
1 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 

konaného dne 19.12.2022 od 16:30 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 8.12.2022 do 19.12.2022. 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, Kateřina Hlaváčková, Michal Kubín, Miroslava Laštůvková, Štěpán Klíč, Marie 
Přívratská, Pavel Novotný, Josef Beneš (pozdější příchod – 18:30) 
 
Omluveni zastupitelé: 
Marek Šejnoha – nemoc 
Jan Kubiš – nemoc 
Josef Beneš – omluven z jednání z důvodu pracovních povinností – pozdější příchod v 18:30 
 
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že při zahájení zasedání bylo přítomno  
8 členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Přítomni občané: 
Jana Pavlišová, Hana Fafílková, Jitka Kudrnová, Miroslav Zoubek 
 
 

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů 
 
Schválení programu zasedání 
 

1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů, schválení programu zasedání  
2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, projednání smluvních vztahů, dotační výzvy 

Pardubického kraje 
3. Stav žádosti o bezúplatný převod pozemků v majetku státu 
4. Volba zástupce zřizovatele ve školské radě Základní školy Kunčina 
5. Střednědobý rozpočtový výhled obce Kunčina na období 2023-2025 
6. Zpráva starosty o možnostech zhodnocení zůstatku na běžných účtech obce 
7. Rozpočtové opatření 
8. Projednání darů aktivním spolkům obce v souvislosti s kulturní činností 
9. Aktuality z oblasti kultury 
10. Projednání žádostí o finanční podporu (kultura, sport, poskytovatelé sociálních služeb) 
11. Návrh na pořízení nábytku do KC Kunčina 
12. Schválení zápisu do kroniky obce za rok 2021 
13. Projednání vstupu obce Kunčina do Sdružení místních samospráv ČR 
14. Různé  

14.1. Stanovení výše stočného pro kalendářní rok 2023  
14.2.  Stanovení výše nájemného pro krátkodobý pronájem nebytových prostor v majetku obce 
14.3. Stanovení ceny služeb - mulčování 
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15. Podněty a připomínky občanů, diskuse 
16. Usnesení a závěr  

 
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi pan Štěpán Klíč a pan Pavel Novotný. Zapisovatelkou veřejného 
zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová. 

  

Usnesení „KUN VII.2022-159“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva, 
zapisovatelkou volí paní Janu Pavlišovou, ověřovateli zápisu volí pana Štěpána Klíče a pana Pavla 
Novotného.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 

2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, projednání 
smluvních vztahů, dotační výzvy Pardubického kraje 
 

Kulturní dům Nová Ves 
Zaměstnanci obce momentální pracují na demolici zdí a podlah v prostorách bývalé zkušebny v KD v Nové Vsi.  
 
Práce v lese – těžba dřeva a přípravy na zalesňování 
Obec Kunčina v roce 2022 pokračovala ve spolupráci v této oblasti s firmou Ulrich-Šplíchal, s.r.o, Jiříkovského 
274/4 Brno 60200 IČ: 27487849 DIČ: CZ 2748784. Jednalo se o těžbu dřeva v obecních lesích a následný 
prodej.  
 

TRŽBA I. etapa těžby 470.950 Kč 

TRŽBA II. etapa těžby 295.092 Kč 

 
Obec spolupracuje s lesním hospodářem panem Ing. Vinklerem, Jevíčská 1343/45, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 69130132, se kterým připravuje žádosti o dotační podporu. 
 
Starosta uvedl, že obec má určeno celkem 7 lokalit v katastru obce, kde se bude v roce 2023 zalesňovat. 
Zastupitelka paní Marie Přívratská se tázala, čím se bude zalesňovat. Starosta odpověděl, že se bude jednat 
o mix listnatých a jehličnatých dřevin. 
 

Usnesení „KUN VII.2022-160“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina 

I. bere na vědomí obsah zprávy starosty o aktuálním stavu rozpracovaných projektů, 
II. bere na vědomí obsah zprávy o činnosti v obecních lesích a plánu zalesňování na rok 2023.“ 

 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Přípravné práce na opravu sociálního zařízení v ZŠ Kunčina 
Starosta obce vyvolal jednání s ředitelkou ZŠ Kunčina, následně s hygienou a Pardubickým krajem. Starosta 
podá do konce roku 2022 žádost na Pardubický kraj o finanční dotaci z Programu obnovy venkova jakožto 
příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení.  
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Práce provedou obecní zaměstnanci a s bouracími pracemi se začne koncem školního roku v červnu 2023. 
Zastupitelka paní Miroslava Laštůvková se tázala, jestli se počítá s tím, aby sociální zařízení pro učitele bylo 
oddělené. Starosta odpověděl, že to nelze, ale že v prostorách dívčích toalet vznikne nově hygienická kabinka 
a úklidová místnost se přesune na toalety chlapecké, které jsou dispozičně vhodnější. 
 
Přípravné práce pro pořízení a instalaci FTV elektráren na střechy obecních budov 
Obec zažádala o připojení celkem na sedm obecních budov – Obecní úřad, Sportovní areál Kunčina, Hasičská 
zbrojnice Kunčina, Základní škola, Mateřská škola, Hasičská zbrojnice Nová Ves, Kulturní centrum Kunčina – 
zde bude nutné získat souhlas z MMR z důvodu poskytnutí dotací v rámci rekonstrukce.  
 
Dotační tituly Pardubického kraje 2023 
Starosta obce zaslal zastupitelům k prostudování brožuru, která obsahuje informace o všech vyhlášených 
dotačních programech PK. 
V roce 2023 připadá pro obec Kunčina v úvahu zapojení se do následujících dotačních programů PK:  
 

• Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech PK,  
účel: vybudování zubní ordinace v budově Nová Ves 39. 

• Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu,  
účel: vybudování odpočívky pro cyklisty a informačních tabulí. 

• Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť,  
účel: pořízení vybavení dětského dopravního hřiště Kunčina. 

• Program obnovy venkova 2023+, DT 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce, 
účel: Oprava sociálního zařízení Základní školy Kunčina.  

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na období 2022-2024,  
účel: pořízení zásahových přileb s příslušenstvím pro JPO Kunčina. 

 
 

Usnesení „KUN VII.2022-161“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Pardubického kraje s názvem 

I. Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech PK,  
účel: vybudování zubní ordinace v budově Nová Ves 39,  

II. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu,  
účel: vybudování odpočívky pro cyklisty a informačních tabulí,  

III. Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť,  
účel: pořízení vybavení dětského dopravního hřiště Kunčina, 

IV. Program obnovy venkova 2023+, DT 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání 
obce, účel: Oprava sociálního zařízení Základní školy Kunčina,  

V. Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na období 2022-2024,  
účel: pořízení zásahových přileb s příslušenstvím pro JPO Kunčina.“ 

 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Stav žádosti o bezúplatný převod pozemků v majetku státu 

 
Podmínky bezúplatného převodu k zastavění stavbou pro bydlení splňují pozemky parc. č. 6, 782/1 a 1751/4, 
kú. Kunčina a pozemky 1250/2 a 2222/2, kú. Nová Ves u Moravské Třebové.  
Jedná se o 4.317 m2 státních pozemků, které bude možné převést bezúplatně na obec Kunčina. 
Zastupitelka paní Kateřina Hlaváčková měla dotaz, jakým způsobem se budou dané pozemky nabízet 
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občanům a za jakou cenu. Pro představu starosta uvedl, že v minulých týdnech konzultoval se soudním 
znalcem vývoj cen stavebních pozemků v obci a aktuální cenová hladina se pohybuje okolo  
1.100 -1.250 Kč/m2.  
  
Dále se jedná o část pozemku parc. č. 11, kú. Kunčina, nezasahující do zahrady u čp. 136, který je možno 
převést na základě GP, který musí být vyhotoven na náklady obce a o část pozemku parc. č. 662, kú. Kunčina, 
u kterého musí být vyhotoven GP na náklady obce. Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj neschválil 
žádost o převod pozemků parc. č. 1751/2, 9, 220/10, 264, 337/4, 662, 2792/3, v kú. Kunčina, dále 20/2, 147/3 
a 295/9.  
 

Usnesení „KUN VII.2022-162“ 
Zastupitelstvo obce Kunčina  

I. souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 6, 782/1, 1751/4 v kú. Kunčina, 
II. souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1250/2  

a 2222/2 v kú. Nová Ves u Moravské Třebové, 
III. pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smluvní dokumentace, 
IV. prohlašuje, že nemá zájem o pokračování procesu převodu pozemku parc. č. 1751/2,  
V. bere na vědomí obsah stanoviska Státního pozemkového úřadu České republiky k žádosti obce 

Kunčina o bezúplatný převod pozemků státu parc. č. 9, 220/10, 264, 337/4, 2792/3, v kú. 
Kunčina, dále 20/2, 147/3 a 295/9.  

VI. pověřuje starostu obce k objednávce vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků parc. 
č. 11 a 662, oba v kú. Kunčina.“ 

 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

4. Volba zástupce zřizovatele ve školské radě Základní školy Kunčina 
 

Na předchozím zasedání zastupitelstva obce Kunčina byl zvolen do školské řady ZŠ Kunčina pan Ing. Josef 
Beneš, který tak bude pokračovat ve svém mandátu i v tomto volebním období. Namísto paní Jitky Kudrnové, 
která byla členkou rady v minulém volebním období, musí zastupitelstvo obce zvolit nového člena rady.  

Návrh: paní Marie Přívratská.  

 

Usnesení „KUN VII.2022-163“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina volí druhým členem školské rady Základní školy Kunčina, Kunčina 249, 
56924 Kunčina paní Marii Přívratskou, a to na období 2022-2026.“ 
 
PRO –  7                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 1 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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5. Střednědobý rozpočtový výhled obce Kunčina na období 2023 – 2025 
 
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem rozpočtového výhledu obce na následující období. Jelikož na 
minulém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet obce na rok 2023, bude rozpočtový výhled sestaven a 
schvalován na roky 2024-2025. 
 

Usnesení „KUN VII.2022-164“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Kunčina na období  
2024-2025.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Zpráva starosty o možnostech zhodnocení zůstatku na běžných účtech 
 

Starosta obce v souladu s pověřením zastupitelstva ze dne 21.11.2022 požádal o zpracování informací  
o možnostech zhodnocení volných finančních prostředků na běžných účtech obce Kunčina. 

Starosta obdržel nabídky na zhodnocení prostředků od dvou finančních institucí: ČSOB a ČESKÁ SPOŘITELNA. 

Jedná se o možnosti zhodnocení v zásadě ve dvou finančních produktech: Spořící účet, termínovaný vklad. 

Starosta předal slovo zastupitelce paní Miroslavě Laštůvkové, aby přítomným nastínila, jaké výhody nabízí 
jednotlivé instituce. Starosta navrhl, aby se touto problematikou zastupitelstvo zabývalo znovu po novém 
roce s ohledem na vývoj zůstatků finančních prostředků na účtech obce. 

 

7. Rozpočtová opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem návrhu rozpočtového opatření č. 5/2022.  
 

Usnesení „KUN VII.2022-165“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Projednání darů aktivním spolkům obce v souvislosti s kulturní činností 
 

Zastupitelstvo obce v minulých letech schválilo jednorázovou odměnu spolkům za pořádání akcí s hudební 
produkcí (kulturní akce k živou hudbou - kapela) částkou 3.000 Kč, v tomto duchu by zastupitelstvo velmi rádo 
pokračovalo. Starosta obce dále navrhl odměnit SDH Kunčina za jejich pravidelnou pomoc při montáži a de-
montáži obecních stanů při konání venkovních akcí pořádaných obcí, a to částkou 1.500 Kč za jednu montáž, 
v roce 2022 se jednalo o 3 události, tedy odměna za minulý rok činí 4.500 Kč. 

 

Usnesení „KUN VII.2022-166“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje: 

I. uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Kunčina, Kunčina 204, 569 24 
Kunčina, IČ: 49327852, výše daru činí 3.000 Kč, 

II. uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým sdružením Česká hranice z.s., Kunčina 375, 569 24 
Kunčina, IČ: 60121793, výše daru činí 3.000 Kč, 
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III. uzavření darovací smlouvy s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčina, Kunčina 206, IČ: 
64210774, výše daru činí 7.500 Kč. 

Schválené dary souvisí s aktivitou jednotlivých spolků v oblasti kultury a pořádáním kulturních akcí pro 
veřejnost s hudební produkcí, které byly uskutečněny v roce 2022. Darovací smlouvy budou uzavřeny v 
průběhu ledna 2023.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Aktuality z oblasti kultury 
Starosta obce přítomným představil naplánované kulturní akce pro začátek roku 2023. 

DATUM KONÁNÍ  NÁZEV AKCE 

5. leden Kino: Grand Prix 

19. leden Kino: Zoubková víla 

4. únor Vepřové hody 

10. únor Společenský ples SDH Kunčina 

14. únor Divadlo: 1 + 1 = 3 

17. únor Karneval MŠ Kunčina 

23. únor Kino: Přání k narozeninám 

27. únor Večer plný šansónu (KC Kunčina) 

9. březen Kino: Asterix a Obelix – Říše středu 

16. březen Talkshow sejdeme se s Cibulkou 

18. březen Deset jarních kilometrů 

18. březen Společenský ples TJ Sokol Kunčina 

2. duben Divadlo: Manželka se nepůjčuje 

 
Usnesení „KUN VII.2022-167“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce z oblasti kultury.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
10. Projednání žádosti o finanční podporu (kultura, sport, poskytovatelé 

sociálních služeb) 
 

Zastupitelé obce Kunčina projednali již na minulém zasedání jednotlivé žádosti, nyní se k problematice 
vrátili a po krátkém uvedení jednotlivých žádostí bylo přistoupeno k hlasování.  
 

Usnesení „KUN VII.2022-168“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje:  

I. uzavření darovací smlouvy se Střediskem sociálních služeb Salvia, z.s., Wolkerova alej 92/18, 
568 02 Svitavy, výše daru pro rok 2023 činí 3.000 Kč, 

II. uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Polička, z.s., Vrchlického 16, 572 01 Polička, výše 
daru pro rok 2023 činí 6.000 Kč, 

III. uzavření darovací smlouvy s Agility klub, z.s., Sušice 26, Moravská Třebová, výše daru pro rok 
2023 činí 5.000 Kč, 
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IV. uzavření darovací smlouvy s Charitou Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská 
Třebová, výše daru pro rok 2023 činí 10.000 Kč.“ 

 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
11. Návrh na pořízení nábytku do KC Kunčina 

 
Starosta navrhnul, že by bylo vhodné pořídit další židle a stoly do Kulturního centra. Jelikož vznikl prostor pro 
sedící návštěvníky i v prostorách I. patra, byla by škoda jej vhodně nevyužít. Do této doby se nábytek převážel 
z Klubu důchodců a nábytek tím velmi trpěl.  
 

Usnesení „KUN VII.2022-169“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje pořízení nábytku do Kulturního centra Kunčina, jedná se o 52 ks 
židlí a 10 ks stolů v ceně 92.612 Kč, dodavatelem je společnost Petr Bednář - DÁL, Nádražní 1012, 
LANŠKROUN, 563 01, DIČ: CZ6907183503, IČO: 46487875.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Schválení zápisu do kroniky obce za rok 2021 
 

Starosta obce zaslal zastupitelům návrh zápisu do kroniky k prostudování. Paní Mgr. Iva Richterová se rozhodla 
v pozici kronikářky již dále nepokračovat. Zastupitelé obce tímto velmi děkují paní Mgr. Ivě Richterové za její 
dlouholetou práci pro obec Kunčina v roli kronikářky obce. Návrh na obsazení pozice kronikáře od 1.1.2023: 
paní Mgr. Miroslava Laštůvková 
 

Usnesení „KUN VII.2022-170“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina  

I. schvaluje znění zápisu do kroniky obce za rok 2021. 
II. děkuje paní Mgr. Ivě Richterové za její dlouholetou práci pro obec Kunčina v roli KRONIKÁŘKY 

OBCE, 
III. volí do funkce kronikáře obce od 1.1.2023 paní Mgr. Miroslavu Laštůvkovou.“ 

 
PRO –  7                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 1 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Zastupitelka paní Marie Přívratská se tázala, zda se kronika píše stále ručně. Starosta odpověděl, že ano.  

 
13. Projednání vstupu obce Kunčina do Sdružení místních samospráv ČR 

 

Starosta hned v úvodu zmínil, že v České republice existují dvě sdružení, které hájí zájmy samospráv, a to 
Sdružení místních samospráv ČR a Svaz měst a obcí ČR a obec Kunčina do žádné z organizací prozatím ne-
patří. Starosta považuje za důležité, aby se obec do jedné z organizací připojila, problematika samospráv je 
stále složitější a problémů k řešení přibývá, obě sdružení v nemalé míře obcím pomáhají. Starosta preferuje 
projednání se připojit ke Sdružení místních samospráv České republiky. Starosta představil přítomným zá-
sady SMS ČR. 
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Zásady SMS ČR 

• Hájí decentralizaci moci – bojují proti rušení úřadů. 

• Bojují za spravedlivé RÚD pro obce a města. 

• Odmítá slučování obcí. Trvá na zachování jejich suverenity. 

• Trvá na zachování služeb na venkově. 

• Usilují o návrat zdravého selského rozumu do veřejné správy. 

• Jsou spjati se životem v obcích - zastupují je lidé ze samosprávy. 

 

Výše členského poplatku 

Roční členský poplatek činí 3.500,- Kč za obec dle zásady rovnosti 2,- Kč za obyvatele. Pro obec Kunčina by 
se jednalo o poplatek ve výši 6.270 Kč. 

 

Usnesení „KUN VII.2022-171“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje přistoupení obce Kunčina do Sdružení místních samospráv ČR na 
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné 
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve 
lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Různé 
 

14.1. Stanovení výše stočného pro kalendářní rok 2023 

Provozovatel splaškové kanalizace společnost VHOS, a.s. zpracoval v souladu s koncesní smlouvou Návrh ceny 
a kalkulaci stočného na rok 2023, cena bude platná od 1.1.2023. Cena stočného pro rok 2023 činí 67,25 Kč 
včetně DPH za 1 m3. 

 

Usnesení „KUN VII.2022-172“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje výši stočného na kalendářní rok 2023 na částce 67,25 Kč vč. 
DPH za 1 m3.“ 
 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
14.2. Stanovení výše nájemného pro krátkodobý pronájem nebytových prostor v majetku obce 

 

(18:30 - přichází zastupitel pan Josef Beneš) 

Návrh výše nájemného pro krátkodobý pronájem nebytových prostor v majetku obce pro rok 2023: 

 

Kunčina 142 - Klub důchodců Kunčina – pronájem do doby trvání 48 hodin 

Nájemné: 3.000 Kč + DPH + úhrada nákladů za spotřebované energie. 

 

Kunčina 229 - Kulturní centrum Kunčina – pronájem svatby, oslavy narozenin místních občanů). Dále 
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individuální nabídky firmám např. pro konání konferencí – bude schvalováno zastupitelstvem jednotlivě. 

 

Nájemné za pronájem celé budovy Kulturního centra - 10.000 Kč + DPH 

Nájemné přísálí, výčep, terasa - 3.000 Kč + DPH  

 

Klubovna  - Sportovní areál Kunčina – pronájem do doby trvání 48 hodin, a to pouze mimo fotbalovou sezonu, 
tedy v měsících listopad, prosinec, leden, únor, březen. 

Nájemné: 3.000 Kč + DPH  

 

Usnesení „KUN VII.2022-173“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje nový ceník pronájmu nebytových prostor v majetku obce. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke zpracování jednotlivých ceníků, které budou obsahovat 
podmínky pronájmu jednotlivých budov a následně budou zveřejněny na webových stránkách obce.“ 
 
PRO –  9                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

14.3. Stanovení ceny služeb – mulčování 

Návrh navýšení ceny za poskytování služeb obecní komunální technikou - od 1.1.2023 bude činit 600 Kč  
+ DPH za hodinu. 

 

Usnesení „KUN VII.2022-174“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje nový ceník za služby mulčování na částce 600 Kč/hod + DPH.“ 
 
PRO –  9                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Podněty a připomínky občanů, diskuze 
 

Pan Miroslav Zoubek si povšimnul, že se starosta obce zúčastnil jednání s hejtmanem Pardubického kraje  
a mimo jiné řešili mobilní poštu. Pana Zoubka zajímalo, co je to za službu a jestli to nebude i v naší obci. 
Starosta odpověděl, že mobilní pošta je pojízdná pobočka, ve které občan může využít vybrané služby České 
pošty. Zajíždí do regionů, kde např. není stálá pobočka pošty. Tyto služby v našem okolí využívá např. obec 
Útěchov nebo obec Dlouhá Loučka. V Kunčině tato služba není momentálně dle starosty zapotřebí.  
  

16. Usnesení a závěr 
 
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 19:00 hod. 
Dne: 20.12.2022 
 
Zapisovatel:  Jana Pavlišová    ______________________________ 
Ověřovatelé:   
   Štěpán Klíč       ______________________________ 
   Pavel Novotný      ______________________________ 
 
Starosta:  Miroslav Kubín   ______________________________ 


