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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 

konaného dne 21.11.2022 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 3.11.2022 do 21.11.2022. 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, Marek Šejnoha, Josef Beneš, Miroslava 
Laštůvková, Štěpán Klíč, Jan Kubiš, Marie Přívratská 
 
Omluveni zastupitelé: 
Pavel Novotný – pracovní povinnosti 
 
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že při zahájení zasedání bylo přítomno 10 
členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Přítomni občané: 
Brychtová Dana, Kudrnová Jitka, Zoubek Miroslav, Onuca Antonín, Opletal Miroslav 
 

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 podpora  
3. Zpráva starosty obce o stavu finančních prostředků na bankovních účtech obce, stav úvěrového účtu  
4. Rozpočtová opatření  
5. Plán oprav a investic pro rok 2023, ceny energií a jejich dopad na výdajovou stranu rozpočtu obce  
6. Rozpočet obce na rok 2023  
7. D35 – projednání smluvních vztahů  
8. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena  
9. Informace z oblasti kultury, plán kulturních akcí pro následující období  
10. Vklad majetku do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska  
11. Žádost ZŠ Kunčina o čerpání z rezervního fondu  
12. Žádost MŠ Kunčina o čerpání z rezervního fondu  
13. Různé  

13.1. Volba zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ Kunčina 
13.2. Ostatní žádosti o finanční podporu 
13.3. Složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí 

14. Podněty a připomínky občanů, diskuse  
15. Usnesení a závěr  

 
 
 
 

http://www.obeckuncina.cz/
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Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
Ověřovatelkami zápisu byly starostou navrženy paní Mgr. Miroslava Laštůvková a paní Kateřina Hlaváčková.  
Zapisovatelem veřejného zasedání byl starostou obce navržen pan Martin Voráč. 

  

Usnesení „KUN VI.2022-132“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva, 
zapisovatelem volí pana Martina Voráče, ověřovatelkami zápisu volí paní Mgr. Miroslavu Laštůvkovou  
a paní Kateřinu Hlaváčkovou.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 

2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, projednání 
smluvních vztahů, dotační podpora  
 

Starosta obce přítomným představil informace o aktuálním stavu projektů a projektových záměrů obce: 

• Kulturní centrum Kunčina  

Starosta sdělil, že stavební práce na budově byly dokončeny, proběhlo kolaudační řízení a budova byla 
zkolaudována, byla aktualizována pojistná částka a rizika v rámci pojištění majetku obce.  
Budova slouží svému účelu, velký úspěch má promítání kina, průměrná návštěvnost je prozatím  
90 diváků.  

 

• Restaurátorské záměry obce 

Realizace restaurátorských prací na obou objektech, které v letošním roce prošly proměnou jsou  
dokončeny a nainstalovány zpět na svých místech. V současné době probíhají práce na dokumentaci  
závěrečného vyhodnocení akce a obec bude připravena podat žádost o proplacení dotačních prostředků. 
V příštím roce proběhnou přípravy na další pokračování restaurátorských prací pro roky 2024-2026. 

 

• Kulturní dům Nová Ves 

V budově Kulturního domu v Nové Vsi proběhl monitoring současného stavu budovy, projektant  
Ing. Robert Kelnar zapracoval upřesňující informace do dokumentace stávajícího stavu budovy a nováých 
návrhů řešení, návrhy posoudí statik a stanoví nutná opatření pro stabilizaci budovy a vybudování nového 
stropu v I.np. V zimním období budou probíhat bourací práce nevyhovujících a přitěžujících příček  
a stropů, které byly v průběhu času postupně přistavovány uvnitř budovy a které statice budovy evi-
dentně škodí. Dále se pracuje na dokumentaci pro přestavbu budovy pro ordinaci zubaře a 4 bytové jed-
notky v prvním nadzemním podlaží. 

 

• Modernizace knihovny Kunčina 

V průběhu listopadu letošního roku zaměstnanci obce vystěhovali prostor knihovny v Kunčině, došlo  
k otlučení zvětralých omítek a jejich následné opravě. Dále byl vymalován sálu Klubu důchodců  
a prostory knihovny. V knihovně proběhne do konce roku instalace nového nábytku. V průběhu měsíce 
prosince firma METALI zahájí přípravné práce na obnově vzduchotechniky sálu Klubu důchodců. 

  

• Příprava projektové dokumentace – Oprava místní komunikace Kunčina – MMR 2023 
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Jedná se o opravu místní komunikace v úseku od Kostela sv. Jiří po odbočku na polní cestu směr Mladějov 
na Moravě.  Společnost PRODIN a.s. zpracovala projektovou dokumentaci, kterou v současné době při-
pomínkujeme. Do konce listopadu jí dokončíme a předáme společnosti RPA k přípravě žádosti  
o dotace u MMR ČR.  

 

Usnesení „KUN VI.2022-133“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí obsah zprávy starosty obce o stavu rozpracovaných 
projektů a přípravách na budoucí dotační výzvy.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Zpráva starosty obce o stavu finančních prostředků na bankovních účtech 
obce, stav úvěrového účtu  

Stav finančních prostředků na běžných účtech obce Kunčina, ke dni 9.11.2022: 

• Česká spořitelna       541.171,74 Kč 

• ČNB     2.198.459,55 Kč 

• Česká spořitelna – BYTY  6.524.673,00 Kč 

• ČS – FO Kanalizace       780.813,30 Kč 
CELKEM    10.045.117,59 Kč 

Stav úvěrového účtu obce – Splašková kanalizace ke dni 9.11.2022:   - 58.073.765 Kč. 
 
Zastupitelka obce paní Laštůvková se starosty zeptala na možnosti využití spořícího účtu jako možnost zhod-
nocení zůstatku na běžných účtech obce. Starosta požádal paní Laštůvkovou o zaslání návrhu řešení k projed-
nání na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

 
Usnesení „KUN VI.2022-134“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu finančních prostředků na 
bankovních účtech obce a stavu úvěrového účtu ke dni 9.11.2022.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Aktuální stav plnění daňových příjmů obce Kunčina v rozpočtu roku 2022 ke dni 31.10.2022 

 

Položka 1111  Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c téhož zákona).  

Je to daň z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 téhož zákona). 

Schválený rozpočet: 3.200.000 Kč  STAV PLNĚNÍ KE DNI 31.10.2022:  100,5 % 

PŘEDPOKLAD ZVÝŠENÝCH PŘÍJMŮ 2022:  660.000 Kč 

 

Položka 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené jejími poplatníky (§ 2 téhož zákona). 

Je to daň placená podle daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob (§ 38g až 38gb téhož zákona) a paušální daň  

(§ 7a a 38lh téhož zákona). 

https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=10344
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+2%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4630%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4630
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%2216b%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4648%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4648
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+38c%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4779%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4779
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+6%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4636%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4636
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=14113
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+2%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4630%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4630
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%2216b%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4648%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4648
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+38g+a%5Cu017e+38gb%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4784%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4784
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+7a%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4638%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4638
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%2238lh%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D524435%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=524435
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Schválený rozpočet: 100.000 Kč  STAV PLNĚNÍ KE DNI 31.10.2022:  269,2 % 

       PŘEDPOKLAD ZVÝŠENÝCH PŘÍJMŮ 2022:  223.000 Kč 

 1113 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

(§ 38d téhož zákona). 

Schválený rozpočet: 600.000 Kč  STAV PLNĚNÍ KE DNI 31.10.2022:  110,7 % 

       PŘEDPOKLAD ZVÝŠENÝCH PŘÍJMŮ 2022:  196.000 Kč 

 

1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob 

Příjem z daně z příjmů právnických osob s výjimkou příjmů na položkách 1122 a 1123. 

Schválený rozpočet: 5.000.000 Kč  STAV PLNĚNÍ KE DNI 31.10.2022:  101,6 % 

       PŘEDPOKLAD ZVÝŠENÝCH PŘÍJMŮ 2022:  1.092.000 Kč 

 

1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby daně 

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Obec na 

tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [dle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 243/2000 Sb.,  o rozpočtovém určení daní, 

ve znění pozdějších předpisů] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si 

částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu.  

Schválený rozpočet: 1.300.000 Kč  STAV PLNĚNÍ KE DNI 31.10.2022: 37,8 % 

PŘEPOČET PŘÍJMŮ 2022:   588.000 Kč 

 

1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty 

Tuto položku používají jen finanční úřady a celní úřady, které přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její 

plátci podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kraje a obce, které 

dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samospráv-

ným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Organizace, 

která prodává odběrateli věc, službu, práci, výkon nebo právo a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna platit daň z 

přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném podobném dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu bez daně z při-

dané hodnoty a zvlášť cenu s daní, zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku ze seskupení 21, 23 nebo 31, která 

prodávané věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá. 

Schválený rozpočet: 12.000.000 Kč  STAV PLNĚNÍ KE DNI 31.10.2022:  94,1 % 

PŘEDPOKLAD ZVÝŠENÝCH PŘÍJMŮ 2022:  1.554.000 Kč 

 

Finanční výbor zastupitelstva pracuje s předpokladem navýšení daňových příjmů, ve výši přibližně 3.000.000 Kč  

nad rámec plánovaných daňových příjmů. Tyto prostředky výrazným způsobem pomohou zlepšit stav likvidních  

finančních prostředků na účtech obce. Tyto rozpočtové prostředky budou využity v dalším období na investice  

a opravy majetku.  

 

https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=14114
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+2%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4630%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4630
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%2216b%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4648%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4648
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+38d%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D4780%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=4780
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=14117
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=14118
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=14118
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?tabs=%7B%22tabs%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu00a7+4+odst.+1%22%2C%22url%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Fitem%3D30874%22%7D%5D%2C%22currentTab%22%3A0%2C%22originalUrl%22%3A%22wiki%5C%2Fhtml%3Ftranscript%3D1%3Bitem%3D10340%22%2C%22originalItem%22%3A%2210340%22%7D;item=30874
https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=14123
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Usnesení „KUN VI.2022-135“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu plnění daňových příjmů 2022  
ke dni 31.10.2022.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

4. Rozpočtová opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem návrhu rozpočtového opatření č. 4/2022.  
 

Usnesení „KUN VI.2022-136“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Plán oprav a investic pro rok 2023, ceny energií a jejich dopad  
na výdajovou stranu rozpočtu obce 

 
Plán oprav a investic pro rok 2023 

1. Opravy komunikací – 2.000.000 Kč 
Jedná se o plán rekonstrukce účelové komunikace, která vede mezi domy Kunčina čp. 5 a Kunčina čp. 190  
a pokračuje směrem k polnostem v severovýchodní části katastrálního území Kunčina.  

2. Projektové dokumentace – chodníky a autobusový záliv – 500.000 Kč 
Objednávka u společnosti PRODIN, a.s. na inženýrskou činnost pro naše záměry stavby nových chodníků  
a dokumentace pro stavební povolení na stavbu autobusového zálivu u MO Hruška v Kunčině. 

3. Rekonstrukce vodovodního řadu Malá strana – I. etapa – 1.000.000 Kč 
Tyto prostředky budou pokrývat spoluúčast obce Kunčina na I. etapě plánované rekonstrukce vodovodního 
řadu v lokalitě Malá strana – východ. 

4. MŠ Kunčina (ploty a fasáda Nová Ves) – 300.000 Kč 
Jedná se o plán dokončení opravy plotů v obou školkách a dokončení opravy fasády západní strany budovy 
v Nové Vsi.  

5. ZŠ Kunčina – oprava WC – I. etapa – 500.000 Kč 
Sociální zařízení v budově ZŠ Kunčina jsou v takřka původním stavu a zaslouží si rekonstrukci. V roce 2023 
budou opraveny toalety pro chlapce, v další fázi rekonstrukce budou opraveny toalety pro dívky  
a pedagogický sbor.  

6. Parkovací místa u KC Kunčina, východní strana – 250.000 Kč 
Zaměstnanci obce vytvoří namísto štěrkové plochy na východní straně budovy, parkovací plochu pro  
6-7 vozidel, bude využitý mj. materiál, který má obec na skladě.   

7. Strop KD Nová Ves - 1.200.000 Kč 
Jedná se o plánovanou investici do budovy Kulturního domu v Nové Vsi, postupně obec budovu přestaví na 
víceúčelový objekt se zubní ordinací, nebytovými i bytovými prostory. Než budeme stavět ordinaci pro zubaře 
namísto prostor hospůdky, je nutné řešit statiku stropů a vytvoření podlahových ploch a rozvodů pro budoucí 
byty.  

8. Rozšíření ploch pro kontejnery na tříděný odpad - 600.000 Kč 
Výstavba nových ploch pro kontejnery na tříděný odpad, a to u ZŠ a v areálu pod Skalkou.  
 

9. Výstavba zubní ordinace v budově KD Nová Ves – 2.000.000 Kč 
Přestavba prostor v KD Nová Ves na zubní ordinaci, budeme žádat o dotace u Pardubického kraje.   
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Usnesení „KUN VI.2022-137“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje plán oprav a investic pro rok 2023.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

Dopad cen energií na rozpočet obce 2023 

Obec Kunčina má zafixovanou cenu elektrické energie a plynu do konce roku 2022, od 1.1.2023 má obec  
(i pro obě příspěvkové organizace) podepsanou smlouvu pro nákup obou komodit u společnosti ČEZ ESCO, 
jedná se o smlouvu na dobu neurčitou v režimu SPOT. Cenu obou komodit stát zavedl cenový strop, tyto ceny 
budeme muset v roce 2023 akceptovat. Jiné řešení momentálně neexistuje.  
 

Elektrická energie Zemní plyn 

Kaple sv. Rocha 63.000 Kč NE NE 

Kulturní centrum 420.000 Kč NE NE 

Sportovní areál 140.000 Kč Sportovní areál 225.000 Kč 

Klub důchodců 50.000 Kč Klub důchodců 165.000 Kč 

Byty 70.000 Kč NE NE 

Veřejné osvětlení 540.000 Kč NE NE 

Hasičská zbrojnice 420.000 Kč Hasičská zbrojnice 54.000 Kč 

Obecní úřad 84.000 Kč Obecní úřad 200.000 Kč 

Mateřská škola 400.000 Kč Mateřská škola 486.000 Kč 

Základní škola 1.100.000 Kč Základní škola 970.000 Kč 

Celkem 3.287.000 Kč Celkem 2.100.000 Kč 

 

Usnesení „KUN VI.2022-138“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí obsah zprávy o dopadu cen elektrické energie  
a zemního plynu na výdajovou stranu rozpočtu obce na rok 2023.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
V roce 2022 dojde k podání tzv. žádostí o připojení u celkem 7 obecních budov (základní škola, mateřská škola 
Kunčina, sportovní areál, hasičská zbrojnice Kunčina, kulturní centrum, obecní úřad a hasičská zbrojnice Nová 
Ves) a dle obsahu vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. bude dále pokračovat příprava jednotlivých projektových 
dokumentací a žádostí o dotace. 
 

6. Rozpočet obce na rok 2023 
 

Projednání rozpočtu obce Kunčina na rok 2023 

Finanční výbor na svém posledním zasedání mj. projednával sestavení rozpočtu na kalendářní rok 2023. 

 
Příjmy: 

• Příjmy rozpočtu obce na rok 2023 výbor sestavil dle zaslané predikce Ministerstva financí ČR, ale 
sestavoval je opatrněji, než hovoří predikce. 
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• Příjmy rozpočtu 2023 výrazným způsobem ovlivní příjem z prodeje pozemků v souvislosti s přípravou 
výstavby dálnice D35, kde obec obdrží přes 3,8 milionu Kč. Dále bude obec realizovat prodej nemo-
vitosti Nová Ves 37, příjmy do rozpočtu nejsou zahrnuty. 

• Výši poplatku za svoz komunálního odpadu a finanční výbor nedoporučuje poplatek zvyšovat. 
 
 
Příjmy rozpočtu jsou sestaveny následovně (v tis. Kč): 
Daňové příjmy      29.500,00 
Ostatní nedaňové příjmy     2.887,00 
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)  4.000,00 
Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery)  351,10 
PŘÍJMY CELKEM (mimo položek financování)  36.738,10 
 
Výdaje: 
Podrobné členění výdajové strany rozpočtu obce bylo zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kunčina, 
v jednotlivých výdajových položkách jsou zohledněny výdaje dle rozpočtové skladby a vnitřní struktury 
položek, návrh rozpočtu krom výdajů na provoz a podporu místních spolků dle žádostí předložených do konce 
září 2022, obsahuje všechny opravy a investice, které jsme představili v důvodové zprávě 5.2. 
 
Výdaje rozpočtu jsou sestaveny následovně (v tis. Kč): 
Běžné výdaje       27.225,00 
Kapitálové výdaje      4.640,00 
VÝDAJE CELKEM (mimo položek financování)  31.865,00 
Splátky dlouhodobých půjček – splátky jistiny  3.300,00 
 
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY    35.165,00 
 
Změna stavu prostředků na účtech obce   + 1.573,10 
 
Rozpočet obce bude sestaven jako přebytkový, předpokladem je, že o 1,573,10 milionu Kč bude růst zůstatek 
na běžných účtech obce. V příjmech rozpočtu nejsou uvedeny žádné příjmy z dotací, nedisponujeme totiž 
žádným rozhodnutím o přidělení dotace, které by obci nárokovalo dotační prostředky. Obec se však bude 
snažit do rozpočtu obce získat dotační prostředky, a to z několika dotačních titulů. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-139“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje 

I.  rozpočet obce Kunčina na kalendářní rok 2023, 
II. Rozpočet ZŠ Kunčina na rok 2023, 

III. Rozpočet MŠ Kunčina na rok 2023, 
IV. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 ZŠ Kunčina, 
V. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 ZŠ Kunčina.“  

 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

Žádost o finanční podporu – spolky a reprezentanti obce 
 
Do 30.9.2022 Obecnímu úřadu Kunčina předložily své žádosti TJ Sokol Kunčina, Myslivecké sdružení  
Česká hranice a CK Čerti Kunčina, a také pan Martin Dostál, který reprezentuje obec Kunčina v závodech 
MČR SIDECARCROSS. 
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• TJ Sokol Kunčina – žádost o finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů oddílů mládeže  
(přípravka, žáci, dorost), žádost o 70.000 Kč. 

• MS Česká hranice – příspěvek na pořízení nových kamen a s tím spojené stavební práce v klubovně, 
žádost o 50.000 Kč. 

• Čerti Kunčina – příspěvek na startovné pro závodníky oddílu v seriálu CYKLOMAN 2023, žádost  
o 10.000 Kč 

• Martin Dostál – příspěvek na materiální zajištění pro sezónu v seriálu MČR v SIDECARCROSSU, žádost 
o 20.000 Kč. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-140“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Kunčina, 
Kunčina 204, 569 24 Kunčina, IČ: 49327852. Výše daru pro rok 2023 je schválena ve výši 70.000 Kč. Darovací 
smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2023, následně budou poskytnuty finanční prostředky žadateli.“ 
PRO –  8                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 2 (Kubín, Kubín) 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení „KUN VI.2022-141“ 
„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 2023 je schválena ve výši 50.000 Kč. 
Darovací smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2023, následně budou poskytnuty finanční prostředky 
žadateli.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení „KUN VI.2022-142“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ing. Romanem Richterem, Kunčina 339, 
569 24 Kunčina, zastupujícím CK Čerti Kunčina. Výše daru pro rok 2023 je schválena ve výši 10.000 Kč. Daro-
vací smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2023, následně budou poskytnuty finanční prostředky žada-
teli.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení „KUN VI.2022-143“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Martinem Dostálem, Kunčina 
284, 569 24 Kunčina. Výše daru pro rok 2023 je schválena ve výši 20.000 Kč. Darovací smlouva bude uzavřena 
v průběhu ledna 2023, následně budou poskytnuty finanční prostředky žadateli.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
7. D35 – projednání smluvních vztahů 

 
Obecní úřad Kunčina v průběhu září a října letošního roku obdržel čtyři smlouvy o projednání smluvních 
vztahů v souvislosti s plánovanou stavbou dálnice D35.  
Jedná se o projednání kupní smlouvy na odprodej obecních pozemků pro stavbu dálnice, dále o projednání 
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smlouvy o zřízení služebnosti k obecním pozemkům a dvě smlouvy o podmínkách provedení stavby.  
Kupní smlouva 
Jedná se o kupní smlouvu mezi obcí Kunčina (prodávajícím) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ CZ65993390 (kupujícím). 
Předmětem prodeje jsou obecní pozemky parc. č.: 
4000, 5516/3, 5524/2, 5527, 5528, 5545/3, 5565/3, 5567/3, 5567/6, 5569/3, 5571/3, 5583/2, 5585/2, 
5586/2, 5588/2, 5589/2, 5597/3, 5598/3, 5609/2, 5612/3,5613/3, 5615/3, 5645/3, 5649/1, 5650/3, 5653/2, 
5679/3, 5680/3, 5681/2, 5681/4, 5682/2, 5684/2, 5940/3, 7012/2, 7012/4, 7013/3 a 7013/4, všechny v kú. 
Kunčina. 
Předmětem prodeje jsou dále obecní pozemky parc. č.: 2060/2, 2081/2 a 2081/4 všechny v kú. Nová Ves u 
Moravské Třebové. Smluvní strany se uzavřením kupní smlouvy dohodnou, že prodávající prodá soubor 
nemovitostí za kupní cenu ve výši 3.864.875 Kč, tato cena vychází ze znaleckého posudku č. 3716-198/22 
znalce Ing. Jaroslava Mrázka. Záměr prodeje byl zveřejněn od 3.11.2022 do 19.11.2022.  
 

Usnesení „KUN VI.2022-144“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ CZ65993390.  
Předmětem prodeje dle kupní smlouvy jsou pozemky parc. č.: 4000, 5516/3, 5524/2, 5527, 5528, 5545/3, 
5565/3, 5567/3, 5567/6, 5569/3, 5571/3, 5583/2, 5585/2, 5586/2, 5588/2, 5589/2, 5597/3, 5598/3, 
5609/2, 5612/3,5613/3, 5615/3, 5645/3, 5649/1, 5650/3, 5653/2, 5679/3, 5680/3, 5681/2, 5681/4, 
5682/2, 5684/2, 5940/3, 7012/2, 7012/4, 7013/3 a 7013/4, všechny v kú. Kunčina, zapsané 
u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Svitavy (LV 10001). 
Předmětem prodeje jsou dále pozemky parc. č.: 2060/2, 2081/2 a 2081/4 všechny v kú. Nová Ves u 
Moravské Třebové. zapsané u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Svitavy (LV 
10001). 
Kupní cena je stanovena na 3.864.875 Kč, cena vychází ze znaleckého posudku č. 3716-198/22 znalce 
Ing. Jaroslava Mrázka. Záměr prodeje byl zveřejněn od 3.11.2022 do 19.11.2022.  
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Smlouva o zřízení služebnosti 
Jedná se o smlouvu o zřízení služebnosti č. VB/SO_09-463/LV10001/031/2022 mezi obcí Kunčina (povinný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ CZ65993390 (opráv-
něný). Obec Kunčina je vlastníkem pozemků parc. č. 2081/1, 2081/6, 2134/2, 2188/3, 2191/1 a 2193/2, 
všechny v kú. Nová Ves u Moravské Třebové. Strana oprávněná je jako investor a provozovatel příslušná 
hospodařit s inženýrskou sítí ve vlastnictví ČR, která bude v rámci VPS dopravní infrastruktury – D35 Opato-
vec-Staré Město, realizována jako stavební objet SO 09-463 - Kabelová přípojka VN pro tunel Dětřichov. Slu-
žebnost spočívá v právu užívání služebných pozemků za čelem umístění a provozování kabelové přípojky VN 
pro tunel a dále v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav.  
Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí dle návrhu 60.000 Kč. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-145“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. VB/s VB/SO_09- 
463/LV10001/031/2022 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 
65993390, DIČ CZ65993390. Služebnost spočívá v právu užívání služebných pozemků za čelem umístění 
a provozování kabelové přípojky VN pro tunel a dále v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za 
účelem zajištění provozu, údržby a oprav. Služebností budou zatíženy pozemky ve vlastnictví obce Kun-
čina parc. č. 2081/1, 2081/6, 2134/2, 2188/3, 2191/1 a 2193/2, všechny v kú. Nová Ves u Moravské 
Třebové. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 60.000 Kč. 
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PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Smlouvy o podmínkách provedení stavby 
Jedná se o dvě smlouvy mezi obcí Kunčina (vlastníkem nemovitostí) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pan-
kráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ CZ65993390 (investorem). Stavebník má záměr realizovat 
stavbu D35 Opatovec – Staré Město, stavba se dle projektové dokumentace dotkne následujících pozemků 
v majetku obce kú. Kunčina: 

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra  
(v m2) 

 Parcelní číslo Druh pozemku Výměra  
(v m2) 

5565/2 orná půda 12  5613/5 orná půda 11 

5516/2 lesní pozemek 231  5615/2 orná půda 29 

5524/1 ostatní plocha 1055  5615/4 orná půda 36 

5524/3 ostatní plocha 1275  5645/2 orná půda 23 

5545/2 orná půda 68  5645/4 orná půda 32 

5547/2 orná půda 58  5648/2 orná půda 106 

5567/2 orná půda 16  5649/2 orná půda 1177 

5567/4 orná půda 13  5650/2 orná půda 15 

5569/2 orná půda 29  5650/4 orná půda 20 

5569/4 orná půda 24  5679/2 orná půda 34 

5571/2 orná půda 19  5679/4 orná půda 17 

5571/4 orná půda 4  5680/2 orná půda 13 

5578 vodní plocha 28  5680/4 orná půda 16 

5585/1 ostatní plocha 3276  5681/3 orná půda 9 

5585/3 ostatní plocha 945  7012/3 ostatní plocha 78 

5597/2 ostatní plocha 30  5681/5 orná půda 35 

5597/4 ostatní plocha 30  5682/3 orná půda 7 

5598/2 ostatní plocha 78  5684/3 orná půda 4 

5598/4 ostatní plocha 27  5940/2 orná půda 73 

5598/5 ostatní plocha 9  7012/1 ostatní plocha 9289 

5609/4 orná půda 3  7012/5 ostatní plocha 120 

5612/2 orná půda 33  7012/7 ostatní plocha 7907 

5612/4 orná půda 28  7013/2 orná půda 732 

5613/2 orná půda 26  7013/5 orná půda 138 

 
Stavebník má záměr realizovat stavbu D35 Opatovec – Staré Město, stavba se dle projektové dokumentace 
dotkne následujících pozemků v majetku obce kú. Nová Ves u Moravské Třebové: 
 

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra  
(v m2) 

 Parcelní číslo Druh pozemku Výměra  
(v m2) 

2081/1 ostatní plocha 1042  2188/2 ostatní plocha 319 

2081/3 ostatní plocha 238  2188/4 ostatní plocha 2774 

2081/6 ostatní plocha 1604  2191/1 ostatní plocha 3385 

2133/2 ostatní plocha 22  2193/2 ostatní plocha 1008 

2134/2 ostatní plocha 10  2196/2 ostatní plocha 191 

2169/2 ostatní plocha 61  2196/4 ostatní plocha 51 

 
 
Předpokládaný termín ukončení realizace díla je 04/2029. 
Vlastník pozemků souhlasí s umístěním a realizací staveb dle PD. Stavebníkovi smlouvou vzniká oprávnění 
zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a 
údržbou stavby. Stavebník se zavazuje, že bude co nejvíce šetřit práva vlastníka nemovitých věcí a vstup na 
jeho pozemky v dostatečném předstihu oznámí. Pokud dojde k újmě, stavebník újmu uhradí. 
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• Nemovitosti, které budou v rámci stavby využity dočasně, uvede stavebník do původního stavu na 
své náklady. 

• Nemovitosti, které budou dotčeny trvale, budou po zaměření díla a kolaudaci vypořádány. 

• U nemovitostí, které budou zatíženy trvalým uložením inženýrských sítí, budou uzavřeny smlouvy o 
zřízení věcného břemene. 

 

Usnesení „KUN VI.2022-146“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smluv o podmínkách provedení stavby s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ CZ65993390. Stavba se dotýká 
pozemků 5565/2, 5516/2, 5524/1, 5524/3, 5545/2, 5547/2, 5567/2, 5567/4, 5569/2, 5569/4, 5571/2, 
5571/4, 5578, 5585/1, 5585/3, 5597/2, 5597/4, 5598/2, 5598/4, 5598/5, 5609/4, 5612/2, 5612/4, 
5613/2, 5613/5, 5615/2, 5615/4, 5645/2, 5645/4, 5648/2, 5649/2, 5650/2, 5650/4, 5679/2, 5679/4, 
5680/2, 5680/4, 5681/3, 7012/3, 5681/5, 5682/3, 5684/3, 5940/2, 7012/1, 7012/5, 7012/7, 7013/2, 
7013/5, všechny v katastrálním území Kunčina. Zapsaných u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, 
Katastrální pracoviště Svitavy (LV 10001). 
Stavba se dále dotýká pozemků 2081/1, 2081/3, 2081/6, 2133/2, 2134/2, 2169/2, 2188/2, 2188/4, 
2191/1, 2193/2, 2196/2, 2196/4, všechny v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové, zapsa-
ných u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Svitavy (LV 10001). 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena 

 
Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku 1356/28, kú. Nová Ves u Moravské Třebové 
Obecní úřad Kunčina dne 9.11.2022 obdržel písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1356/28 v kú. 
Nová Ves u Moravské Třebové. Žadatelkou je paní Marie Rötreckelová, vlastník nemovitosti čp. 75, tento 
pozemek je dlouhodobě zaplocen a v dobré víře užíván paní Rötreckelovou, prodejem nemovitosti dojde 
k narovnání stavu užívaného se stavem v KN. Jelikož se jedná o problematiku, kterou starosta obce řeší se 
žadatelkou již několik měsíců, Obecní úřad Kunčina dne 3.11.2022 vyvěsil na úřední desce obce záměr 
prodeje daného pozemku. Zastupitelé souhlasí se záměrem prodeje zaplocené části pozemku, zastupitelstvo 
bude čekat na geometrický plán, který zpracovává Geodézie Polička. Ten oddělí část obecního pozemku, který 
by v případě prodeje pozemku jakožto celku, do budoucnosti mohl činit potíže s přístupem na vedlejší 
pozemek parc. č. 228/1. Cena pozemku – 30 Kč za m2. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-147“ 
Zastupitelé souhlasí se záměrem prodeje zaplocené části pozemku 1356/28 v kú. Nová Ves u Moravské 
Třebové, zastupitelstvo bude čekat na geometrický plán pro dělení pozemku.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku st. 54/1, kú. Nová Ves u Moravské Třebové 
Obecní úřad Kunčina dne 4.11.2022 obdržel žádosti o odkoupení stavebního pozemku parc. č. st. 54/1 v kú. 
Nová Ves u Moravské Třebové.  
Žadateli jsou vlastníci nemovitosti čp. 108, která je součástí dané stavební parcely a je zapsána pod LV 190. 
Žadatelé Dominik Vrba, Michaela Vrbová, Jaromír Tlustoš a Bohumil Tlustoš jsou každý vlastníkem ¼ 
nemovitosti, ve stejném poměru žádají o odkoupení dané nemovitosti.  
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Jelikož se jedná o problematiku, kterou již zastupitelstvo obce projednávalo v minulosti a vracíme se 
k projednání, Obecní úřad Kunčina dne 3.11.2022 vyvěsil na úřední desce obce záměr prodeje daného 
stavebního pozemku.  
 
Zastupitel Ing. Marek Šejnoha k dané věci uvedl, že v minulosti se zastupitelstvo obce dohodlo, že bude při 
prodeji stavebních pozemků postupovat tak, že cena pozemku bude vycházet ze znaleckého posudku. Tento 
případ je velmi specifický, obec Kunčina však nemůže postupovat jinak, než objednat znalecký posudek pro 
posouzení hodnoty daného pozemku a následně vyvolat jednání o podmínkách prodeje. Pokud by obec 
prodávala tento pozemek za cenu orné půdy, nepostupovala by v souladu s povinnostmi řádného hospodáře. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-148“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina  

I. pověřuje starostu obce k objednání znaleckého posudku pro určení hodnoty pozemku  
parc. č. st. 54/1, kú. Nová Ves u Moravské Třebové.  

II. Pověřuje starostu obce k jednání se žadateli o koupi daného pozemku. 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku 2896/3, kú. Kunčina 
Obecní úřad Kunčina dne 9.11.2022 obdržel od geodetů Geometrický plán č. 865-46/2022, který byl 
vyhotoven na základě projednání a schválení záměru projede daného pozemku dle žádosti pana Jiřího Ševčíka, 
Kunčina 246, 569 24 Kunčina.  
 

Usnesení „KUN VI.2022-149“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k prodeji pozemku p.č. 2571/26 – 
zahrada, k.ú. Kunčina, obec Kunčina, zapsaný u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, Katastrální 
pracoviště Svitavy (LV 10001). Pozemek vznikl na základě dělení dle geometrického plánu Geodézie 
Lanškroun, č. 865-46/2022. Kupujícím je pan Jiří Ševčík, Kunčina 246, 569 24 Kunčina. Kupní cena byla 
stanovena dohodou na částce 23.014 Kč.  
Kupující uhradí náklady na vklad do KN, náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí prodávající. Záměr 
prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 3.11.2022 do 19.11.2022.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku 2896/91, kú. Kunčina 
Obecní úřad Kunčina dne 30. 10. 2022 obdržel od žadatele p. Jiřího Koše spolu s Geometrickým plánem 
 č. 878-27658/2022, který byl vyhotoven na základě projednání a schválení záměru prodeje daného  
pozemku na náklady žadatele.  
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Usnesení „KUN VI.2022-150“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy k prodeji pozemku p.č. 2896/91 – travní 
porost, výměra 47 m2, k.ú. Kunčina, obec Kunčina, zapsaný u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, 
Katastrální pracoviště Svitavy (LV 10001). Pozemek vznikl na základě dělení z pozemku parc. č. 2896/3, 
dle geometrického plánu G+ s.r.o., č. 878-27658/2022. Kupujícím je pan Jiří Koš, U Parku 111/25, 783 13 
Štěpánov. Kupní cena byla stanovena dohodou na částce 1.410 Kč.  
Kupující uhradí náklady na vklad do KN, náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí prodávající. Záměr 
prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 3.11.2022 do 19.11.2022.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
Obecní úřad Kunčina dne 1.9.2022 obdržel návrh smluvní dokumentace spojené s vybudováním nového pod-
zemního vedení v lokalitě Kunčina – Okály. Jedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022666 SOSB VB/1, Kunčina 253, MS v OM – knn. Smlouvou 
budou zatíženy obecní pozemky parc. č. 409/3, 409/1, 409/2, 408/34, 408/16, 408/1, 407/6 a 2674/4, 
všechny v kú. Kunčina. Předpokládaný rozsah omezení činí 237 bm. Jednorázová náhrada –12.400 Kč. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-151“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022666 SOSB VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 40502 Děčín, IČ 24729035. Jednorázová náhrada činí dle dohody obou smluvních stran 12.400 
Kč.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
Obecní úřad Kunčina dne 11.10.2022 obdržel návrh smluvní dokumentace spojené s vybudováním nové pří-
pojky NN pro novostavbu RD. Jedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IV-12-2024734 SOSB VB/1. Smlouvou bude zatížen obecní pozemek parc. č. 
2569/64, kú. Kunčina. Předpokládaný rozsah omezení činí 26,4 m2. Jednorázová náhrada – 3.400 Kč. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-152“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IV-12-2024734 SOSB VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 40502 Děčín, IČ 24729035. Jednorázová náhrada činí dle dohody obou smluvních stran 3.400 Kč.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
Obecní úřad Kunčina dne 8.8.2022 obdržel návrh smluvní dokumentace spojené s vybudováním nové 
přípojky NN pro novostavbu RD. Jedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2025093/VB/37716.  
  
Smlouvou bude zatížen obecní pozemek parc. č. 339/2, 2575/108 a 2608/1, kú. Kunčina. Předpokládaný 
rozsah omezení činí 7 bm. Jednorázová náhrada – 2.000 Kč.  
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Usnesení „KUN VI.2022-153“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření budoucí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2025093/VB/37716 se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ 24729035. Jednorázová náhrada činí dle dohody obou smluvních stran 
2.000 Kč.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 

9. Informace z oblasti kultury, plán kulturních akcí pro následující období 
Starosta obce spolu s Ing. Josefem Benešem představili plán kulturních akcí pro následující období a sdělili 
přítomným aktuality z oblasti kultury (Kunčinský advent) 
Plán: 17.1.2023 - Karneval MŠ Kunčina, leden a únor – 4x promítání kina, 4.2.2023 - Vepřové hody  
a loutkové divadlo v Kulturním centru Kunčina, 10.2.2023 Ples SDH Kunčina, 14.2.2023 - Divadlo 1+1=3, 
16.3.2023 – Sejdeme se s Cibulkou 18.3.2023 - 10 jarních km, další tradiční akce: Pálení čarodějnic, Stavění 
májky, Kácení máje, 24.6.2023 – Obecní slavnosti na Sportovním areálu v Kunčině. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-154“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu z oblasti kultury. 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Vklad majetku do DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska  
 

Obecní úřad Kunčina dne 10.9.2022 obdržel fakturu č. 2011000406 od společnosti VHOS, a.s., Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová. Faktura se týká materiálu pro napojení nové vodovodní přípojky pro 
nemovitost Kunčina 90, 569 24 Kunčina. Cena díla činí 12.343 Kč včetně DPH.  
Tento nový majetek obce musí být dle stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska vložen bezodkladně do majetku svazku.  
 

Usnesení „KUN VI.2022-155“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje vklad nově pořízeného majetku obce Kunčina v hodnotě  
12.343 Kč do majetku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO 72053453.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
11. Žádost ZŠ Kunčina o čerpání z rezervního fondu 

 
Obecní úřad Kunčina dne 28.9.2022 obdržel žádosti ZŠ Kunčina o možnost čerpání z rezervního fondu školy. 
Žádost o případné čerpání je zdůvodněna zvýšeným čerpáním nákladů na provoz a vybavení budovy školy. Z 
fondu bude čerpáno jen tehdy, aby byla pokryta případná ztráta organizace, aby hospodářský výsledek z 
hlavní činnosti nebyl záporný. 
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Usnesení „KUN VI.2022-156“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje Základní škole Kunčina možnost čerpání prostředků z rezervního 
fondu školy v případě vzniku ztráty v hospodaření organizace, výše čerpání bude pouze v takové výši, 
aby hospodářský výsledek z hlavní činnosti nebyl záporný.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
12. Žádost MŠ Kunčina o čerpání z rezervního fondu 

 
Obecní úřad Kunčina dne 19.10.2022 obdržel žádosti MŠ Kunčina o možnost čerpání z rezervního fondu školy. 
Z fondu bude čerpáno jen tehdy, aby byla pokryta případná ztráta organizace, aby hospodářský výsledek z 
hlavní činnosti nebyl záporný. 
 

Usnesení „KUN VI.2022-157“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje Mateřské škole Kunčina možnost čerpání prostředků z rezervního 
fondu školy v případě vzniku ztráty v hospodaření organizace, výše čerpání bude pouze v takové výši, 
aby hospodářský výsledek z hlavní činnosti nebyl záporný.“ 
 
PRO –  10                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
13. Různé 

13.1. Volba zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ Kunčina 
Jako zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ Kunčina byl na základě vlastní žádosti schválen Ing. Josef Be-
neš.  

Usnesení „KUN VI.2022-158“ 
„Zastupitelstvo obce Kunčina volí Ing. Josefa Beneše jakožto zástupce zřizovatele ve školské radě  
Základní školy Kunčina, a to na období 2022-2026.“  
 
PRO –  9                              PROTI – 0                                                  ZDRŽEL SE – 1 (Beneš) 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

13.2. Ostatní žádosti o finanční podporu 
Starosta obce představil přítomným obsah žádostí o finanční podporu, které byly doručeny Obecnímu 
úřadu Kunčina v posledním období.  Obecní úřad Kunčina obdržel celkem 4 žádosti o finanční dary: 

1. Agility klub, z.s. – Lenka Puflerová – 20.000 Kč 

2. Oblastní charita Polička – 6.000 Kč 

3. Středisko sociálních služeb SALVIA – 3.000 Kč 

4. CHARITA Moravská Třebová – 100.000 Kč 

Zastupitel Ing. Michal Kubín navrhnul, aby finanční výbor dané žádosti projednal, a především aby v roz-
počtu obce Kunčina byla každoročně alokována určitá částka, která by byla určena na pokrytí žádostí o fi-
nanční dary organizací a neziskového sektoru. K projednání daných žádostí se zastupitelstvo vrátí na po-
sledním zasedání zastupitelstva obce v prosinci.  
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13.3. Složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí. 

 
Hlavní Inventarizační komise 
Miroslav Kubín, Martin Voráč, Kateřina Hlaváčková, Marie Přívratská, Pavel Novotný, Jan Kubiš, Miroslava 
Laštůvková 
  
Dílčí inventarizační komise 
Kulturní centrum Kunčina:   Martin Voráč, Jaroslav Selinger  
Hasičská zbrojnice Kunčina:   Jan Kubiš, Petr Slabý  
Hasičská zbrojnice Nová Ves:  Pavel Novotný, Jan Pustina  
Knihovna Kunčina:   Josef Beneš, Marta Alexandrová  
Knihovna Nová Ves:    Marek Šejnoha, Marta Alexandrová  
Klub důchodců Kunčina:   Štěpán Klíč, Jitka Kudrnová  
Obecní úřad Kunčina:   Kateřina Hlaváčková, Dana Brychtová  
Sportovní areál Kunčina:   Michal Kubín, Pavel Diblík 

 
14. Podněty a připomínky občanů, diskuse 

• V rámci diskuse vystoupil p. Miroslav Opletal, který požádal zastupitele o projednání opravy uličky 
k domu paní Jarůškové a cestičky od mostu směrem k Malé straně, a s tím možnost vybudování 
zpevněného kontejnerového stání. Zastupitelé se daným návrhem budou zabývat.  

• Dále se diskuse věnovala problematice výstavby dálnice D35 a aktuálním informacím z příprav 
realizace výstavby. Ze strany občanů zazněl apel na aktivní jednání o podmínkách chování dopravců 
na potenciální dopravní trase v intravilánu obce (případné omezení rychlosti dopravy po dobu 
výstavby).  

• Pan Onuca se zeptal na budoucnost jižní části obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí v Kunčině. 
Starosta odpověděl, že v jarních měsících dojde k terénním úpravám tohoto prostoru, vnikne tam 
prostor pro překážky na hasičský sport. Kamiony na pozemku do budoucna parkovat nebudou a 
prostor nebude dále sloužit ani jako skládka stavebního materiálu.  

 
15. Usnesení a závěr 

 

 
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18:45 hod. 
Dne: 30.11.2022 
 
Zapisovatel:  Martin Voráč    ______________________________ 
Ověřovatelé:   
   Miroslava Laštůvková   ______________________________ 
    

Kateřina Hlaváčková     ______________________________ 
 
Starosta:  Miroslav Kubín   ______________________________ 


