Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 9.5.2022 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 26.4.2022 – 9.5.2022. 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, Martin Voráč, Josef Beneš, Jitka Kudrnová, Kateřina Hlaváčková, Michal Kubín, Marek
Šejnoha, Pavel Novotný (příchod v 16:05 hod.), Miroslav Šmíd (příchod v 16:20 hod.)
Omluveni zastupitelé:
Jan Šejnoha – pracovní povinnosti
Tomáš Matušák – zdravotní důvody
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 Dana, Pavlišová Jana, Zoubek Miroslav

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi paní Kateřina Hlaváčková a paní Jitka Kudrnová.
Zapisovatelkou zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová.
Schválení programu zasedání
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů, schválení programu zasedání
2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, projednání smluvních vztahů, dotační
podpora
3. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena
4. Bezúplatný převod pozemků v majetku státu
5. Vklad nového majetku do DSO Moravskotřebovský vodovod
6. Rozpočtové opatření č. 1/2022
7. Žádost Mateřské školy – návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021
8. Různé
8.1. Zpráva o činnosti komise pro bytové a nebytové prostory obce – kontrolní činnost v budově
Kunčina 223
8.2. Stanovení místa a doby pro konání svatebních obřadů v nematriční obci Kunčina
8.3. Projektový záměr MAP – Keramická dílna MŠ Kunčina
8.4.
9. Podněty a připomínky občanů, diskuse
10. Usnesení a závěr
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Usnesení „KUN III.2022-077“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelkou volí paní Janu Pavlišovou, ověřovateli zápisu volí paní Jitku Kudrnovou a paní Kateřinu
Hlaváčkovou.“
PRO – 8
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, projednání smluvních
vztahů, dotační podpora
Restaurátorské záměry obce pro rok 2022
V minulých týdnech byl odvezen k restaurování centrální hřbitovní kříž z Nové Vsi i kříž z obecního
depozitáře. Zhotovitelem prací je MgA. Sklenář ze společnosti ARTEGRAM. Termín dokončení – září
2022.
Rekonstrukce Kulturního centra Kunčina, vybavení pódia
Rekonstrukce Kulturního centra pokračuje. Zhotovitel postupuje dle harmonogramu.
• Dne 12.5.2022 proběhne montáž plastových oken.
• Dne 25.5.2022 bude na stavbu přivezena střešní krytina, poté budou zahájeny práce na opravě
střechy a provedení zateplení prostorů nad sálem.
Starosta upozornil ředitelku MŠ Kunčina, o nutnosti informovat rodiče a zaměstnance MŠ Kunčina, aby
v daný termín u Kulturního domu neparkovali.
•
•
•
•

Byla dokončena akustická studie budovy, ta byla předána zhotoviteli a v průběhu června bude
realizována příprava pro akustický strop.
Byl přerušen provoz pohostinství z důvodu probíhajících prací v předmětných prostorech.
Byl zpracován návrh řešení 3D nápisu na fasádě budovy.
Proběhla koordinační schůzka se zhotovitelem opravy prvků vzduchotechniky s firmou Metali.

Přístřešek Sportovní areál Kunčina
Práce na přístřešku ve sportovním areálu pokračují. Je dokončena základová deska. V tomto týdnu bude
na staveniště převezeno řezivo, které bude postupně instalováno. Vznikne zděný prodejní pult o
půdorysu 3x8 metrů, dále vznikne zázemí pro návštěvníky o půdorysu 9x8 metrů.
Zastupitelé pan Beneš a paní Kudrnová se ptali, proč vznikne prodejní pult, pro koho. Starosta
odpověděl, že pult bude sloužit především pro konání větších akcí např. Sportovní odpoledne pro děti,
Hasičské závody, Cykloman apod. Tento krok byl zvolen pro zlepšení provozních možností areálu a
zlepšení hygienických podmínek (pult bude opatřen dřezy a teplou vodou). Starosta vyzval přítomné
zastupitele, aby se kdykoliv zašli podívat, jak práce v areálu probíhají.
Výměna oplocení vodárenských objektů
Po Velikonocích byly dokončeny práce na výměně oplocení vodárenských objektů v majetku obce
Kunčina, práce provedl p. Miroslav Slezák, spolupráce byla výborná.
Oprava dětských hřišť v majetku obce
V průběhu měsíce dubna firma TEWIKO provedla nezbytné záruční i pozáruční opravy na dětských
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hřištích v majetku obce Kunčina. Jednalo se zejména o výměnu dřevěných součástí herních prvků, které
vykazovaly znaky prohnití.
Zároveň byly pořízeny nové herní prvky pro nejmenší děti, které na hřištích chyběly.
• Hřiště Nová Ves – zde byly zakoupeny 2 houpadla, nerezový kolotoč a houpačka pro nejmenší
děti.
• Areál u Klubu důchodců – zde byla nainstalována nová dětská houpačka pro nejmenší děti.
• Herní prvky Sportovní areál Kunčina – jedná se o herní prvky u nově vznikajícího přístřešku ve
sportovním areálu.
Pořízení nového komunálního traktoru Antonio Carraro TTR
Nový komunální stroj byl předán obci na konci dubna 2022.
(přichází zastupitel Miroslav Šmíd 16:20 hod.)
Dotace Pardubického kraje
Obec Kunčina požádala Pardubický kraj o dotaci na pořízení a výměna pneumatik pro požární vozidlo
JPO V Nová Ves, včetně provedení nezbytných servisních prací při výměně. Byla schválena dotace ve
výši: 35.000 Kč. Žádost o dotaci byla projednána zastupitelstvem Pardubického kraje dne 12.4.2022 a
schváleno usnesením Z/193/22.
Usnesení „KUN III.2022-078“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje přijetí PROGRAMOVÉ DOTACE Pardubického kraje PRO JEDNOTKY
SDH OBCÍ PK 2022. Výše dotace 35.000 Kč.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Záměr vybudování zubní ordinace v obci
Proběhlo jednání ve věci termínu přestěhování zubní ordinace paní MUDr. Školařové do Kunčiny. Paní
MUDr. Školařová by ráda otevřela ordinaci v obci nejpozději v září 2023. Otázkou tedy je, jakou cestou
se pro přípravu obec Kunčina vydá. Existují v zásadě 2 varianty:
1. Varianta vybudování ordinace přestavbou stávajících prostor v budově Nová Ves 39.
2. Výstavba novostavby na zelené louce.
Zadání dokumentace pro stavební povolení – Nová Ves 39
Obec má k dispozici studii, která řeší možné využití budovy Nová Ves 39 pro podnikatelské i
nepodnikatelské účely. Obec může žádat na podporu realizace daných záměrů o dotace z Pardubického
kraje či evropských dotačních titulů.
Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby se k danému bodu vyjádřili, co je a není reálné, ať podle toho
může za obec dále jednat. Zastupitelka paní Hlaváčková kladně hodnotí myšlenku, že zde bude do
budoucna lékař. Zastupitelka paní Kudrnová je jednoznačně pro využití prostorů, které Nová Ves čp. 39
nabízí. Zastává názor, že novostavba bude časem chátrat, pokud nebude účelně využitá, například při
ukončení činnosti zubaře apod. Zastupitel pan Beneš je také pro obsazení prostorů v Nové Vsi; vyjde to
levněji a z pohledu budování je to jednodušší. Dále se pan Beneš zajímal, jak to bude do budoucna
řešené parkování návštěvníků. Zastupitel Marek Šejnoha měl dotaz ohledně vytápění. Starosta
odpověděl, že ve studii bylo počítáno s tím, že budova bude vytápěna centrálním plynovým kotlem,
vzhledem k současné nejisté situaci budeme tuto myšlenku muset přehodnotit. Zastupitel pan Šmíd
navrhnul poohlédnout se po dotacích na fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo. Starosta obce
navrhnul, že na příští zasedání pozve projektanta pana Ing. Kelnara z firmy SINGRAF ať na případné
dotazy odpoví a představí zastupitelům studii.
3

Usnesení „KUN III.2022-079“
„Zastupitelstvo obce Kunčina:
• schvaluje zpracování projektové dokumentace na přestavbu budovy Nová Ves čp. 39 pro účely
bytových i nebytových prostor. V přízemí budou řešeny varianty zubní ordinace a dalších
nebytových prostor;
• pověřuje starostu obce k vyvolání schůzky s panem Ing. Kelnarem, firma SINGRAF – projekční
kancelář, Nádražní 1309/11, 571 01 Moravská Třebová;
• pověřuje starostu obce k zajištění studie využití obnovitelných zdrojů k rekonstrukci budovy Nová
Ves čp. 39. “
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitel pan Novotný vznesl návrh pro vybudování přechodu pro chodce nebo zpomalovací prahu u
Kulturního domu v Nové Vsi z důvodu bezpečnosti dětí a občanů, kteří se zde pohybují. Zastupitel pan
Voráč řekl, že se jedná o krajskou komunikaci, obec bude jednat o vzniku minimálně vhodné označení
tzv. místa pro přecházení.

3. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena
Prodej obecního pozemku
Manželé Zdeněk a Květoslava Markovi - jedná se o pozemek parc. č. 358/5, zahrada, o výměře 323 m2,
pozemek parc. č. 358/1, zahrada, o výměře 10 m2, pozemek parc. č. 358/7, zahrada, o výměře
8 m2. Kupní cena je stanovena na částce 10.230 Kč.
Usnesení „KUN III.2022-080“
obecních pozemků v kú. Kunčina, jedná se o
I.
pozemek parc. č. 358/5, zahrada, o výměře 323 m2
II.
pozemek parc. č. 358/1, zahrada, o výměře 10 m2
III.
pozemek parc. č. 358/7, zahrada, o výměře 8 m2
Kupní cena je stanovena na částce 10.230 Kč. Kupujícími jsou manželé Květoslava a Zdeněk Markovi,
Kunčina 182, 569 24 Kunčina. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce v období od
22.4.2022-9.5.2022.
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Koupě pozemků do vlastnictví obce
Obec má zájem o odkoupení pozemků od manželů Zdeňka a Květoslavy Markových, Kunčina čp. 182 jedná se o pozemek parc. č. 2966/82, vodní plocha, o výměře 360 m2, pozemek parc. č. 2966/83, vodní
plocha, o výměře 20 m2, pozemek parc. č. 2575/92, ostatní plocha, o výměře 130 m2, pozemek parc. č.
2575/93, ostatní plocha, o výměře 40 m2. Kupní cena je stanovena na částce 12.300 Kč.
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Usnesení „KUN III.2022-081“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje nákup pozemků v kú. Kunčina, jedná se o
I.
pozemek parc. č. 2966/82, vodní plocha, o výměře 360 m2
II.
pozemek parc. č. 2966/83, vodní plocha, o výměře 20 m2
III.
pozemek parc. č. 2575/92, ostatní plocha, o výměře 130 m2
IV.
pozemek parc. č. 2575/93, ostatní plocha, o výměře 40 m2
Kupní cena je stanovena na částce 12.300 Kč. Prodávajícími jsou manželé Květoslava a Zdeněk Markovi,
Kunčina 182, 569 24 Kunčina. Záměr koupě pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce v období od
22.4.2022-9.5.2022.
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Záměr prodeje obecního pozemku
Paní MUDr. Ludmila Školařová - jedná se o část obecního pozemku parc. č. 2895/6, kú. Kunčina, obec
Kunčina, o výměře 318 m2, druh pozemku – zahrada. Starosta označil dle daný pozemek, jako svah. Paní
Školařová chce daný pozemek z důvodu vybudování oplocení.
Pan Zoubek vstoupil do diskuze a opravil starostu, že se nejedná o pozemek ve svahu, ale tzv. náhon.
Dále poukázal na to, že naši předci upozorňovali na to, že je to náhon a že by se neměl prodávat; mnoho
lidí je proti tomuto prodávání náhonů a pan Zoubek je osobně také proti, protože jakmile se pozemek
prodá, nedostane se ke svému pozemku p.č. 47/2. Pan Zoubek má prý již delší dobu sepsanou žádost o
koupi části daného pozemku, ale zatím nebyl důvod k jejímu podání. Podotknul, že se jedná o další
případ obce Kunčina, jak se z pár korun dají udělat statisícové hodnoty a nikdo se tím nezabývá.
Zastupitel pan Kubín, upozornil, že se nyní neschvaluje prodej, ale záměr prodeje pozemku. Zastupitel
pan Voráč, měl dotaz, jestli tomu dobře rozumí, že pan Zoubek je proti prodávání náhonů, ale sám má
sepsanou žádost. Pan Zoubek odpověděl, že by si nikdy nedovolil koupit parcelu s příjezdovou cestou.
Paní Kudrnová měla dotaz, jestli mají náhony v dnešní době nějaký význam. Pan Voráč vyzval pana
Zoubka, jestli by pomohlo, kdyby se část pozemku prodala jemu a část paní Školařové.
Pan starosta doporučil panu Zoubkovi, aby si podal písemnou žádost o daný pozemek a že na základě
geodetického zaměření dojde k dělení pozemku dle požadavků a představ žadatelů. Pan Zoubek dodal,
že jeho důvod k odkoupení bude obsluha prudké stráně pozemku v jeho vlastnictví.
Usnesení „KUN III.2022-082“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 2895/6, kú. Kunčina.
Zastupitelstvo obce pro další jednání vyžaduje předložení geometrického plánu zpracovaného na náklady
žadatelky/žadatelů.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Záměr prodeje obecního pozemku
Pan Jiří Koš - jedná se o část obecního pozemku parc. č. 2896/3, kú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře
cca 53 m2, druh pozemku – trvalý travní porost. Důvod odkoupení: srovnání stavu užívaného se stavem
v katastru nemovitostí, stavba oplocení po výstavbě RD na parcele č. 676/1, k.ú. Kunčina.
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Usnesení „KUN III.2022-083“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 2896/3, kú.
Kunčina. Zastupitelstvo obce pro další jednání vyžaduje předložení geometrického plánu zpracovaného
na náklady žadatele.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Záměr prodeje obecního pozemku
Starosta obce zaslal písemně záměr obce Kunčina o odkoupení pozemku parc. č. 2575/53, kú. Kunčina,
na kterém se nachází místní komunikace na malé straně.
Proběhlo jednání s majitelem pozemku s panem Ing. Miroslavem Hrubanem, pan
Ing. Hruban následně požádal obec o koupi obecních parcel:
• žádost o odkup obecního pozemku parc. č. 444/2, kú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 318 m2,
druh pozemku – zahrada.
• žádost o odkup obecního pozemku parc. č. 445/1, kú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 168 m2,
druh pozemku – zahrada.
Důvod odkoupení: Směna pozemků za pozemky pod obecními komunikacemi.
Je nutné vyvolat schůzku s panem Ing. Doležalem, majitelem okolních pozemků ohledně záměru
prodeje. Pokud se nepodaří s Ing. Doležalem spojit, bude obeslán písemně a seznámen s předmětem
záměru prodeje obecních pozemků v okolí pozemků v jeho vlastnictví.
Usnesení „KUN III.2022-084“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parc. č. 445/1 a 444/2, oba v
kú. Kunčina. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vyvolání schůzky s Ing. Doležalem, majitelem
okolních pozemků. Zastupitelstvo obce pro další jednání nevyžaduje předložení geometrického plánu
zpracovaného na náklady žadatele.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Záměr koupě pozemků do vlastnictví obce
Jedná se o dva pozemky v majetku AGRO Kunčina, na kterých leží odbočka směr Malá strana u parku u
MO Hruška a přilehlá část parku. Jedná se o pozemky 438/2, ostatní plocha, výměra 244 m2 a 438/1,
zahrada, výměra 116 m2.
Usnesení „KUN III.2022-085“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr koupě pozemků parc. č. 438/2 a 438/1, oba v kú. Kunčina.“
PRO – 8
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 1

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022288/VB/2, Kunčina, Nová Ves
p.č. 282, SS200, kNN. Jedná se o pozemek parc. č. 1356/37 – ostatní plocha, v k.ú. Nová Ves u Moravské
Třebové, dle GP č. 365-821/2021. Věcné břemeno podle smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu
ve výši 1.000,- Kč.
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Usnesení „KUN III.2022-086“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV12-2022288/VB/2, se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. Věcné
břemeno podle smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

4) Bezúplatný převod pozemků v majetku státu
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1001982219. Jedná se o pozemek parc. č. 83/2, k.ú.
Kunčina, obec Kunčina, ve vlastnictví České republiky. Výměra převáděné plochy činí 27 m2.
Usnesení „KUN III.2022-087“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1001982219 se Státním pozemkovým úřadem, Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO:
01312774. Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj. Adresa pro doručování: Boženy Němcové 231,
530 02 Pardubice.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1002992219. Jedná se celkem o 12 pozemků k.ú. Kunčina,
ve vlastnictví České republiky o celkové výměře 4793 m2. Dále se jedná se celkem o 5 pozemků v k.ú.
Nová Ves u Moravské Třebové, ve vlastnictví České republiky o celkové výměře 513 m2.
Usnesení „KUN III.2022-088“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1002992219 se Státním pozemkovým úřadem, Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO:
01312774. Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj. Adresa pro doručování: Boženy Němcové 231,
530 02 Pardubice.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

5. Vklad nového majetku do DSO Moravskotřebovský vodovod
Jedná se o novou vodovodní přípojku – parc. č. 605/5, kú. Kunčina, pan Balabán, v celkové
výši 11.054 Kč.
Usnesení „KUN III.2022-089“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje vklad nově pořízeného majetku obce Kunčina v celkové hodnotě
11.054 Kč do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČ: 72053453.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0
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6. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Usnesení „KUN III.2022-090“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

7. Žádost Mateřské školy – návrh na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření za rok 2021
V roce 2021 byl vytvořen zlepšený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 565,86 Kč. Dle § 47
zák. 218/2000 Sb. ředitelka MŠ Kunčiny, Bc. Hana Fafílková, navrhuje rozdělení tohoto výsledku
hospodaření takto: celou částku tj. 565,86 Kč převést do rezervního fondu na krytí případných ztrát v
příštích účetních obdobích.
Usnesení „KUN III.2022-091“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 Mateřské
školy Kunčina dle návrhu ředitelky školy MŠ Kunčina.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

8. Různé
8.1. Zpráva o činnosti komise pro bytové a nebytové prostory obce – kontrolní činnost v budově
Kunčina 223
Starosta předal slovo členům komise, panu Benešovi a panu Kubínovi, aby ve zkratce popsali, jak
probíhala kontrolu a ostatním zastupitelům dal k přečtení zápis z jednání komise.
Plán činnosti komise: 16.5.2022 – kontrola bytového domu Nová Ves 43.
8.2. Stanovení místa a doby pro konání svatebních obřadů v nematriční obci Kunčina
Pro volební období 2018 - 2022 dle zákona o matrikách (ZOM, § 11a odst. 3) zastupitelstvo obce Kunčina
stanovuje:
1) Místo pro konání slavnostních obřadů, svateb v obci Kunčina:
• Obřadní místnost v budově Obecního úřadu Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina
• Kulturní centrum Kunčina, Kunčina 229, 569 24 Kunčina
2) Termíny konání svatebních obřadů v Obci Kunčina:
• středa, v časech: 11.00 - 13.00 hodin
s výjimkou všech státních svátků
• sobota, v časech: 11.00 - 13.00 hodin
s výjimkou všech státních svátků
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Usnesení „KUN III.2022-092“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje pro volební období 2018 - 2022 dle zákona
o matrikách (ZOM, § 11a odst 3):
1) Místo pro konání slavnostních obřadů, svateb v obci Kunčina:
• Obřadní místnost v budově Obecního úřadu Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina
• Kulturní centrum Kunčina, Kunčina 229, 569 24 Kunčina
2) Termíny konání svatebních obřadů v Obci Kunčina:
• středa, v časech: 11.00 - 13.00 hodin, s výjimkou všech státních svátků,
• sobota, v časech: 11.00 - 13.00 hodin, s výjimkou všech státních svátků.
3) Oddávajícími jsou dle zákona starosta a místostarosta obce.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

8.3. Projektový záměr MAP Keramická dílna MŠ Kunčina
Starosta předal slovo paní ředitelce MŠ Kunčina, aby přítomné seznámila s daným projektovým
záměrem. V Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová máme
uveden projektový záměr na vybudování keramické dílny v Mateřské škole Kunčina. Na tyto projektové
záměry je možné čerpat dotační prostředky z programů nového programovacího období, bohužel
v současné době neexistuje projektová dokumentace ani projektový záměr.
(Odchází zastupitel Marek Šejnoha 18:05)
Zastupitel pan Beneš se ptal, jaká nese tento projekt rizika. Na jedné straně bude mít hotový projekt,
ale nebude možná realizace. Starosta obce dodal, že je proces nastaven nešťastně a velmi narychlo.
Obec nebude schopna zajistit v takto krátkou dobu projekt a rozpočet. Paní ředitelka dodala, že MAP
nabídla svého projektanta, který by byl schopný vše zajistit. Starosta obce varoval před rychlým
zpracování projektu, jeho následná realizace nese rizika víceprací a jde především o to, aby byl projekt
tak kvalitní, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí a zaměstnanců MŠ Kunčina. Na základě jednání
zastupitelstva bude uspořádána schůzka s projektantem, který zhodnotí možnosti řešení keramické
dílny v budově školy.

Usnesení „KUN III.2022-093“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje přípravu studie proveditelnosti a projektové dokumentace
záměru s názvem Keramická dílna MŠ Kunčina. Realizace proběhne v roce 2022.“
PRO – 8
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

8.4. Stížnost občanů na hluk v Klubu důchodců
Starostu obce navštívili majitelé sousedních nemovitostí, které jsou v blízkosti Klubu důchodců. Podali
stížnost na velký hluk, který je v Klubu důchodců při konání soukromých akcí. Starosta vyzval zastupitele,
aby společně zkusili navrhnout nějaká vhodná opatření. Podotknul, že klub se pronajímá na 48 hodin a
že je vyloučeno, aby se soukromé akce konaly od čtvrtka do neděle. Přesto se tomu tak děje a nájemci
prostoru pravidla nedodržují.
Zastupitel pan Beneš řekl, že jde o hrubé porušování nočního klidu, ale že bude nutné nastavit jasnější
pravidla. Zastupitelka paní Kudrnová poznamenala, že cena pronájmu klubu je podle některých občanů
nízká. Starosta navrhuje omezit pronájem klubu na určitou dobu a určení hodiny pro ukončení
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reprodukované hudby, dále určit a snížit kapacitu sálu, které mohou v klubu být nebo celkově omezit
počet konaných akcí v klubu za rok. Zastupitel pan Beneš navrhuje omezit hudební produkci do předem
určené hodiny a pověřit ze strany nájemce konkrétní osobu, která za celý chod akce bude zodpovídat,
jméno zodpovědné osoby bude následně uvedeno na nově vzniklé informační tabuli včetně telefonního
kontaktu. Vše bude dodatečně doplněno v provozním řádu Klubu důchodců. Starosta požádal
zastupitele, aby mu konkrétní návrhy na vylepšení zaslali na e-mail.
„Zastupitelstvo obce bere zprávu starosty obce na vědomí.“

9. Podněty a připomínky občanů, diskuse
10. Usnesení a závěr
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18:30 hod.
Dne: 16.5.2022
Zapisovatel:
Jana Pavlišová

______________________________

Kateřina Hlaváčková

______________________________

Jitka Kudrnová

______________________________

Miroslav Kubín

______________________________

Ověřovatelé:

Starosta:
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