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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 

konaného dne 29.9.2021 od 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici čp. 206 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 14.10.2021 – 9.11.2021. Současně 
byla informace zveřejněna na webových stránkách www.obeckuncina.cz a úřední desce. 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, Tomáš Matušák, Jitka 
Kudrnová, Josef Beneš, Pavel Novotný, Marek Šejnoha, Kateřina Hlaváčková 
 
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že při zahájení zasedání bylo 
přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  
(§92 odst. 3 Zákona o obcích). 
Přítomni občané: 
Brychtová D., Pavlišová J., Fafílková H., Slabý P. 
 

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 Jan Šejnoha a pan Miroslav Šmíd. Zapisovatelkou 
zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová. 
 

Schválení programu zasedání 
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů, schválení programu zasedání 
2. Podněty občanů, diskuse 
3. Zpráva starosty obce o aktuálním stavu rozpracovaných projektů, projednání smluvních 

vztahů 
4. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce na rok 2021, projednání 

smluvních vztahů 
5. Plán práce na rok 2022, schválení realizace projektových záměrů obce Kunčina pro rok 2022 
6. Zpráva předsedy finančního výboru obce Kunčina, příprava rozpočtu obce na rok 2022 
7. Rozpočtová opatření 
8. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena 
9. Žádost o čerpání z rezervního fondu – ZŠ Kunčina, MŠ Kunčina 
10. Různé 

10.1. Projednání parametrů nové Obecně závazné vyhlášky obce Kunčina č. 1/2021 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
10.2. Žádosti o poskytnutí dotace/daru na kalendářní rok 2022  
10.3. Žádost o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace pro rok 2022 
žadatel: Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 

             10.4. Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu majetku č. 02/15/HSYM-NS 
11. Usnesení a závěr 

http://www.obeckuncina.cz/
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 Usnesení „KUN VI.2021-107“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva, 
zapisovatelkou volí paní Janu Pavlišovou, ověřovateli zápisu volí pana Jana Šejnohu a pana Miroslava 
Šmída.“ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

2. Podněty a připomínky občanů, diskuze 
Pan Slabý požádal zastupitelé, jestli by mohli opět připomínat spolkům, aby si zažádali do určitého 
termínu o finanční příspěvek z rozpočtu obce Kunčina. Starosta odpověděl, že ano. 
Zastupitelka paní Hlaváčková měla dotaz ohledně plánovaného zálivu u autobusové zastávky 
„rozcestí škola“ kvůli bezpečnosti dětí, kteří jezdí do školy autobusem. Starosta odpověděl, se se 
záměrem nadále počítá i s osvětlením i s místem pro přecházení. 
Další její dotaz směřoval na obecní pozemky, které by byly vhodné k výstavbě. Starosta odpověděl, 
že bohužel obec momentálně žádné stavební parcely nemá. 
 

3. Zpráva starosty obce o aktuálním stavu rozpracovaných projektů, 
projednání smluvních vztahů 
 
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem rozpracovaných projektů.   
 
Rekonstrukce komunikace III. třídy v obci Kunčina 
V Kunčině byly dokončeny práce pokládky asfaltových směsí. V následujícím týdnu bude dokončeno 
vodorovné dopravní značení a dosypání krajnic na úseku SO103. 
Došlo k navýšení stávající nivelity komunikace, což vyvolá investice do dosypání či stavební úpravě 
sjezdů k rodinným domům či místním komunikacím. Po dokončení chodníků budou provedeny práce 
na opravě vjezdů. Dále je dokončována autobusová zastávka u čp. 39 v Nové Vsi. 
V následujících dnech bude ukončeno financování projektu a přijde na řadu aktivace smlouvy o 
spolupráci, kterou jsme se zavázali k dofinancování 25 % nákladů stavby. Dle posledních odhadů 
nedojde k navýšení rozpočtu akce a spoluúčast obce Kunčina by neměla přesáhnout 12,5 milionu Kč.  

 
Usnesení „KUN VI.2021-108“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina  

I. bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu prací na rekonstrukci silnice III. třídy v obci 
Kunčina, 

II. potvrzuje své stanovisko, že závazky obce ve výši 25 % z ceny vyplývající z uzavřené plánovací 
smlouvy s Pardubickým krajem, budou uhrazeny z rozpočtu obce Kunčina ještě do konce 
kalendářního roku 2021, 

III. pověřuje starostu obce k jednání s Pardubickým kraje ve věci plnění uzavřené Smlouvy o 
spolupráci.“ 

 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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Revitalizace Kulturního centra v Kunčině 
V období od posledního zasedání zastupitelstva obce Kunčina do dnešního dne byly provedeny 
nezbytné úkoly spojené s přípravnou fázi stavebních prací. K zahájení prací na staveništi došlo 
začátkem října, kdy byl oddělen provoz hospody a chodba tak, aby byl možný provoz hospody s 
ohledem na rekonstrukci budovy. První měsíc stavby se nesl v duchu bouracích a přípravných prací 
ve druhém nadzemním podlaží. Dojde k vyrovnání podkladních vrstev pro podlahové plochy ve II. 
nadzemním podlaží. Dojde k obnově rozvodů elektroinstalací a rozvodů topení. 
Zastupitel pan Beneš měl dotaz ohledně akustiky, zda se na ni v projektu nezapomnělo. Starosta 
odpověděl, že nezapomnělo.  
 
Oprava chodníků na hřbitově v Nové Vsi 
Oprava chodníků na hřbitově v Nové Vsi byla dokončena koncem října. Starosta poděkoval všem, 
kteří se na této logisticky velmi náročné akci podíleli. Starosta věří, že výsledek občané ocení a že 
technické řešení, které jsme zvolili bude fungovat co možná nejdéle. Do konce roku budou v areálu 
hřbitova osazeny 2 kusy nových svítidel.  
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce.“ 
 
Restaurátorský záměr – Centrální hřbitovní kříž 
Starosta obce nechal zpracovat v duchu dohody z minulého zasedání zastupitelstva obce 
Restaurátorský záměr pro centrální hřbitovní kříž na hřbitově v Nové Vsi.  
Zpracovatelem je MgA. Ondřej Sklenář, ARTEGRAM s.r.o. 
Obec bude žádat o finanční podporu daného záměru od Ministerstva zemědělství ČR. 
Obec v současné době zpracovává restaurátorský záměr na opravu kříže, který je umístěn v depozitu, 
jedná se o kříž, který byl umístěn u cesty k základní škole na parcele 1269/4. 
Starosta přítomným ve zkratce představil doplněk programu Gis4u od společnosti Itersoft, který má 
za úkol zmapovat všechny kříže a pomníčky v obci. Zastupitel pan Beneš podal návrh, že by u křížků 
mohl být umístěn popis s informacemi. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-109“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina  

I. bere na vědomí zprávu starosty obce o zpracování restaurátorského záměru Centrálního Kříže 
hřbitova v Nové Vsi a kříže původně umístěného na parcele 1269/4, kú. Kunčina. 

II. souhlasí s přípravou dotační žádosti z dotačního titulu SZIF, 
III. schvaluje uzavření objednávky na činnosti související s přípravou žádosti o dotaci a její podání s 

Mgr. Ondřejem Staňkem, Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 03599396“ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Opravy a investice do vodovodů a příslušné infrastruktury. Dotace obce Kunčina 
Obec Kunčina v průběhu roku 2021 realizovala několik akcí (opravy a investice) souvisejících s 
vodovodem a příslušnou infrastrukturou v majetku obce Kunčina, který byl v minulosti vložen do 
dobrovolného svazku Skupinový vodovod Moravskotřebovska. V rámci platných pravidel svazku je 
povinností obce dofinancovat část nákladů na dané akce.  
Obec Kunčina poskytne Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska následující dotace: 

a) investiční dotaci ve výši 973.562 Kč na akci s názvem Výměna vodovodu Kunčina III. etapa, 
b) neinvestiční dotaci ve výši 344.943 Kč na akci s názvem Oprava vodárenského objektu na parc. 

č. st. 440, k.ú. Kunčina, 
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c) neinvestiční dotaci ve výši 2.700 Kč na činnost TDI k akci s názvem Oprava vodárenského 
objektu na parc. č. st. 440, k.ú. Kunčina, 

d) neinvestiční dotaci ve výši 75.089 Kč na akci s názvem Oprava akumulace 2x1000m3 VDJ 
Závodiště na parc. č. st. 387 a 2157/9, k.ú. Staré Město, 

e) neinvestiční dotaci ve výši 306 Kč na činnost TDI k akci s názvem Oprava akumulace 
2x1000m3 VDJ Závodiště na parc. č. st. 387 a 2157/9, k.ú. Staré Město. 

Tento bod byl projednán se členy finančního výboru obce Kunčina a doporučen ke schválení tak, jak 
je předloženo zastupitelstvu.  Ve hře byla ještě varianta posunu úhrady dotace na rok 2022, ze strany 
finančního výboru nebylo doporučeno, obci by odklad platby nic nepřinesl. 
 
 

Usnesení „KUN VI.2021-110“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové 
výši 1.396.600 Kč Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, dobrovolnému svazku obcí, se sídlem 
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 72053453. Dotace se skládá z následujících položek: 

a) investiční dotaci ve výši 973.562 Kč na akci s názvem Výměna vodovodu Kunčina III. etapa, 
b) neinvestiční dotaci ve výši 344.943 Kč na akci s názvem Oprava vodárenského objektu na parc. 

č. st. 440, k.ú. Kunčina, 
c) neinvestiční dotaci ve výši 2.700 Kč na činnost TDI k akci s názvem Oprava vodárenského objektu 

na parc. č. st. 440, k.ú. Kunčina, 
d) neinvestiční dotaci ve výši 75.089 Kč na akci s názvem Oprava akumulace 2x1000m3 VDJ 

Závodiště na parc. č. st. 387 a 2157/9, k.ú. Staré Město, 
e) neinvestiční dotaci ve výši 306 Kč na činnost TDI k akci s názvem Oprava akumulace 2x1000m3 

VDJ Závodiště na parc. č. st. 387 a 2157/9, k.ú. Staré Město. 
Dotace bude odeslána na účet svazku do konce roku 2021, vyúčtování dotace bude příjemcem dotace 
provedeno do 30.6.2022.“ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

 
4. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce na rok 2021, 
projednání smluvních vztahů 
 
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 21. září projednalo a schválilo poskytnutí 
programové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany, pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Částka účel vychází z žádosti obce, která byla 
předložena Pardubickému kraji. 
Účel a výše poskytnutí dotace: účelová dotace na pořízení motorové pily s příslušenstvím se 
poskytuje do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 15.000,- Kč. 
Písemné vyúčtování je nutno předložit nejdéle do 30. listopadu 2021 
Evidenční číslo smlouvy: OKŘ/21/74959 
Poskytovatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
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Usnesení „KUN VI.2021-111“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje pro jednotky SDH obce na rok 2021 s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČ 70892822. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a provedení 
vyúčtování dotace do 30.11.2021.“ 
 
PRO –  0                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

 

5. Plán práce na rok 2022, schválení realizace projektových záměrů obce 
Kunčina pro rok 2022 

• Opravy místních komunikací – 1.000.000 Kč 
• Oprava MK v Kunčině – dotace MMR – 2.700.000 Kč 
• Opravy vodohospodářských zařízení – 500.000 Kč 
• Provozní rozpočet MŠ Kunčina – 1.029.000 Kč 
• Provozní výdaje ZŠ Kunčina – 1.500.000 Kč 
• Restaurátorské práce – 400.000 Kč 
• Kulturní centrum Kunčina vč. vybavení sálu – 8.500.000 Kč 
• Kulturní dům Nová Ves – projekt na přestavbu – 500.000 Kč 
• Sportovní areál Kunčina – Venkovní pergola a herní prvky pro nejmenší děti – 500.000 Kč 
• Oprava dětských hřišť v obci – 150.000 Kč 
• Rozvoj veřejného osvětlení v obci – projekty – 200.000 Kč 
• Sběrná místa pro kontejnery na tříděný odpad – 750.000 Kč 

 
Pan Slabý měl dotaz, jaká bude budoucnost areálu pod Skalkou, ve kterém se konají tradiční akce 
(Pálení čarodějnic, stavění Máje, …) a jestli s tímto místem můžou hasiči i nadále počítat. Zastupitel 
pan Beneš odpověděl, že v tom problém nevidí. Starosta obce řekl, že tento areál má velkou 
nevýhodu ohledně chybějícímu sociálnímu zázemí a přívodu pitné vody. Větší akce se budou 
pravděpodobně pořádat na Sportovním areálu v Kunčině.  
Zastupitelka paní Kudrnová vznesla připomínku, jak to vypadá s veřejným osvětlením na zadní cestě 
„za Huškovými“. Starosta odpověděl, že daná lokalita bude zahrnuta do projektu, ale že zde naráží 
na problém kvůli pozemkům, na kterých by VO mělo vzniknout. Ne všechny pozemky jsou ve 
vlastnictví obce. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-112“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí plán práce na rok 2022 a pověřuje finanční výbor a 
starostu obce zapracovat akce a náklady na jejich realizaci do návrhu rozpočtu na rok 2022.“  
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 
 



6 

 

6. Zpráva předsedy finančního výboru obce Kunčina, příprava rozpočtu na 
rok 2022 
 
Starosta předal slovo předsedovi finančního výboru obce panu Novotnému, který ve své zprávě 
doplnil několik informací a věcně navázal na předchozí zprávu pana starosty.  Pan Novotný především 
zdůraznil, že od roku 2022 bude zvýšen poplatek za odpady, a to na částku 550 Kč. Další informace 
jsou k dispozici v zápisu ze schůze výboru. 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere zprávu předsedy finančního výboru na vědomí.“ 

 
7.  Rozpočtová opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem rozpočtových opatření č. 6/2021 a č.7/2021 (viz. Příloha 
zápisu). Následně proběhlo hlasování o daném bodu. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-113“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 a 7/2021.“ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena 
 
Nákup pozemku 
Prodávající: pan Lubomír Kaňa, paní Veronika Bádalová 
Kupující: Obec Kunčina 
Pozemek parc. č. 685/2, ostatní plocha, výměra 26 m2, kú. Nová Ves u Moravské Třebové. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-114“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k nákupu pozemku parc.č. 685/2, ostatní 
plocha, výměra 26 m2 v kú. Nová Ves, obec Kunčina.  
Prodávajícími jsou p. Lubomír Kaňa a paní Veronika Bádalová, Nová Ves 28, 569 24 Kunčina. Kupní cena 
byla stanovena dohodou na částce 2.600 Kč. Obec Kunčina uhradí náklady na vklad do KN a náklady 
vyhotovení kupní smlouvy. 
Záměr koupě pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 21.10.2021 do 5.11.2021.“ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Nákup pozemku 
Prodávající: pan Jiří Jelínek 
Kupující: Obec Kunčina 
Jedná se o část pozemku parc.č. 670, nově označen jako 670/2, ostatní plocha, výměra 54 m2. GP č. 
810-51/2021 – Geodézie Lanškroun. 
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Usnesení „KUN VI.2021-115“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k nákupu části pozemku parc.č. 670, 
nově označeného na základě Geometrického plánu Geodézie Lanškroun č. 810-51/2021 jako parc.č. 
670/2, ostatní plocha, výměra 54 m2 v k.ú. Kunčina, obec Kunčina.  
Prodávajícím je p. Jiří Jelínek, Kunčina 162, 569 24 Kunčina. Kupní cena byla stanovena dohodou na 
částce 2.700 Kč. Obec Kunčina uhradí náklady na vklad do KN a náklady vyhotovení kupní smlouvy. 
Záměr koupě pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 21.10.2021 do 5.11.2021. “ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

Prodej pozemku 
Prodávající: Obec Kunčina 
Kupující: pan Jiří Jelínek 
Jedná se o část pozemku parc.č. 2575/38, nově označen jako 2575/130, ostatní plocha, výměra 160 
m2. GP č. 810-51/2021 – Geodézie Lanškroun. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-116“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k prodeji části pozemku parc.č. 2575/38, 
nově označeného na základě Geometrického plánu Geodézie Lanškroun č. 810-51/2021 jako parc.č. 
2575/130, ostatní plocha, výměra 160 m2 v k.ú. Kunčina, obec Kunčina.  
Kupujícím je p. Jiří Jelínek, Kunčina 162, 569 24 Kunčina. Kupní cena byla stanovena dohodou na částce 
4.800 Kč. Kupující uhradí náklady na vklad do KN a náklady vyhotovení kupní smlouvy. 
Záměr koupě pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 21.10.2021 do 5.11.2021.“ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

Prodej pozemků 
Prodávající: Obec Kunčina 
Kupující: Anna Šikulová 
Jedná se o část pozemku parc.č. 2575/38, nově označen jako 2575/131, ostatní plocha, výměra 363 
m2. Jedná se o část pozemku parc.č. 2575/108, nově označen jako 2575/134, ostatní plocha, výměra 
59 m2 a pozemek parc. č. 2575/2, ostatní plocha, výměra 87 m2. GP č. 810-51/2021 – Geodézie 
Lanškroun. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-117“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina  
I. schvaluje uzavření kupní smlouvy k prodeji části pozemku parc.č. 2575/38, nově označeného na 

základě Geometrického plánu Geodézie Lanškroun č. 810-51/2021 jako parc.č. 2575/131, ostatní 
plocha, výměra 363 m2 v k.ú. Kunčina, obec Kunčina. 

II. schvaluje uzavření kupní smlouvy k prodeji části pozemku parc.č. 2575/108, nově označeného na 
základě Geometrického plánu Geodézie Lanškroun č. 810-51/2021 jako parc.č. 2575/134, ostatní 
plocha, výměra 59 m2 v k.ú. Kunčina, obec Kunčina. 

III. schvaluje uzavření kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 2575/2, ostatní plocha, výměra 87 
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m2, v kú. Kunčina, obec Kunčina. 
Kupující je paní Anna Šikulová, Kunčina 151, 569 24 Kunčina. Kupní cena byla stanovena dohodou na 
částce 15.270 Kč. Kupující uhradí náklady na vklad do KN a náklady vyhotovení kupní smlouvy. 
Záměr koupě pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 21.10.2021 do 5.11.2021. “ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

Nákup pozemku 
Prodávající: paní Lenka Lorencová 
Kupující: Obec Kunčina 
Jedná se o část pozemku parc.č. 743/8, nově označen jako 743/10, ostatní plocha, výměra 28 m2. 
GP č. 810-51/2021 – Geodézie Lanškroun. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-118“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k nákupu části pozemku parc.č. 743/8, 
nově označeného na základě Geometrického plánu Geodézie Lanškroun č. 810-51/2021 jako parc.č. 
743/10, ostatní plocha, výměra 28 m2 v k.ú. Kunčina, obec Kunčina.  
Prodávající je paní Lenka Lorencová, Kunčina 226, 569 24 Kunčina. Kupní cena byla stanovena dohodou 
na částce 1.400 Kč. Obec Kunčina uhradí náklady na vklad do KN a náklady vyhotovení kupní smlouvy. 
Záměr koupě pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 21.10.2021 do 5.11.2021. “ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

Nákup pozemku 
Prodávající: pan Miroslav Horníček 
Kupující: Obec Kunčina 
Jedná se o část pozemku parc.č. 743/7, nově označen jako 743/9, ostatní plocha, výměra 164 m2. 
GP č. 810-51/2021 – Geodézie Lanškroun. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-119“ 
 

„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k nákupu části pozemku parc.č. 743/7, 
nově označeného na základě Geometrického plánu Geodézie Lanškroun č. 810-51/2021 jako parc.č. 
743/9, ostatní plocha, výměra 164 m2 v k.ú. Kunčina, obec Kunčina.  
Prodávajícím je pan Miroslav Horníček, Třebařov 317, 569 35 Třebařov. Kupní cena byla stanovena 
dohodou na částce 8.200 Kč. Obec Kunčina uhradí náklady na vklad do KN a náklady vyhotovení kupní 
smlouvy. Záměr koupě pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 21.10.2021 do 5.11.2021. “ 
 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Nákup pozemku 
Prodávající: pan Metoděj Dvořák 
Kupující: Obec Kunčina 
Jedná se o pozemek parc.č. 2967/36, vodní plocha, k.ú. Kunčina. 
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Usnesení „KUN VI.2021-120“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k nákupu pozemku parc.č. 2967/36, 
vodní plocha, výměra 94 m2 v k.ú. Kunčina, obec Kunčina.  
Prodávajícím je p. Metoděj Dvořák, Strážnického 1677/67, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová. 
Kupní cena byla stanovena dohodou na částce 94,-Kč.  
Obec Kunčina uhradí náklady na vklad do KN a náklady vyhotovení kupní smlouvy. 
Záměr koupě pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 21.10.2021 do 5.11.2021. “ 

 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Prodej pozemku 
Prodávající: Obec Kunčina 
Kupující: pan Tomáš Dirbák 
Jedná se o pozemek parc. č. 2569/12, výměra 96 m2, druh pozemku zahrada. Důvod odkoupení: 
stavba plotu, scelení pozemku  
 

Usnesení „KUN VI.2021-121“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje pozemku 2569/12 v k.ú. Kunčina, výměra 96 m2, 
bude ovšem nutné vyhotovit geometrický plán pro zpřesnění hranic pozemku." 

 
PRO –  11                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

 

9. Žádost o čerpání z rezervního fondu 
(17:10 hod. odchází zastupitel pan Tomáš Matušák) 

 
Žádost o možnost čerpání z rezervního fondu ZŠ Kunčina 
V letošním roce došlo ke zvýšenému čerpání nákladů na provoz ZŠ a jejího vybavení. Paní ředitelka 
ZŠ Kunčina se obrací na zřizovatele se žádostí o případné čerpání z rezervního fondu školy. K čerpání 
dojde pouze tehdy, pokud bude hospodářský výsledek při roční účetní závěrce záporný, výše čerpání 
bude určena tak, aby byla uhrazena případná výše ztráty.  
 

Usnesení „KUN VI.2021-122“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje čerpání z rezervního fondu Základní školy Kunčina, k čerpání 
dojde pouze v případě záporného hospodářského výsledku při roční účetní závěrce, výše čerpání bude 
určená pouze k úhradě výše ztráty.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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Žádost o možnost čerpání z rezervního fondu MŠ Kunčina 
Paní ředitelka MŠ Kunčina se obrací na zřizovatele se žádostí o případné čerpání z rezervního fondu 
školy. K čerpání dojde pouze tehdy, pokud bude hospodářský výsledek při roční účetní závěrce 
záporný, výše čerpání bude určena tak, aby byla uhrazena případná výše ztráty.  
 

Usnesení „KUN VI.2021-123“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje čerpání z rezervního fondu Mateřské školy Kunčina, k čerpání 
dojde pouze v případě záporného hospodářského výsledku při roční účetní závěrce, výše čerpání bude 
určená pouze k úhradě výše ztráty.“   
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
10. Různé 
 
10.1. Projednání parametrů nové Obecně závazné vyhlášky obce Kunčina č. 1/2021 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
 
Kalkulace pro přípravu nové OZV:  
Sazba poplatku činí nově 550 Kč a je tvořena: 

a) Z částky 120 Kč za kalendářní rok a 
b) Z částky 430 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

obce předchozího ukončeného kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 617.843 Kč a 
byly rozúčtovány takto: 
Náklady 617.843 Kč děleno 1435 (1391 přihlášených osob na území obce + 48 staveb určených k 
individuální rekreaci, bytu a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 430 
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 430 Kč. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-124“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina pověřuje starostu obce k přípravě návrhu nové obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, která bude v souladu se stávající legislativou o odpadech.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
10.2. Žádosti o poskytnutí dotace/daru na kalendářní rok 2022  
 
TJ Sokol Kunčina, z.s. 
Účel daru: příspěvek na provoz oddílu mládeže TJ Sokol Kunčina 
Výše daru: 60.000,- Kč 
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Usnesení „KUN VI.2021-125“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol 
Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina, IČ: 49327852. Výše daru pro rok 2022 je stanovena na částce  
60.000 Kč. Darovací smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2022, následně budou poskytnuty finanční 
prostředky žadateli.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                 ZDRŽEL SE – Šejnoha Jan, Kubín Michal 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
SH ČMS – SDH Kunčina, z.s. 
Účel daru: vybavení pro družstvo mladých hasičů (hadice C52, 10m – 2ks, hadice C52, 20m – 2ks, 
vzduchovka pro sportovní střelbu). 
Výše daru: 14.500,- Kč 

 
Usnesení „KUN VI.2021-126“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s SH ČMS – SDH Kunčina, Kunčina 
206, 569 24 Kunčina, IČ: 64210774. Výše daru pro rok 2022 je stanovena na částce 14.500 Kč. Darovací 
smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2022, následně budou poskytnuty finanční prostředky 
žadateli.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Myslivecké sdružení Česká hranice, z.s. 
Účel daru: nákup dlažby pod přístřeškem a vybudování chodníků u myslivecké klubovny 
Výše daru: 50.000,- Kč  

 
Usnesení „KUN VI.2021-127“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým sdružením Česká 
hranice z.s., Kunčina 375, 569 24 Kunčina, IČ: 60121793. Výše daru pro rok 2022 je stanovena na částce 
50.000 Kč. Darovací smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2022, následně budou poskytnuty finanční 
prostředky žadateli.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 
CK Čerti Kunčina 
Účel daru: příspěvek na startovné na závodech v roce 2022 
Výše daru: 14.000,- Kč  
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Usnesení „KUN VI.2021-128“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ing. Romanem Richterem., Kunčina 
339, 569 24 Kunčina, zastupujícím CK Čerti Kunčina. Výše daru pro rok 2022 je stanovena na částce 
14.000 Kč. Darovací smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2022, následně budou poskytnuty finanční 
prostředky žadateli.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Stanislav Hutira – SIDECARCROSS VETERAN 
Účel daru: příspěvek na startovné na závodech v roce 2022 
Výše daru: 20.000,- Kč  

 
Usnesení „KUN VI.2021-129“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Stanislavem Hutirou, Nová Ves 
90, 569 24 Kunčina. Výše daru pro rok 2022 je stanovena na částce 20.000 Kč. Darovací smlouva bude 
uzavřena v průběhu ledna 2022, následně budou poskytnuty finanční prostředky žadateli.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 
10.3. Žádost o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace pro rok 2022 
         žadatel: Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 
 
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 
Účel dotace: na činnost Střediska sociálních služeb Salvia, z.ú., služba pro osobní asistenci pro paní 
V.S. z Kunčiny. Žádost o dotaci ve výši 12.000,- Kč, zastupitelé se rozhodli hlasovat o kompromisní 
částce 5.000 Kč tak jako v roce 2021. 
 

Usnesení „KUN VI.2021-130“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v roce 2022 
Středisku sociálních služeb SALVIA z.ú., Wolkerova alej 92/18, IČ: 03017621 ve výši 5.000 Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“   
 
PRO –  9                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – Novotný 

                  
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 
10.4. Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu majetku č. 02/15/HSYM-NS 
 
Starosta obce představil přítomným zastupitelům obsah dodatku k platné smlouvě o nájmu státního 
pozemku parc. č. 630, k.ú. Kunčina. Platnost smlouvy bude prodloužena do roku 2023. 
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Usnesení „KUN VI.2021-131“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu majetku č. 02/15/HSYM-NS.“ 
   
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
• Paní Hana Fafílková poděkovala přítomným zastupitelům za jejich vřelou spolupráci a přínos za 

opravy v Mateřské škole.  
 

• Na samotném konci zasedání zastupitel pan Beneš navrhl zařadit na program příštího zasedání 
zastupitelstva obce bod s názvem „Schválení odměny starostovi a místostarostovi obce“, 
jednalo by se o jednorázovou mimořádnou odměnu za jejich práci v roce 2021. Mimořádné 
odměny musí být v programu zasedání uvedeny jako samostatný bod.  

 

Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 17:50 hod. 
 
Dne: 10.11.2021 
 
Zapisovatel: 

Jana Pavlišová    ______________________________ 
Ověřovatelé: 
   Jan Šejnoha     ______________________________ 
 
   Miroslav Šmíd       ______________________________ 
 
Starosta:  Miroslav Kubín   ______________________________ 


