Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 9.12.2020 od 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici 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 1.12.2020 – 9.12.2020. Současně
byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ 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, Tomáš Matušák, Jitka Kudrnová, Miroslav Šmíd, Josef
Beneš, Jan Šejnoha, Kateřina Hlaváčková, Pavel Novotný (příchod v 16:10)
Omluveni zastupitelé:
Marek Šejnoha – omluven z důvodu nemoci.
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., Fafílková H., Zoubek M., Pavlišová J.

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 Tomáš Matušák a pan Josef Beneš. Zapisovatelkou
zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová. Dále byl starostou obce představen
program zasedání a podrobněji představen bod 13. Různé.
Program zasedání zastupitelstva obce
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů, schválení programu zasedání
2) Podněty a připomínky občanů, diskuse
3) Informace o prioritách rozpočtu obce na rok 2021, rozpočet obce Kunčina na rok 2021, rozpočty
příspěvkových organizací, střednědobé rozpočtové výhledy
4) Kalkulace nákladů na svoz komunálního odpadu pro rok 2021, projednání dodatku smlouvy s
TSMT
5) Stav finančních prostředků obce Kunčina ke dni 9.12.2020
6) Rozpočtová opatření obce Kunčina
7) Dotační tituly MMR ČR – schválení projektových záměrů obce Kunčina
8) Prodej a nákup pozemků, věcná břemena
9) Zpráva starosty obce o realizaci projektů obce Kunčina, smluvní vztahy
- Splašková kanalizace Kunčina
- Rekonstrukce komunikace III. třídy
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- Sociální bydlení v obci Kunčina
- Rekonstrukce sociálních zařízení Kulturního domu v Kunčině
10) Projednání řádu veřejných pohřebišť obce Kunčina
11) Darovací smlouvy
12) Složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí
13) Různé
13.1. Žádost o zřízení veřejného osvětlení
13.2. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ Kunčina
13.3. Žádost o neinvestiční dotace – Salvia, Charita Moravská Třebová
14) Usnesení a závěr
Usnesení „KUN VI.2020-087“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelkou volí paní Janu Pavlišovou, ověřovateli zápisu volí pana Tomáše Matušáka a pana Josefa
Beneše.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
(přichází zastupitel pan Pavel Novotný – 16:10 hod.)

2. Podněty a připomínky občanů, diskuze
Starosta předal slovo hostům dnešního zasedání z řad veřejnosti.
O slovo se přihlásil p. Miroslav Zoubek, měl dotaz ve věci úpravy místní komunikace u jeho
nemovitosti, o tu žádal na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce. Zajímalo ho, jak dopadlo
místní šetření? Starosta předal slovo místostarostovi obce Martinu Voráčovi, který panu Zoubkovi
sdělil výsledky místního šetření, které provedl v dané lokalitě. Pan Zoubek upozornil přítomné, že
betonové roury, které slouží pro odvodnění cesty a převedení vody do nově vytvořeného příkopu,
jsou patrně poškozeny. Místostarosta přislíbil p. Zoubkovi řešení situace, případně výměnu
poškozeného propustku. Dále dojde k dosypání vzniklé hrany u nového asfaltového povrchu, zajistí
zaměstnanci obce.
Starosta přislíbil řešení v co možná nejkratším termínu.
Pan Zoubek dále upozornil na skutečnost, že sklon komunikace a její povrch může znamenat vznik
dopravních nehod pro uživatelé cesty, kteří danou lokalitu neznají.

3. Informace o prioritách rozpočtu obce na rok 2021, rozpočet obce Kunčina
na rok 2021, rozpočty příspěvkových organizací, střednědobé rozpočtové
výhledy
Starosta obce podrobně seznámil přítomné s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných
obcí, dále s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Nikdo z přítomných neměl dotazy ani připomínky.
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Usnesení „KUN VI.2020-088“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočet Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy, Kunčina 88, 569
24 Kunčina, a to v podobě dle návrhu předloženém ředitelkou školy.
Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtový výhled organizace, jehož návrh byl zveřejněn na
webových stránkách školy dne 9.11.2020.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení „KUN VI.2020-089“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočet Základní školy Kunčina, Kunčina 248, 569 24 Kunčina,
a to v podobě dle návrhu předloženém ředitelkou školy.
Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtový výhled organizace, jehož návrh byl zveřejněn na
webových stránkách školy dne 26.10.2020.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Priority rozpočtu obce
Starosta obce představil přítomným priority rozpočtu obce na příští rok, obec plánuje následující
akce, které jsou výdajově kryty v návrhu rozpočtu 2021:
• Restaurátorské práce na sousoší Kalvárie a Socha sv. Rocha v Nové Vsi.
• Oprava přízemí MŠ Kunčina.
• Pořízení herních prvků na zahradu MŠ Kunčina.
• Dokončení fasády budovy Klubu důchodců.
• Dokončení opravy komunikace III. třídy a stávajících chodníků.
• Opravy místních komunikací.
• Opravy chodníčků na hřbitově v Nové Vsi.
• Kontejnerová stání v Kunčině a v Nové Vsi.
• Výměna dešťové kanalizace v Nové Vsi.
• III. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení na Malé straně v Kunčině.
• Pořízení vybavení sálu KD Kunčina – ozvučení, opona jeviště, akustické závěsy.
Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o prioritách rozpočtu obce na rok
2021.

Zastupitel pan Beneš měl dotaz, kdo bude realizovat opravy chodníků? Naši zaměstnanci nebo firma?
Starosta odpověděl, že obecní zaměstnanci se budou věnovat jiným opravám obecního majetku.
Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na zhotovitele opravy chodníků financovaných obcí
Kunčina vznikne v zimním období a bude vyhlášena veřejná soutěž. Vybraný úsek, který bude
zhotovovat Pardubický kraj prostřednictvím společnosti OHL ŽS nebude součástí veřejné soutěže.
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Usnesení „KUN VI.2020-090“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočet obce Kunčina pro rok 2021 dle zveřejněného návrhu.
Návrh rozpočtu obce Kunčina byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou na úředních deskách obce
Kunčina v období 19.11.2020 – 9.12.2020. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke zveřejnění
schváleného rozpočtu obce v souladu s platnou legislativou na úřední desce obce.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

4. Kalkulace na svoz komunálního odpadu pro tok 2021, projednání
dodatku smlouvy s Technickými službami Moravská Třebová
V roce 2021 dojde ke změně svozových dnů, svozový plán byl aktualizován a je součástí zpravodaje
obce Kunčina III/2020.
Celková cena zahrnuje sběr a svoz odpadu, manipulaci se sběrovými nádobami při intervalu 26 x za
rok vývoz popelnic, 27 vývozů nádob na separovaný papír, 36 vývozů nádob na separovaný plast.
Cena za likvidaci – fakturována čtvrtletně dle skutečných nákladů za likvidaci:
- 2230 kč/t plast
- 1130kč/t SKO
- 200kč/t papír
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že do budoucna bude zřejmě nevyhnutelné zvýšit
poplatky za svoz komunálního odpadu. V současné době poplatek za svoz činí 450,- Kč za osobu na
jeden kalendářní rok. Nebo se zde nabízí možnost dále nespolupracovat s Technickými službami
Moravská Třebová a zkusit jiný systém svozu komunálního odpadu, který funguje v jiných obcích.
Zastupitel pan Beneš navrhuje postupně zvyšovat ceny za svoz odpadu každý rok.
Usnesení „KUN VI.2020-091“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a
likvidace komunálního odpadu číslo KO 2020/13 se společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o.,
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

5. Stav finančních prostředků obce Kunčina ke dni 9.12.2020
Česká národní banka
Česká spořitelna, účet „BYTY“
Česká spořitelna, běžný účet

15.685.405,66 Kč
5.298.715,00 Kč
2.489.898,26 Kč
CELKEM = 24.474.018,92 Kč
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Stav úvěrového účtu ke dni 9.12.2020:

- 64.200.818,00 Kč

Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu finančních prostředků obce
kde ni 9.12.2020.

6. Rozpočtová opatření obce Kunčina
Starosta obce představil přítomným obsah rozpočtové opatření č. 7/2020.
Zastupitel pan Beneš měl dotaz, kolik má obec momentálně zaměstnanců? Plánuje starosta obce na
příští rok přijmout zaměstnance na pozici VPP, kteří jsou evidováni na úřadu práce? Starosta
odpověděl, že obec zaměstnává 9 zaměstnanců (Pešava, Kaláb, Selinger, Diblík, Pustina, Beránek,
Šimon, Trnečka, Ongrádi) a že v příštím roce na jaře určitě bude žádat o podporu VPP ze strany ÚPČR.
Dále starosta apeloval na přítomné, pokud ví o někom, kdo by měl chuť a zájem pracovat pro obec,
budeme rádi za každé doporučení.
Usnesení „KUN VI.2020-092“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

7. Dotační tituly MMR ČR – schválení projektových záměrů obce Kunčina
Revitalizace Kulturního centra v Kunčině
V souvislosti s navrhovanými úpravami dojde k:
• Zateplení obvodového pláště a stropu a výměně poškozených častí krovu a statickému
zajištění střešní konstrukce.
• Požárně-bezpečnostním opatřením v souvislosti s umístěním dřevěných prvků u komínových
těles, odstranění nadstřešní části nepoužívaného komínového tělesa a vyspravení
používaného.
• Odstranění stávajícího podlahového souvrství půdního prostoru a nahrazení novým.
• Nové přístupové schodiště do půdních prostor ošetření soklových partií objektu a výměna
parapetů oken.
Návrh dispozičních změn se dotkne prostorů 2.NP, které jsou v současné době z velké části bez využiti.
Vzhledem k velikosti galerie a řešeni vstupu na ni, není v rámci pořádání akcí příliš využívána, proto
je navrženo její „zatraktivněni a zviditelněni“ a to v rámci požadavků investora na umístění šaten do
2.NP. Je navrženo zrušeni zkušebny, propojení tohoto prostoru se sousedící galerii a schodištěm.
Vznikne tak nový prostor navyšující kapacitu míst k sezeni. Návštěvník bude procházet kolem
otevřené galerie do průchozí šatny, která bude propojena s průchozí šatnou pro účinkující a dále
sdílenou zkušebnou. Tyto prostory, řazené za sebou, vzniknou vybouráním příček mezi původními
místnostmi bočního traktu.
Celý projekt navrhl pan Ing. Robert Kelnar, kterému chci za jeho obětavou práci moc poděkovat.
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Zastupitel pan Šmíd měl dotaz, co bude s Kulturním domem v Nové Vsi? Bude se dále realizovat jeho
oprava? Starosta obce odpověděl, že zastupitelstvo obce bude muset rozhodnout v nejbližší době o
osudu obecní nemovitosti v Nové Vsi čp. 37. Jsou na stole dvě varianty, první variantou je prodej
nemovitosti bez dalších investic, druhou variantou je celková rekonstrukce domu.
Pokud se zastupitelstvo dohodne na prodeji, výnos z prodeje bude dále alokován do opravy
nemovitosti čp. 39. Předpokladem je, že projektová dokumentace bude zpracována do konce roku
2021.
Usnesení „KUN VI.2020-093“
„Zastupitelstvo obce Kunčina:
1. bere na vědomí představení záměru s názvem „Revitalizace Kulturního centra v Kunčině“.
2. Schvaluje podání žádosti o dotaci k danému projektovému záměru na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, a to v termínu prosinec 2020.
3. Prohlašuje, že obec Kunčina garantuje spolufinancování realizace daného záměru z rozpočtových
příjmů obce v budoucím období.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Oprava krytu místní komunikace v Kunčině (Nová Ves u KD k čp. 58)
Jedná se o opravu krytu místní komunikace v obci Kunčina v celkové délce 262 m a přilehlého
náměstíčka. Komunikace bude vedena ve stávající trase. Odhadovaná výše nákladů: 2,5 mil. Kč.
Usnesení „KUN VI.2020-094“
„Zastupitelstvo obce Kunčina:
1. bere na vědomí představení záměru s názvem „Oprava krytu místní komunikace v Kunčině”.
2. Schvaluje podání žádosti o dotaci k danému projektovému záměru na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, a to v termínu prosinec 2020.
3. Prohlašuje, že obec Kunčina garantuje spolufinancování realizace daného záměru z rozpočtových
příjmů obce v budoucím období.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

8. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena
•

Manželé Ambrosovi – projednání prodeje obecních pozemků v zahradě, kterou mají
dlouhodobě v užívání manželé Ambrosovi. Na jejich náklady byl vyhotoven geometrický plán,
dle kterého bude obec prodávat 397 m2, za cenu 30 Kč za metr čtverečný.
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Usnesení „KUN VI.2020-095“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 2574/2 (o výměře 7 m2),
2896/58 (o výměře 109 m2) a 2575/23 (o výměře 281 m2) tak, jak byly vyděleny na základě
geometrického plánu Geodézie Svitavy, číslo plánu 806-669/2020.
Kupujícími jsou manželé Antonín a Renata Ambrosovi, Kunčina 174, 569 24 Kunčina.
Celková výměra pozemků činí 397 m2, kupní cena byla stanovena výpočtem na částce 11.910 Kč. Kupující
uhradí náklady na návrh na vklad do katastru nemovitostí. Náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí
prodávající. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Kunčina ve dnech
20.11.2020 – 9.12.2020.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
•

Nové žádosti o koupi obecních pozemků – pan Ladislav Švanda, paní Mgr. Vašková, pan
Planička
Starosta obce navrhuje dané žádosti projednat zastupitelstvem na zasedání ZO v lednu 2021 kde již
budou známy informace z místního šetření od vlastníků/uživatelů daných pozemků či správců
dotčených sítí.
Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o žádostech koupi obecních
pozemků.

9) Zpráva starosty obce o realizaci projektů obce Kunčina, smluvní vztahy
Splašková kanalizace Kunčina
Splašková kanalizace Kunčina je v provozu od 8.10.2020, kdy obec oficiálně spustila provoz čerpadel
a umožnila majitelům nemovitostí napojování k danému zařízení. V rámci realizace akce bylo
postaveno více než 550 kanalizačních přípojek, které budou postupně využity k napojení stávajících
domů nebo novostaveb. Občané využívají možnosti se ke kanalizaci napojit ještě v letošním roce. Do
konce roku 2020 provozuje kanalizaci obec. Cena stočného byla ponechána na 30 Kč + 10 % DPH. Od
1.ledna 2021 bude kanalizaci provozovat společnost VHOS, a.s., která uspěla se svou nabídkou v
rámci koncesního řízení a cenou 47,50 Kč bez DPH pro rok 2021.
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci musela obec změnit strategii kontroly jednotlivých
kanalizačních přípojek. Starosta věří, že nastavil systém, který majitelům nemovitostí nečiní žádný
problém a administrativně je příliš nezatěžuje. Starosta obce připomíná, že bez vyplněné žádosti
nelze nemovitosti ke kanalizaci připojovat. Dále upozorňuje majitele nemovitosti, že do splaškové
kanalizace nelze přečerpat obsah stávajících jímek a ČOV. Pro zasílání fotodokumentace či žádosti
byla zřízena mailová schránka kanalizace.kuncina@seznam.cz. Ke dni 9.12.2020 bylo připojeno
celkem 135 nemovitostí.
Je nutné projednat dokument s názvem Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací.
Smluvní strany: Obec Kunčina a Město Moravská Třebová. Účelem této dohody je upravit vztahy mezi
vlastníky provozně souvisejících kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3 a § 8 odst. 15 písm. b) zákona č.
274/2001 Sb. tak, aby bylo zajištěno plynulé provozování. Předmětem této dohody je vymezení
vzájemných práv a povinností při předávce odpadní vody z „kanalizace 1“ do „kanalizace 2“.
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Vlastník 1 se zavazuje zajistit plynulé a bezpečné provozování „kanalizace 1“. Vlastník 2 se zavazuje
zajistit plynulé a bezpečné provozování „kanalizace 2“ včetně plynulého odvádění a čištění
odpadních vod převzatých z „kanalizace 1“. Výjimku tvoří pouze stav, kdy dojde k přerušení chodu ČS
Sušice. V těchto mimořádných případech po nezbytně nutnou dobu není možné plynulé odvádění
vod převzatých.
Množství odpadních vod
Smluvní strany sjednávají kapacitní limit množství odváděných odpadních vod:
• Maximální roční množství: 50 000 m3.
• Maximální přítok odpadní vody na předávacím místě Qmax = 12 l/s.

Usnesení „KUN VI.2020-096“
„Zastupitelstvo obce Kunčinasouhlasí s uzavřením dohody o ukončení dohody o spolupráci mezi obcí
Kunčina, městem Moravská Třebová a VHOS, a.s., která byla uzavřena dne 11.11.2019. Smluvní strany
se dohodly, že smluvní vztah bude ukončen ke dni 31.12.2020.“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací s
městem Moravská Třebová, Náměstí T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00277037, DIČ:
CZ00277037.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Rekonstrukce komunikace III. třídy
Jedná se projekt Pardubického kraje, který z 25 % financuje obec Kunčina. V rámci letošního roku
budou dokončeny celkem 3 úseky opravy komunikace o celkové délce 2.200 metrů. Jedná se o 2
úseky v Nové Vsi a jeden úsek v Kunčině. Během realizace akce starosta řešil mnoho dílčích problémů
a závažných komplikací. K dnešnímu dni se dokončují práce na zaasfaltování dvou úseků v Kunčině a
v Nové Vsi.
K danému bodu byla vedena dlouhá diskuze, starosta obce i místostarosta obce odpovídali na otázky
zastupitelů a vysvětlovali detaily rozhodnutí investora akce či jiná technická řešení.
Sociální bydlení v obci Kunčina
Přestavba obecní budovy Kunčina čp. 233 pokračuje. V posledních měsících byla vyměněna okna a
zhotovuje se fasáda. V interiéru budovy se pracuje na přípravě zhotovení vnitřních rozvodů a
betonování podlah. Termín dokončení stavby je stanoven na konec května 2021. Vznikne celkem 5
moderních bytových jednotek. Celkový rozpočet akce přesáhne 7,5 milionů korun. Akce je
podpořena dotací z IROP (integrovaný regionální operační program). V průběhu realizace akce byly
odsouhlaseny vícepráce ve výši 155.774,29 Kč (Dodatek č. I. – střecha) a 216.450,35 Kč (dodatek č.
II. – překlady a podřezání příček). Na dané práce jsou připraveny dva dodatky smlouvy o dílo, které
je nutno projednat a schválit jejich uzavření.
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Usnesení „KUN VI.2020-097“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo k akci Sociální
bydlení v obci Kunčina. Celkové náklady na vícepráce činí 372.22,64 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce ke konání v této věci a zveřejnění dodatků na profilu zadavatele.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Rekonstrukce sociálních zařízení Kulturního domu v Kunčině
Zaměstnanci obce realizují kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v budově Kulturního domu v
Kunčině. Stávající WC již neodpovídala standardům 21. století. Obec využila čas, kdy byly vládou ČR
uzavřeny provozy restaurací a byly zakázány kulturní akce. Již na jaře a v létě byl opraven sál i přísálí
KD, a to včetně výmalby a opravy dřevěného obložení. V rámci prací byly zcela otlučeny omítky
včetně obkladů. Byly odstraněny současné příčky a zejména došlo k výrazným změnám v uspořádání.
Původní zdi byly obezděny příčkovkami YTONG 75 a budou následně obloženy. Byly zhotoveny nové
podlahy a vnitřní elektroinstalace. Byly vytvořeny podmínky pro osazení bojlerů do obou zařízení.
Během prací byly zhotoveny zcela nové rozvody vnitřního vodovodu a došlo k napojení Kulturního
domu na splaškovou kanalizaci, a to včetně nově zabudovaných sociálních zařízení.
Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o realizaci projektů.

10) Projednání řádu veřejných pohřebišť
Dokument byl připraven starostou obce a odeslán
náležitostí Pardubickému kraji. Schválení dokumentu
Pardubického kraje. K projednání dokumentu dojde
Kunčina.
Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu
pohřebišť.

ke kontrole formální správnosti a dalších
je možné až po ukončení kontrol ze strany
na lednovém zasedání zastupitelstva obce
starosty obce o projednání řádu veřejných

11) Darovací smlouvy
ŽADATEL O FINANČNÍ PODPORU

POŽADOVANÁ PODPORA

STANISLAV HUTIRA - SIDECARCROSS

20.000 Kč

SDH NOVÁ VES

15.000 Kč

Lucie Matoušková, Nicol Matoušková

10.000 Kč

CK ČERTI KUNČINA

14.000 Kč

SH ČMS – SDH KUNČINA - mládež

13.500 Kč

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ HRANICE

50.000 Kč

TJ Sokol Kunčina

33.000 Kč
CELKEM
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155.500 Kč

Usnesení „KUN VI.2020-098“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednoto Sokol
Kunčina, z.s., Kunčina 204, 569 24 Kunčina, IČ: 49327852. Výše daru pro kalendářní rok 2021 je
stanovena na 33.000 Kč.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Usnesení „KUN VI.2020-099“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s SH ČMS – SDH Kunčina, Kunčina
206, 569 24 Kunčina, IČ: 64210774. Výše daru pro kalendářní rok 2021 je stanovena na 13.500 Kč.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN VI.2020-100“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s SH ČMS – SDH Nová Ves u Moravské
Třebové, Nová Ves 93, 569 24 Kunčina, IČ: 64211002. Výše daru pro kalendářní rok 2021 je stanovena
na 15.000 Kč.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN VI.2020-101“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření účelové darovací smlouvy s výhradou vyúčtovaní s
Mysliveckým sdružením Česká hranice, z.s., Kunčina 375, 569 24 Kunčina, IČ: 60121793. Výše daru pro
kalendářní rok 2021 je stanovena na 50.000 Kč.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení „KUN VI.2020-102“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Stanislavem Hutirou,
Kunčina 284, 569 24 Kunčina, mistrem ČR v Sidecarcrossu, kat. veteran. Výše daru pro kalendářní rok
2021 je stanovena na 20.000 Kč.“
PRO – 9

PROTI – 1 (Matušák)

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN VI.2020-103“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření schvaluje smlouvy s p. Ing. Romanem Richterem,
Kunčina 339, 569 24 Kunčina, který zastupuje spolek CK ČERTI KUNČINA. Výše daru pro kalendářní rok
2021 je stanovena na 14.000 Kč.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN VI.2020-104“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. paní Andreou Klimešovou,
Kunčina 39, 569 24 Kunčina, která zastupuje své dcery Nicol a Lucii Matouškovy. Výše daru pro
kalendářní rok 2021 je stanovena na 10.000 Kč.“

PRO – 9

PROTI – 1 (Matušák)

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

12) Složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních
komisí
Hlavní inventarizační komise:
Miroslav Kubín, Martin Voráč, Kateřina Hlaváčková, Tomáš Matušák, Pavel Novotný, Miroslav Šmíd
Dílčí inventarizační komise:
Název komise

Předseda komise

Člen komise

Kulturní dům Kunčina

Martin Voráč

Jaroslav Selinger

Hasičská zbrojnice Kunčina

Tomáš Matušák

Petr Slabý

Hasičská zbrojnice Nová Ves

Pavel Novotný

Jan Pustina

Knihovna Kunčina

Josef Beneš

Marta Alexandrová

Knihovna Nová Ves

Marek Šejnoha

Marta Alexandrová
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Klub důchodců Kunčina

Jan Šejnoha

Jitka Kudrnová

Obecní úřad Kunčina

Miroslav Šmíd

Dana Brychtová

Sportovní areál Kunčina

Michal Kubín

Pavel Diblík

Usnesení „KUN VI.2020-105“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje složení hlavní a dílčí inventarizační komise pro provedení
inventarizace k 31.12.2020.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

13) Různé
13.1. Žádost o zřízení veřejného osvětlení
Dne 4.11.2020 obdržel Obecní úřad Kunčina žádost od Ing. Martiny Klonové o rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitě na „zadní cestě“ od čp. 237 (Mašnéglovi) směrem k čp. 247 (Ongrádiovi). Nejbližší
osvětlení je u čp. 232 (Huškovi) a z druhé strany na hlavní silnici.
Starosta obce navrhuje rozšířit veřejné osvětlení v této i v jiných lokalitách a vyhovět tak žádostem i
z dřívějších let. Zastupitel pan Matušák navrhuje vyhovět žádosti paní Klonové a pořídit solární lampy,
tedy technologii, která nebude náročná na projektovou dokumentaci a výkopové práce.
Usnesení „KUN VI.2020-106“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere žádost o rozšíření sítě veřejného osvětlení, kterou podali žadatelé
zastoupení paní Ing. Martinou Klonovou. Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením plánu rozvoje sítě
veřejného osvětlení na roky 2022-2025.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

13.2. Žádost o čerpání z rezervních fondu ZŠ Kunčina a MŠ 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.
V případě MŠ Kunčina se jedná o navýšení předpokládaných výdajů o náklady na pořízení notebooků
pro pedagogy a zvýšené náklady na nákup ochranných pomůcek pro bezpečnou výuku.
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Usnesení „KUN VI.2020-107“
„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.“
„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.
13.3. Žádost o neinvestiční dotace – Salvia, Charita Moravská Třebová
Žádost Střediska sociálních služeb SALVIA – 12.000 Kč
Starosta obce navrhuje projednat schválení částky 5.000 Kč, a to z důvodu nejistého dopadu snížení
výše daňových příjmů obce v roce 2021.
Žádost Charity Moravská Třebová – 113.000 Kč
Starosta obce navrhuje projednat schválení částky 5.000 Kč, a to z důvodu nejistého dopadu snížení
výše daňových příjmů obce v roce 2021.
Zastupitel Tomáš Matušák by dle svého návrhu neziskovým organizacím nepřispěl žádnou dotační
pomocí ze strany obce. Paní Kudrnová nevidí v částce 5.000 Kč žádný přínos, také navrhuje, aby se
v roce 2021 z rozpočtu nepřispívalo vůbec.

Usnesení „KUN VI.2020-108“ - Návrh 1:
„Zastupitelstvo obce Kunčina neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v roce 2021
Středisku sociálních služeb SALVIA z.ú., Wolkerova alej 92/18, IČ: 03017621.“
PRO – 3 Matušák, Novotný, Kudrnová

PROTI – 7

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení „KUN VI.2020-108“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v roce 2021
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 – 8

PROTI – 2 Matušák, Novotný

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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ZDRŽEL SE – 0

Usnesení „KUN VI.2020-109“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v roce 2021
Charitě Moravská Třebová, Kostelní náměstí 24/3, 571 01 Moravská Třebová, IČ:65189418 ve výši 5.000
Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“
PRO – 8

PROTI – 2 Matušák, Novotný

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

14) Usnesení a závěr
Na samotném konci zasedání zastupitel pan Beneš navrhl starostovi obce jednorázovou mimořádnou
odměnu ve výši 50.000,- Kč za jeho mimořádnou práci v roce 2020.
Finanční výbor navrhl rozšířit odměnu i pro místostarostu, a to ve výši: starosta jeden násobek
měsíční odměny, místostarosta dvojnásobek měsíční odměny.
Starosta obce odpověděl, že se o daných odměnách nemůže nyní hlasovat. Mimořádné odměny musí
být v programu zasedání uvedeny jako samostatný bod. Finanční výbor navrhl dát tento bod do
programu dalšího zastupitelstva obce, které se bude konat v příštím roce, v roce 2021.
Tento návrh lze projednat zastupitelstvem obce dle stávající legislativy. Musí vycházet z
METODICKÉHO DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ vydaným
Ministerstvem vnitra ČR, z něhož vyplývá:
Schvalování mimořádných odměn náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle § 84 odst.
2 písm. o) zákona o obcích.
Schválení těchto odměn je fakultativní, záleží výhradně na vůli zastupitelstva obce, zda mimořádnou
odměnu v konkrétním případě přizná a v jaké výši.
Mimořádná odměna představuje ze zásady nenárokovou formu odměňování členů zastupitelstva
obce, a to v kterékoliv funkci – pro starostu obce stejně jako člena zastupitelstva obce bez dalších
funkcí a může mu být vyplacena až po přijetí příslušného usnesení zastupitelstva obce.
Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla
schválena. Pro usnesení o poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce dále platí
všechna obecná pravidla pro přijetí platného usnesení zastupitelstva obce, tedy že usnesení musí
být schváleno nadpolovičním počtem všech členů zastupitelstva obce, a to na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
Za co je možné poskytnout mimořádnou odměnu? Mimořádnou odměnu je možné členu
zastupitelstva obce dle § 76 odst. 1 zákona o obcích přiznat za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce.
Mimořádná odměna musí být vždy v souladu se shora uvedeným vymezením důvodů pro její
poskytnutí řádně zdůvodněna mimořádností nebo významností úkolu s povinností uvést toto
zdůvodnění každé jednotlivé odměny v souvisejícím usnesení zastupitelstva obce, kterým byla
přiznána.
V jaké výši je možné poskytnout mimořádnou odměnu (mimořádné odměny) členovi zastupitelstva
obce za výkon jím zastávaných funkcí? Uvolněnému členu zastupitelstva obce je možné poskytnout
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v kalendářním roce mimořádnou odměnu ve výši (resp. mimořádné odměny v souhrnné výši), která
nepřesahuje dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v souvislosti s výkonem zastávaných funkcí
náležela za měsíc.
Pro účely stanovení maximální výše mimořádných odměn uvolněných členů zastupitelstva obce tak
platí analogický princip jako pro stanovení nárokové odměny za vlastní výkon funkce.

Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18:45 hod.
Dne: 14.12.2020
Zapisovatel:
Jana Pavlišová

______________________________

Josef Beneš

______________________________

Tomáš Matušák

______________________________

Miroslav Kubín

______________________________

Ověřovatelé:

Starosta:
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