „KUN III.2021-050“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5738, k.ú. Kunčina, nově vyznačený
dle GP-821-202/2021 jako pozemek parc. č. 5738/5, v k.ú. Kunčina, výměra 7 m2. Kupujícím je pan
Daniel Zeman, Kunčina. Celková kupní cena za pozemek byla stanovena dohodou na částce 210 Kč.
Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 12.5.2021 – 28.5.2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Zouhar Jindřich – prodej části pozemku parc. č. 5738, kú. Kunčina, nově vyznačený jako pozemek
parc. č. 5738/4, v kú. Kunčina
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Usnesení „KUN III.2021-051“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5738, k.ú. Kunčina, nově vyznačený
dle GP-821-202/2021 jako pozemek parc. č. 5738/4, v k.ú. Kunčina, výměra 65 m2. Kupujícím je pan
Jindřich Zouhar, Kunčina. Celková kupní cena za pozemek byla stanovena dohodou na částce 1.950 Kč.
Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 12.5.2021 – 28.5.2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Brychta Josef –prodej části pozemku parc. č. 2575/108, k.ú. Kunčina, jako nově vyznačený pozemek
parc. č. 2575/112 v kú. Kunčina dle GP-703-595/2017
Usnesení „KUN III.2021-052“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc.č.2575/108, k.ú. Kunčina, nově
vyznačený dle GP703-595/2017 jako pozemek parc.č. 2575/112 v kú. Kunčina, výměra 15 m2. Kupujícím
je pan Josef Brychta ml., Kunčina. Celková kupní cena za pozemky byla stanovena dohodou na částce
450Kč. Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na
úřední desce obce ve dnech 12.5.2021–28.5.2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Dufková Drahomíra – prodej stavebního pozemku parc. č. st.174 v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové
Usnesení „KUN III.2021-053“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej pozemku parc. st.174, k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové,
výměra 21 m2. Kupujícím je paní Drahomíra Dufková, Nová Ves. Celková kupní cena za pozemek byla
stanovena dohodou na částce 630 Kč. Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 12.5.2021 – 28.5.2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1-Voráč

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Novotná Jana - vznikl GP na náklady žadatelky, ze kterého vyplývá záměr koupě obecního pozemku
1406/11 v kú. Nová Ves u Moravské Třebové
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Usnesení „KUN III.2021-054“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1406/11, k.ú. Nová Ves u Moravské
Třebové, výměra 279 m2. Dále část pozemku 1356/31, Nová Ves u Moravské Třebové, výměra 17 m2.
Kupujícím je paní Jana Novotná, Nová Ves. Celková kupní cena za pozemek byla stanovena dohodou na
částce 8.880 Kč. Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 12.5.2021 – 28.5.2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Sedlák Martin - prodej části pozemku parc. č. 395/9 a 395/10, nově označený jako pozemek 395/9,
o výměře 539 m2, v kú. Kunčina
Usnesení „KUN III.2021-055“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 395/9 a 395/10, nově vyznačený
jako pozemek parc. č. 395/9, výměra 539 m2, dle GP-812-53/2021 v k.ú. Kunčina. Zastupitelstvo obce
Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2669/3 a 2669/6, nově vyznačený jako pozemek parc.
č. 2669/3, výměra 38 m2, dle GP-812-53/2021. Kupujícím je pan Ing. Martin Sedlák, Sušice 139, 571 01
Moravská Třebová. Celková kupní cena za pozemek byla stanovena dohodou na částce 20.355 Kč.
Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 31.1.2020 – 19.2.2020.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Jelínek Miloš –prodej části pozemku parc. č. 395/10 a 395/9, nově označený jako pozemek 395/10,
o výměře 129 m2, v kú. Kunčina
Usnesení „KUN III.2021-056“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 395/9 a 395/10, nově vyznačený
jako pozemek parc. č. 395/10, výměra 129 m2, dle GP-812-53/2021 v k.ú. Kunčina.
Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej pozemku parc. č. 395/5, zahrada, výměra 70 m2, v k.ú.
Kunčina. Kupujícím je pan Miloš Jelínek, Kunčina 48, 569 24 Kunčina. Celková kupní cena za pozemek
byla stanovena dohodou na částce 9.015 Kč. Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 31.1.2020 – 19.2.2020.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Manželé Jan a Petra Kubišovi –prodej části pozemku parc. č. 2573/5 v k.ú. Kunčina, nově vyznačený
jako pozemek parc. č. 2573/16, ostatní plocha, o výměře 55 m2, vydělen na základě GP-81152/2021.Dále prodej –prodej části pozemku parc. č. 668/7v k.ú. Kunčina, nově vyznačený jako
pozemek parc. č. 668/25, zahrada, o výměře 291 m2, vydělen na základě GP-811-52/2021.
Usnesení „KUN III.2021-057“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2573/5, nově vyznačený jako
pozemek parc. č. 2573/16, výměra 55 m2, dle GP-811-52/2021.
Zastupitelstvo dále schvaluje prodej části pozemku parc. č. 668/7, nově vyznačený jako pozemek parc.
č. 668/25, výměra 291 m2, dle GP-811-52/2021. Kupujícím jsou manželé Kubišovi, Kunčina. Celková
kupní cena za pozemky byla stanovena dohodou na částce 39.750 Kč. Kupující zaplatí náklady na návrh
na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 11.9.2019 – 26.9.2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Manželé Lenka a Ladislav Švandovi, Mgr. Daniela Vašková - prodej pozemků, kú. Nová Ves u
Moravské Třebové
Usnesení „KUN III.2021-058“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemků parc. č. 102 a 1356/37, nově vyznačený
jako pozemek parc. č. 102, výměra 346 m2, dle GP-361-122/2021 v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové.
Kupujícími jsou manželé Švandovi, Nová Ves. Celková kupní cena za pozemky byla stanovena dohodou
na částce 15.633 Kč. Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 12.5.2021 – 28.5.2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN III.2021-059“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemků parc. č. 1356/37, nově vyznačený jako
pozemek parc. č. 1356/103, výměra 66 m2, dle GP-361-122/2021 v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové.
Kupující je paní Mgr. Daniela Vašková, Moravská Třebová. Celková kupní cena za pozemky byla
stanovena dohodou na částce 7.233 Kč. Kupující zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 12.5.2021 – 28.5.2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Dudík Zdeněk – prodej pozemku parc. č. 2679/2 v k.ú. Kunčina
Usnesení „KUN III.2021-060“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2679/1 nově vyznačený jako
pozemek parc. č. 2679/2, výměra 80 m2, dle GP-788-188/2020 v k.ú. Kunčina. Kupujícím je pan Zdeněk
Dudík, Kunčina. Celková kupní cena za pozemek byla stanovena dohodou na částce 2.400 Kč. Kupující
zaplatí náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 1.9.2020 – 16.9.2020.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1-Hlaváčková

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Hotovcová Dagmar – prodej části pozemku parc. č. 35 v k.ú. Kunčina
Usnesení „KUN III.2021-061“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej části pozemku parc. č. 35 nově vyznačený jako pozemek
parc. č. 35/2, výměra 47 m2, dle GP-817-194/2021 v k.ú. Kunčina. Kupující je paní Dagmar Hotovcová,
Kunčina. Celková kupní cena za pozemek byla stanovena dohodou na částce 1.410 Kč. Kupující zaplatí
náklady na návrh na vklad do KN.
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 1.9.2020 – 15.9.2020.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Radoslav Šimon – projednání záměru prodeje části pozemku parc. č. 2570/25 v k.ú. Kunčina
Usnesení „KUN III.2021-062“
„Zastupitelstvo obce Kunčina:
I. schvaluje záměr prodej části pozemku parc. č. 2570/25 v k.ú. Kunčina
II. pověřuje starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje daného pozemku na úřední desce obecního
úřadu,
III. ukládá starostovi obce zajistit geometrický plán pro dělení dané parcely.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Lada Pařilová –projednání žádosti o prodloužení nájmu parcely č. 2265 v k.ú. Nová Ves u Moravské
Třebové, o výměře 8546 m2, trvalý travní porost. Paní Pařilová žádá o prodloužení nájmu parcely na
následujících 10 let.
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Usnesení „KUN III.2021-063“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí žádost paní Pařilové o prodloužení nájemní smlouvy k části
pozemku parc. č. 2265 a pozemku 2266, obě v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové. Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr prodloužení nájmu na 5 let, a to za cenu 2.000 Kč za hektar. Přesná výše nájemného
bude určena na základě geodetického zaměření daných pozemků, a to na náklady žadatelky.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Věcná břemena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV122022312/SOBS VB/02. Náhrada za věcné břemeno činí 1.000 Kč + DPH.
Popis stavby: stávající kabelové vedení AYKY-J 3x240+120 uložené na parcele 2575/108 se
nasponkuje a zasmyčkuje do pilíře SS200, který bude po dohodě s žadatelem na hranicích parcel
2575/2 a 2575/3.
Usnesení „KUN III.2021-064“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IV-122022312/SOBS VB/02 s akciovou společností ČEZ Distribuce se sídlem
Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.000
Kč + DPH.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-122022288/VB/02, název Kunčina, Nová ves p.č.282, SS200, kNN.
Náhrada za věcné břemeno činí 1.000 Kč + DPH. Zasažen bude pozemek 1356/37, kú. Nová Ves u
Moravské Třebové. Nové kabelové vedení nízkého napětí v délce 6 m. Jedná se o kabelového vedení
nízkého napětí. Práce budou hrazeny z prostředků ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení „KUN III.2021-065“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby IV-12-2022288/VB/02, název Kunčina, Nová ves p.č.282, SS200, kNN s
akciovou společností ČEZ Distribuce se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.000Kč + DPH.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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6. Rozpočtová opatření č. 2/2021
Usnesení „KUN III.2021-066“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

7. Vklad nového majetku do DSO Moravskotřebovský vodovod
Jedná se o novou vodovodní přípojku – Kunčina čp. 276, pan Spálenský, v celkové výši 8.830 Kč.
Usnesení „KUN III.2021-067“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje vklad nově pořízeného majetku obce Kunčina v celkové hodnotě
8.830 Kč do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČ: 72053453.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

8. Nominace do školské rady ZŠ Kunčina
Usnesení „KUN III.2021-068“
„Zastupitelstvo obce Kunčina nominuje pro další funkční období do školské rady ZŠ Kunčina paní Jitku
Kudrnovou a pana Josefa Beneše.“
PRO – 8

PROTI – 1-Novotný

ZDRŽEL SE – 1-Kudrnová

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

9. Různé
Přichází zastupitel pan Josef Beneš – 17:30 hod.
9.1. Žádost zřizovatele na navýšení kapacity školní družiny ZŠ Kunčina
Obec Kunčina ve spolupráci se ZŠ Kunčina požádala o navýšení kapacity školní družiny na 50 žáků, a
to od školního roku 2021/2022. Žádost byla projednána a vyhodnocena pracovníky Krajského úřadu
v Pardubicích. Žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno.
Provoz rozšířené školní družiny bude zajištěn pracovníky ZŠ Kunčina již od začátku září. Financování
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bude zajištěno prostředky MŠMT.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce.“
9.2. Pořízení defibrilátoru (AED) do majetku obce
Zastupitelstvo obce již v minulosti projednalo a schválilo záměr obce pořídit defibrilátor (AED) do
majetku obce. Proběhl průzkum trhu a následně byl objednán AED Phillips Heartstart FRX za cenu
37.389 Kč vč. DPH. Ten bude umístěn v dopravním automobilu JPO Kunčina a bude k dispozici
pořadatelům kulturních či sportovních akcí na území obce.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce.“
9.3. Záměr pořízení opony a promítacího plátna na pódium KD Kunčina
Ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2021 je vyčleněno 300 tis. Kč na pořízení jevištní techniky a
vybavení sálu KD. Starosta obce zajistil cenovou nabídku na pořízení opony, jevištních závěsů,
projektoru, zvukové aparatury a promítacího plátna.
Po úspěšné žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy kulturního domu navrhuje starosta s realizací
počkat a naplánovat ji po dokončení prací na budově KD a realizaci zařízení pro zlepšení akustiky sálu
KD. V pondělí 21.6. starosta s členy výboru pro kulturu a sport navštívili obec Mladějov na Moravě.
Více informací sdělil zastupitel pan Josef Beneš.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce.“
9.4. Projednání návrhu na odpuštění nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku obce
Kunčina za období platnosti vládních nařízení omezující provozovny
Obec Kunčina pronajímá na základě nájemních smluv celkem 3 nebytové prostory, jejichž nájemníci
byli vládními nařízeními omezeni ve své činnosti a nemohli plnohodnotně využívat prostory pro svou
činnost.
Jedná se o:
1. Pohostinství v budově KD Kunčina, Kunčina 229
2. Kadeřnictví v budově OÚ Kunčina, Kunčina 204
3. Zkušebna v budově KD Kunčina, Kunčina 229
Jedná se o návrh, kterým bychom podpořili živnostníky v naší obci a vyjádřili jim tak naši podporu v
jejich činnosti.
Usnesení „KUN III.2021-069“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje odpuštění platby nájemného za pronájem nebytových prostor v
majetku obce Kunčina za období platnosti omezujících vládních opatření v letech 2020 – 2021.“
PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 17:45 hod.
Dne: 24.6.2021
Zapisovatel:
Jana Pavlišová

______________________________

Miroslav Šmíd

______________________________

Pavel Novotný

______________________________

Miroslav Kubín

______________________________

Ověřovatelé:

Starosta:
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