PROGRAM ROZVOJE OBCE

KUNČINA

NA OBDOBÍ LET

2016 - 2025

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Kunčina dne 15.8.2016 usnesením č. 90/2016.

Úvod
Program rozvoje obce (PRO) je základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích. Dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního
rozpočtu a zaměřit se k získávání dotací až po skutečném provedení plánovaných zájmů obce.

V Programu rozvoje obce Kunčina jsou zakotveny rozvojové priority obce na období 2016 až 2025.
Smyslem tvorby dokumentu bylo na základě popsání současné situace v obci, sumarizovat vize a cíle,
které bude obec realizovat v programovacím období. Dokument by měl sloužit jako pomůcka při
plánování činností vedoucích ke zlepšaní stavu a situace v oblastech, které vidí vedení obce i samotní
občané jako problematické.

Dokument byl zpracován starostou obce Kunčina Bc. Miroslavem Kubínem v průběhu měsíce května roku
2016, byl použit software Ministerstva pro místní rozvoj ČR přístupny na webových stránkách
www.obcepro.cz. Od roku 2014 byl plán rozvoje obce vždy konzultován zastupitelstvem obce, avšak
nevznikl žádný ucelený dokoment, který by vize a cíle obce v ročním či dlouhodobějším horizontu
sumarizoval.

Na prvním zasedání zastupitelstva obce Kunčina v roce 2016 byl na záladě podnětů občanů a zastupitelů
obce vytvořen dokument "Plán práce zaměstnanců obce pro rok 2016 a 2017", který obsahuje soustavu
činností, které chce obec Kunčina realizovat ve zmiňovaných letech, dále obsahuje důležité vize
budoucího rozvoje obce a zajímavé projektové záměry, které by obec mohla za příznivých finančních
podmínek či možností získání dotací realizovat.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Kunčina se nachází v severovýchodní části České republiky. Je součástí Pardubického kraje, leží v
okrese Svitavy a spadá do ORP Moravská Třebová.
Z obce jsou dobře dostupná větší města. Vzdálenost do Moravské Třebové je pouze 4 km, další města
(Litomyšl, Svitavy, Lanškroun, Česká Třebová) jsou vzdálena do 30 km.
Relativně dobrá je dostupnost i krajského města Pardubice, které leží ve vzdálenosti 75 km. V rozmezí
70–90 km se nacházejí i další krajská města – Brno, Olomouc a Hradec Králové.

Obec tvoří dvě katastrální území, což odpovídá i počtu místních částí: Kunčina a Nová Ves. Obec Kunčina
patří do mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
Obec leží v nadmořské výšce 365 m. n. m. Nachází se na evropském rozvodí Černého a Severního moře.
Obcí protéká vodní tok s názvem "Kunčinský potok". Z celkové rozlohy katastrálního území obce 2269 ha
zaujímá celých 69,7 % zemědělská půda, 4,6 % tvoří trvalé travní porosty (louky), podíl lesů je poměrně
vysoký– 24,4 %

Historie vzniku:
Nová Ves byla původně samostatnou obcí a součástí Kunčiny se stala v roce 1976. Obě vsi byly vždy
součástí Moravskotřebovského panství, byly založeny kolonizací zřejmě ve druhé polovině 13. století.
Jejími obyvateli byli až do roku 1945 převážně německy mluvící obyvatelé.
První písemná zmínka o Kunčině pochází z roku 1270, kdy se zmiňuje dědičný rychtář Herold. Nová Ves
se v pramenech poprvé objevuje k roku 1365. Podle archeologického výzkumu v Kunčině na lokalitě
„Skalka“ byly nalezeny pozůstatky slovanské polozemnice a keramické zlomky. Tyto nálezy byly
datovány do období 13. a 14. století. Původ jména Kunčina, německy Kunzendorf, byl vytvořen od jména
Kunka, německy Kunz, což je domácí podoba od jména Konrád. Konrád byl pravděpodobně lokátor vsi,
který Kunčinu zřejmě založil. Význam jména obce znamená Kunkova ves.

Památky:
V Kunčině se nachází původně gotický farní kostel sv. Jiří, barokní morový komplex soch sousoší Kalvárie
a sousoší na balustrádě z počátku 18. století. Jedná se o unikátní obdobu morového sloupu. Sousoší tvoří
16 soch světců. Němci nazývali tuto významnou památku 14 pomocníků v nouzi. Dále je možné spatřit
barokní faru se sochou sv. Ondřeje v nice nad vchodem a v horní části obce samostatné sochy sv.
Floriána a sv. Rocha. V Nové Vsi tvoří důležitou dominantu obecní kaple sv. Rocha. Původní kaple z 18.
století bývala dřevěná a nacházela se nedaleko Novoveské rychty. Před hřbitovem stojí socha sv. Rocha a
na horním konci Nové Vsi se nalézá socha sv. Floriána. V celé obci se dochovalo několik původních
hřebečských čtyřbokých uzavřených usedlostí a dále také několik křížů a dalších památek.
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2. Obyvatelstvo
Demografická situace:
Aktuální počet obyvatel obce je 1391 (k 31. 12. 2014) a má v posledních 10 letech vzrůstající tendenci,
především díky výstavbě nových rodinných domů; od roku 2000 přibylo do obce více než 18% obyvatel.
Počet narozených dětí se v posledních 8 letech pohybuje od 13 do 18 dětí ročně; do budoucna se
předpokládá stávající tendence, tj. očekávaných 10–20 narozených dětí ročně. Díky poměrně stabilní
výstavbě rodinných domů se do obce stěhuje 32–56 obyvatel ročně, především jde o obyvatele v
ekonomicky aktivním věku 15–59 let, což má mj. pozitivní dopad na počet narozených dětí. Díky tomu
jsou věkové poměry v obci velmi dobré. Podíl dětí do 15 let dosáhl v roce 2014 hodnoty 17,9 %, zatímco
podíly za ORP a za kraj se pohybovaly kolem 15 %. Počet dětí do 15 let je přibližně o pětinu vyšší než
počet seniorů ve věku 65 a více let, to je v rámci kraje velice příznivá hodnota.

Obrázek č. 1: Vývoj počtu obyvatel obce Kunčina v letech 2001-2014

ZDROJ: ČSÚ ČR

Vzdělanost:
Vzdělanost obyvatel je relativně nízká. Podíl obyvatel se základním vzděláním a bez vzdělání (21,3 %) je
vyšší než je tomu průměrně v Pardubickém kraji (18,3 %), podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je
v Kunčině naopak nižší (4,6 %) než v Pardubickém kraji (9,9 %).
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Sociální situace:
Národnostní struktura obce je homogenní, jiná než česká národnost je v obci zastoupena pouze v
nepatrném množství (moravská a slovenská národnost, každá méně než 1 % obyvatel). V obci žije
skupina přibližně 30 obyvatel s velmi nízkými příjmy; jedná se o dlouhodobě nezaměstnané, žijící z dávek
sociální podpory a příležitostných výdělků. V získání trvalého zaměstnání jim brání různé důvody, které
jsou často příčinou výpovědi ze zaměstnání. Obec velmi úzce spolupracuje v otázce zaměstnanosti s
ÚPČR, který přes prostředky aktivní politiky zaměstnanosti motivuje uchazeče o zaměstnání k návratu do
pracovního procesu.

Spolková činnost:
V obci působí „tradiční“ i nově vzniklé spolky.
Mezi tradiční patří:
● Tělovýchovná jednota Sokol Kunčina, z.s. – klub hrající soutěže v kopané v rámci nižších soutěží
Pardubického kraje mužů, okresní soutěže mužů, dorostenců, starších žáků i přípravek. Velmi důležitá je
činnost kulturně-společenská, mezi níž lze zařadit pořádání maškarního plesu, vinobraní, májové zábavy,
štěpánské zábavy a tradičního turnaje v malé kopané O Kunčinské tango. Tělovýchovná jednota
podporuje místní ženy v pořádání hodin cvičení.
● SDH Kunčina – pravidelně se účastní soutěží v požárním sportu, každoročně pořádá společenský ples,
pro děti pořádá Mikulášskou besídku, letní hrátky, pálení čarodejnic, pouť a od roku 2016 také stavění a
kácení máje. Každoroční tradicí je zapojení obce do projektu Den proti rakovině.
● Myslivecké sdružení Česká hranice - krom záslužné činnosti v oblasti myslivosti pořádá myslivecké
sdružení tradiční mysliveckou zábavu, loučení s létem a nově gulášobraní. Všechny akce pořádané
mysliveckým sdružením jsou plné spokojených strávníků díky poctivě uvařené myslivecké kuchyni.
● SDH Nová Ves - pravidelně se účastní soutěží v požárním sportu, každoročně pořádá soutěž v požárním
sporu O pohár starosty obce Kunčina, v roce 2016 uspořádali první hasičský ples.
● Svaz včelařů
● TJ Sokol Kunčina, z.s. - oddíl volejbalu
● Klub důchodců Kunčina - 4x ročně pořádají kulturní akce pro své členy
● CK Čerti Kunčina - Hlavní náplní činnosti členů oddílu je účast na celoročním seriálu Cykloman. Dále
organizují tréninky, jednodenní vyjížďky po okolí, minimálně 3 vícedenní soustředění a v neposlední řadě
spolek pořádá v Kunčině 2 veřejné závody - Kunčinský duatlon a Zimní biatlon.
● Čtenářky místní knihovny - pořádání akcí pro děti - Noc s Andresenem, letní karneval.

Nově vzniklými spolky:
● TS Kunčina, z.s. - provozuje tenisovou halu
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● spolek maminek - každoročně organizují dětský bazárek
● taneční skupina Elements
● Jezdecký klub Kunčina - zájemcům o výcvik v jízdě na koni z řad dětí i dospělých poskytuje lekce od
prvního kontaktu a nasednutí na koně. Krásné okolí je vhodné pro vyjížďky, které umožňují jak
začátečníkům tak pokročilým jezdcům.

Obec přispívá místním spolkům každoročně na činnost, pokud se tento spolek podílí na kulturněspolečenském životě v obci či reprezentaci obce Kunčina na sportovním poli.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
V obci působí především menší podniky (do 10 zaměstnanců), více než 50 zaměstnanců mají pouze firma
Allko Nová Ves a akciová společnost AGRO Kunčina. Významnými zaměstnavateli jsou Obecní úřad
Kunčina a Základní škola Kunčina (spadá do kategorie 20–49 zaměstnanců).
Dále v obci působí společnosti provozující solární elektrárny a bioplynové stanice, 3 pohostinství,
mateřská škola, truhlářství, prodejna COOP Jednota v Nové Vsi a MO Hruška v Kunčině a dále několik
OSVČ působících v oboru zemědělství a chovu zvířat, stavebnictví a zemních prací, finančního
poradenství, kovoobrábění, reklamní agentura či maleb a nátěrů.
Zemědělská výroba v obci je převážně rostlinná, AGRO Kunčina provozuje i výrobu živočišnou,
zaměřenou na výrobu mléka. V rostlinné výrobě dominují pšenice, ječmen, řepka, kukuřice, brambory,
oves, hrách, žito.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura:
Vodovod pochází z období socialismu, umožňuje napojení všech nemovitostí v obci. Technický stav
vodovodu je s ohledem na dobu jeho vzniku dobrý. V roce 2015 došlo k realizaci "Opravy vodovodu
Kunčina - u nových Domků", která výrazně zlepšila stav tlaku vody z hlediska požárního i hlediska
zásobování občanů pitnou vodou.
Obec nemá vybudovanou centrální kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou
odhadem z 40 % odváděny do septiků s odvozem, 55 % odpadních vod je přes septiky vypouštěno do
vodního toku, 5% nemovitostí řeší situaci s odpadními vodami způsobem domovních ČOV.
Výstavba kanalizace se vzhledem k rozsáhlosti a finanční náročnosti projektu je plánována pro současné
programovací období, tedy v horizontu jednotek let.
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Plyn byl do obce zaveden koncem minulého století, na plynovod je možné napojit téměř všechny
nemovitosti v obci. Většina domácností využívá plyn k vytápění a vaření.
Jako nedostatečný je rozsah veřejného osvětlení, v některých nepokrytých částech obce je v plánu
rozšíření stávající vedení veřejného osvětlení.
Veřejný rozhlas je téměř na hranici životnosti, je počítáno s bezdrátovou technologií obecního rozhlasu.

Dopravní infrastruktura:
Intravilánem obce prochází silnice pouze III. třídy. Katastrem obce je plánována výstavba rychlostní
komunikace R35 včetně komunikačního napojení na I/43.
Technický stav komunikací v majetku obce procházejících obcí je uspokojivý, v posledních letech je
využíván pasport místních komunikací k plánování oprav jednotlivých komunikací. Po zimě se tvoří
výtluky, krajnice jsou ve velké části ve špatném stavu, k opravám dochází buď pomocí oprav vlastními
zaměstnanci a technikou, na frekventovaných cestách jsou opravy realizovány dodavatelsky.
Místní komunikace jsou různé kvality. V obci se nacházejí nově vybudované komunikace (částečně v nové
zástavbě), dále komunikace stávající s novým asfaltovým povrchem, a také stávající komunikace před
rekonstrukcí. Z páteřních komunikací jsou v horším technickém stavu komunikace k novým domkům v
Kunčině, "malá strana" v Kunčině a další cesty méně frekventované.
Stav sítě chodníků v obci je velmi různorodá, existují místa, kde jsou chodníky stáří 10 let a jsou celkem v
dobrém stavu. Většina chodníků je však velmi poškozená a vhodná pro rekonstrukci, na velkém území
obce však chodník zcela chybí, dále schází propojení obou místních částí pro pěší. Budování chodníků je
jednou z priorit současného zastupitelstva, avšak je třeba vyčkat na finální verzi projektu kanalizace obce
tak, aby mohly být chodníky naprojektovány a následně realizovány jejich výstavby.
V obci se nachází několik parkovacích ploch – u Sportovního areálu Kunčina, u mateřské školy, u hřbitova,
u Kulturního domu, u Klubu důchodců, u Kulturního domu v Nové Vsi. Kapacitně jsou z velké části
vyhovující, nicméně poptávka po parkovacích místech má spíše vzrůstající tendenci. Dalším uvažovaným
místem pro parkoviště je prostor u základní školy, kde je již dlouhodobě tento požadavek akcentován.
Katastrem obce prochází železniční koridor Moravská Třebová – Česká Třebová. V obci se nachází funkční
vlaková zastávka, v květnu 2016 bylo přestavěno nástupiště a 3 železniční přejezdy byly opraveny a
připraveny na zvýšení rychlosti vlakové dopravy, které je již připravováno.

Dopravní obslužnost:
V obci je možné využít autobusovou a vlakovou dopravu. Obcí vede autobusová linka Moravská Třebová Nová Ves.
Intenzita spojů je ve všední dny dobrá, v odpoledních hodinách je četnost spojů slabší. Frekvence
vlakových spojů je ucházející.

5. Vybavenost obce
Bydlení:
Podle údajů ze sčítání lidu bylo v roce 2011 v obci celkem 430 domů. Z celkového počtu domů bylo trvale
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neobydlených 11,8 % (51 domů), tedy výrazně méně než v ORP nebo v kraji (tam se neobydlenost
pohybuje nad 16 %). Pro rekreaci je využívána více než polovina neobydlených domů (40). Bytová
výstavba je vcelku intenzivní. Vyšší intenzita bytové výstavby byla zaznamenána od roku 2004. Obec
totiž v letech 2004–2008 realizovala výstavbu rodinných domů, inženýrské infrastruktury a komunikace
pro téměř 30 stavebních parcel v lokalitě u fotbalového hřiště.
Obec vlastní nájemní byty, má 4 domy s bytovým fondem různé kategorizace. Na budovách je bohužel
viditelný značný vnitřní dluh. V nejbližších letech je plánována rekonstrukce střech budov nájemních
domů. Zájem o startovací byty je velmi sporadický, zájemci o bydlení s pečovatelskou službou se obracejí
na spádové město Moravská Třebová, případně na soukromého poskytovatele ubytovacích služeb v obci bývalá mlékárna v Kunčině.

Školství a vzdělávání:
Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Kunčina. V základní škole probíhá výuka na 1. a 2.
stupni (1. až 9. ročník), kapacita základní školy je od roku 2016 stanovena na 190 žáků a předpokladem
je, že bude zcela naplněna. V mateřské škole je za posledních 5 let kapacita zcela naplněna, zájem o
umístění dětí je i ze sousedních obcí, případně Moravské Třebové.
Základní školu navštěvuje v devíti ročnících celkem 168 dětí; všechny ročníky jsou samostatné, třídy
nejsou spojovány. Díky početným vlakovým spojení i autobusovým spojům nabízí základní škola výuku i
pro děti z Mladějova na Moravě a Moravské Třebové. V budoucích 5 letech je výhled na naplněnost školy
dobrý. Náklady na provoz školy a školky tvoří přibližně 7 % z celkového rozpočtu obce, v posledních 5
letech bylo díky projektům financovaným z fondů EU investováno do budovy základní školy přibližně 6
mil. Kč (zateplení a výměna oken a dveří za plastová)
Za středním vzděláním absolventi míří především do Svitav, Litomyšle, Poličky, České Třebové, Moravské
Třebové a Lanškrouna.
Mateřská škola má dvě provozovny, které byly v posledních letech důkladně zrekonstruovány, v roce
2012 probíhaly opravy budovy v Nové Vsi (opravy tříd, vstupních prostor, umývárny a WC), v roce 2014
byla dokončena rekonstrukce tříd, chodeb, střechy, fasády budovy zařízení v Kunčině. Tyto práce byly
prováděny dodavatelsky a byly dokončeny o prázdninách 2014.
V roce 2015 byla provedena kompletní rekonstrukce kuchyně mateřské školy Kunčina, která připravuje
více než 80 obědů a svačin pro děti i pracovnice školky. Zednické práce byly provedeny zaměstnanci
obce, čímž došlo k výrazným úsporám nákladů rekonstrukce.

Zdravotnictví:
V obci se nenachází žádné ordinace lékařů. Za zdravotními službami obyvatelé dojíždějí do Moravské
Třebové či do nedalekého Starého Města. Zdravotnická záchranná služba má výjezdní stanoviště v
Moravské Třebové, takže její doba dojezdnosti je velmi dobrá.
Obec nevlastní ani neprovozuje žádný druh sociálních služeb. Za sociálními službami občané cestují do
Moravské Třebové.

PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČINA

7 / 17

Kultura:
Obec vlastní kulturní dům, který je využíván pro společenské akce (plesy, zábavy, divadlo, karnevaly),
svatby a oslavy. V kulturním domě se nachází 2 části - hlavní sál s kapacitou 210 osob a přísálí s
kapacitou 40 osob.
V roce 2014 byla rekonstruována kotelna včetně topného tělesa a radiátorů. Okna a dveře Kulturního
domu jsou původní a již nevyhovují potřebám moderního zařízení. To samé lze říci o nábytku v kulturním
domě, který již má své nejlepší roky za sebou.
Investice do hlavního kulturního centra obce v roce 2015 byly značné, došlo ke kompletnímu opravení
sklepa budovy, který slouží jako bar, v něm byl vybudován nový strop, podlahy, nové schody, únikový
východ a barový pult. Dále byla opravena kuchyně, která slouží k vydávání jídel při pořádání kulturních
akcí. Kuchyně byla zrekonstruována kompletně včetně vedení vody, elekroinstalace i odpadů.
Tyto opravy opět prováděli zaměstnanci obce Kunčina za pomoci dotací z Úřadu práce ČR.

Hlavními kulturními akcemi v obci jsou společenské plesy, zábavy, karnevaly, divadelní představení,
besedy, vánoční mše v kostele, v Klubu důchodců probíhají častá setkání aktvních seniorů, velmi dobře
fungují obě knihovny zřizovvané obcí.
Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou kostel sv. Jiří v Kunčině s barokním sousoším, Kaple sv.
Rocha v Nové Vsi či válečný pomník II. sv. války v Nové Vsi. Památky mají značný význam pro místní
obyvatele, slouží však také jako atrakce cestovního ruchu.

Sport a volný čas:
Podmínky pro sportovní vyžití jsou velmi dobré. V obci se nachází nově zrekonstuovaný sportovní areál
(fotbalové hřiště s wellness zázemím pro veřejnost, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u základní
školy), od roku 2015 obec nabízí občanům vyžití na dětských hřištích s herními prvky pro děti mladšího
věku. Sportovní areál Kunčina je otevřen celoročně pro veřejnost. V obci se nachází tenisová hala v
soukromém vlastnictví, kterou využívají členové spolku TS Kunčina, z.s.
Tradičním místem pro kulturní či sportovní vyžití je areál "Pod skalkou", k dispozici jsou také volejbalové
kurty v Nové Vsi či betonový kurt v Kunčině.
V obci chybí ledová plocha a koupaliště, které jsou však dostupná v nedaleké Moravské Třebové.

6. Životní prostředí
Složky životního prostředí:
Z hlediska kvality životního prostředí neexistuje v obci zásadní problém s hlukem způsobeným dopravou
na silnici III. třídy.
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Kvalita vody z vrtu obecního vodovodu je dobrá; z laboratorních rozborů je zřejmé, že žádná ze
sledovaných látek nepřekračuje stanovené limity.
Kvalita vody ve vodním toku Kunčinský potok není dobrá, přispívá k tomu situace s neexistencí centrální
splaškové kanalizace, která by občanům umožnila nakládání s odpadními vodami dle platné legislativy.
Bez získání dotačních prostředků na vybudování kanalizace se projekt pro obec stává nerealizovatelným.
Z hlediska plnění platné legislativy ČR je obec povinna svým občanům zajistit odběr biologicky
rozložitelného odpadu, v tomto ohledu se zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat komunitní
kompostárnu pro účely kompostování BRO produkované obcí a jejími občany.
Svoz tříděného i netříděného odpadu je řešen dodavatelsky, svozovou firmou, v roce 2015 došlo k
prohloubení spolupráce se společností EKO-KOM a zapůjčení dvou desítek nádob na tříděný odpad, v roce
2016 se i nadále počítá s rozšířením sítě tříděného sběru.

Ochrana životního prostředí:
Na území obce se nevyskytuje žádný typ chráněného území, v obci se nachází objekt bývalé skládky pozemek se zátěží minulých období. Pozemek je ve vlastnitví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR.

Odpadové hospodářství:
Sběr komunálního a tříděného odpadu zajišťují firmy Technické služby Moravská Třebová a LIKO Svitavy.
Jsou organizovány pravidelné svozy plastů v pytlích, nebezpečného a tříděného odpadu. Pro sběr skla
jsou v obci rozmístěny kontejnery, plasty v pytlích se odváží z obce 4 x ročně prostřednictvím svozové
firmy. Obec připravila projekt komunitní kompostárny, kde likviduje biologický odpad z obce i od občanů
obce.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce:
Kunčina je obcí I. typu, tedy má kompetence pouze v základní působnosti. Má 6 stálých zaměstnanců a
cca 20 sezónních pracovníků na tzv. "veřejně prospěšné práce".
Obec Kunčina zřizuje 2 příspěvkové organizace - Základní škola Kunčina a Mateřská škola Kunčina. Obec
Kunčina zřizuje 2 jednotky požární ochrany - Kunčina a Nová Ves.

Hospodaření obce:
Obec ročně hospodaří s rozpočtem cca 15,5 mil. Kč. Rozpočet bývá dlouhodobě přebytkový. Každý rok
bývá přibližně 30 % rozpočtu vyčleněno jako rezerva, která pak slouží na zajištění neočekávaných
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událostí obecní infrastruktury a budov.
Základní škola Kunčina a Mateřská škola Kunčina hospodaří s vyrovnaným nebo přebytkovým rozpočtem.
V posledním desetiletí získala obec z dotačních prostředků cca 30 mil. Kč, jež využila na vybudování
sportovního areálu, energetická opatření Základní školy Kunčina, zakoupení techniky pro kompostování,
pořízení mulčovače, dovybavení JPO hasičskou technikou, zalesnění obecních lesů či vybudování
dětských hřišť.

Bezpečnost:
Situace v oblasti bezpečnosti je celkem příznivá, všechny složky integrovaného záchranného systému
(Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba) sídlí v Moravské Třebové, takže
doba jejich dojezdnosti je velmi dobrá.
Přímo v Kunčině a v Nové Vsi sídlí jednotky sboru dobrovolných hasičů. Hasičská zbrojnice v Kunčině je
však v havarijním stavu a je nutná její kompletní rekonstrukce, dále již nevyhovují oba zásahové vozy
JPO.
Za posledních 5 let se počet přestupků v obci pohybuje od 3 do 10 ročně. Obec nevykonává agendu
přestupků, na základě smlouvy ji zajišťuje město Moravská Třebová.
Obec bohužel nemá zpracovaný povodňový plán, který je však velmi žádoucím dokumentem.
Zastupitelstvo obce na něm bude pracovat v následujícím období.

Vnější vztahy a vazby:
Obec je členem dvou regionálních uskupení – Mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska a MAS. Není
zapojena do Svazu měst a obcí či Spolku pro obnovu venkova.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza
Silné stránky
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Stabilní obyvatelstvo
V posledním období ustálený počet obyvatel obce, velké zastoupení ekonomicky aktivních obyvatel.
Dobrá dopravní dostupnost obce
K dispozici je železniční i autobusová doprava. Obec se nachází v dobré strategické poloze.
Ekonomická stabilita
Obec hospodaří každoročně s přebytkovým rozpočtem, výše příjmů umožňuje v obci investovat, což se
v posledních letech daří.
Podpora spolkové činnosti obcí
Obec podporuje spolky finančními příspěvky na jejich činnost, opravuje obecní budovy a veřejná
prostranství, které spolky ke své činnosti využívají.
Spolupráce obce s Úřadem práce ČR
Obec se snaží maximálně čerpat dotace na vytváření pracovních míst pro uchazeče z úřadu práce.
Relativně nízký počet sociálně vyloučených obyvatel
V obci se vyskytuje relativně nízký počet sociálně vyloučených obyvatel, situace v zaměstnávání
dlouhodobě nezaměstnaných výrazně zlepšuje.
Existence plynovodu a vodovodu v obci
Plynofikace probíhala koncem 20. století, vodovod byl budován za dob socialismu. Obec je členem DSO
Moravskotřebovský vodovod.
Rychlá dostupnost záchranné služby
Stanice RZS se nachází v nedaleké Moravské Třebové.
Bohatý společenský a kulturní život
Za tuto skutečnost obec vděčí aktivním členům spolků obce, kteří na úkor svého volného času pracují
pro občany obce Kunčina a činí tak naši obec atraktivní z hlediska kulturního vyžití.
Fungující základní škola
Základní škola Kunčina tvoří páteř vzdělávání občanů naší obce. Škola je nadprůměrně vybavená,
kantoři jsou kvalitní, nic nebrání kvalitní výuce žáků základní školy. Uplatnitelnost absolventů je téměř
100%ní.
Přítomnost silných zaměstnavatelů v obci
V obci fungují 2 stabilní a silní zaměstnavatelé, a to AGRO Kunčina a Allko Nová Ves.
Rekonstruovaná a kvalitní sportoviště
Obec Kunčina vlastní a provozuje několik zařízení pro sport a volný čas. Kvalita těchto zařízení je
nadstandardní a všem návštěvníkům umožňuje maximální úroveň vyžití. Sport je jedním z pilířů života v
Kunčině a Nové Vsi.
Kvalitní občanská vybavenost
Základní škola, Mateřská škola, knihovny, obchody, hospody, hřbitovy, kostely, dětská hřiště, sportovní
areál, sportoviště.
Rozvinuté zemědělství
Převažuje rostlinná výroba, živočišná výroba však hraje také důležitou roli.
Zavedený systém třídění a odvozu odpadů
V obci existuje fungující systém třídění komunálního odpadu i jeho odvozu, obec plní svou zákonnou
povinnost ve věci organizování svozů velkoobjemového odpadu i svozu bioodpadu.
Nízká kriminalita v obci
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●

V obci prakticky nedochází k drobné ani závažné kriminalitě.
Velmi zajímavá historie a památky
Obec je atraktivní lokalitou pro turisty, avšak v tomto směru má rezervy.

Slabé stránky
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Velká rozloha zastavitelného území
Zvýšené náklady na budování, provoz a údržbu infrastruktury, dlouhé vzdálenosti pro pěší, vysoké
náklady na údržbu obecní zeleně.
Neexistence reprezentativního centra obce
Obec má náves, která však neplní roli reprezentativního centra obce.
Nedostatek stavebních pozemků
Stavební pozemky nepřipravené pro stavby, Pozemky ve vlastnictví obce - je jich málo a nejsou
zasíťované. Soukromé pozemky vhodné pro stavby nejsou zasíťované.
Nedostatek chodníků v obci
Kunčina - Chodníky pouze ve střední části obce od kulturního domu po autobusovou zastávku Kunčina
"Bytovky". Horní i dolní část obce chodníky pro bezpečnou chůzi nedisponuje. Chybí chodník od
zastávek vlaku i autobusu k základní škole. Nová Ves - Chodníky ve spodní i horní části zcela chybí, stav
existujících chodníků je však vcelku ucházející.
Občasně se vyskytující černé skládky
V obci se zejména v jarním období vyskytují černé skládky, kolem silnice a komunikací jsou odhazovány
odpadky, jsou znečišťovány i obecní lesy.
Nedostatečná škála služeb přímo v obci
Zcela chybí některé služby pro občany - kadeřnice, manikúra ...
Neexistence střediska sociální péče
Chybí ambulantní zdravotní péče přímo v obci.
Neexistence poskytovatele sociálních služeb přímo v obci
Není žádný poskytovatel sociálních služeb přímo v obci, nejbližší dostupný v Moravské Třebové.
Absence splaškové kanalizace v obci
Neexistence splaškové kanalizace neumožňuje občanům likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem
formou využití centrální infrastruktury. Bez dosažení na evropské dotace není reálné pro obec záměr
vybudování splaškové kanalizace realizovat.
Neuspokojivý stav obecního majetku, zejména obecních budov
Budovy v majetku obce jsou zatíženy obrovským vnitřním dluhem, se kterým se bude muset obec
postupně vypořádat investicemi do oprav.
Neuspokojivý stav kuchyně Základní školy v Kunčině
Stav kuchyně Základní školy Kunčina je dále neudržitelný, oprava prostor kuchyně a nákup nového
vybavení je nutností.
Stav některých soukromých nemovitostí
Někteří vlastníci se nestarají o své majetky a skladují odpad na svých pozemcích.
Absence silničního spojení mezi obcemi Kunčina a Mladějov na Moravě.
Po realizaci komplexních pozemkových úprav bude možné realizovat "plán společných zařízení" a
možnost získat dotaci na vybudování silničního spojení s Mladějovem na Moravě. Vybudování cesty
umožní lepší dostupnost dojezdu školní mládeži i pracujícím občanům.

Příležitosti
●

●
●

Silné spolky s velkým počtem členů
Spolky tvoří svou činností kulturní, sportovní a společenský život v obci. Nutné je pracovat na
celoročním plánu akcí.
Možnost získání dotací na smysluplné záměry obce z různých dotačních titulů
Nový územní plán obce
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V roce 2015 byl schválen nový územní plán obce, který obsahuje dostatek rozvojových ploch pro
výstavbu RD k bydlení.

Hrozby
●

●

●
●

Neexistence centrální splaškové kanalizace
Občanům hrozí pokuty za porušování vodního zákona a za vypouštění odpadních vod do vod
podzemních.
Neexistence požárního řádu obce
Nespecifikované a neoznačené přirozené zdroje pro hašení. Nekompletní pokrytí obce požární vodou.
Neexistence digitálního povodňového plánu.
Nedostatek zastavitelných pozemků v majetku obce
Obec Kunčina nemůže z důvodu nedostatku vlastněných pozemků k výstavbě vyhovět poptávce po
koupi stavebních pozemků investory.

PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČINA

13 / 17

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Strategická vize rozvoje je charakteristická komplexním pohledem na obec a formuluje představu, čeho
by obec chtěla v horizontu let 2016-2025 dosáhnout:
" Kunčina a Nová Ves jsou klidnými místy pro život s kompletní a fungující infrastrukturou, udržovanými
veřejnými prostranstvími a místními pamětihodnostmi. Současně poskytuje dostatek možností pro
kulturní, společenské a sportovní vyžití občanů".

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Kompletní oprava Kulturního domu v Kunčině”
Dokončení kompletní rekonstrukce Kulturního domu v Kunčině včetně nákupu nábytku.
Opatření: „Výměna oken a dveří stávajícího objektu za plastová”
Bylo by žádoucí využít možnosti získání dotace na nákup oken a vstupních dveří,
zednické práce provedou zaměstnanci obce Kunčina.
„Objednat nová okna a dveře”
„Zajistit cenové nabídky dodavatelů”
„Podat žádost o podporu z POV Pardubického kraje 2016”

Od - do

2016 - 2017

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Starosta obce a
výbor SKaŽP

250

Vlastní + externí

2016 - 2017
2016 - 2016

0
starosta obce

0

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

2016 - 2017

Výbor SKaŽP

0

2016 - 2017

starosta obce

20

2016 - 2017

výběrová komise

0

2016 - 2017

starosta obce

750

Externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2017

50

Vlastní

2017 - 2017

10

Vlastní

2017 - 2017

20

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

starosta obce

10

Vlastní

Opatření: „Nákup nového nábytku pro pořádání kulturních akcí”
Nákup nových stolů a židlí, které budou sloužit při častých kulturních akcích. Současné
vybavení kulturního domu je nevyhovující.
„Provést průzkum trhu v oblasti nábytku do kulturních domů”
„Vypsat výběrové řízení malého rozsahu na specifikovaného nábytku”
„Vybrat dodavatele nábytku, podepsat kupní smlouvu a zajistit financování”
„Zkontrolovat dodávku nábytku, zaplatit fakturu za dodávku”

Od - do

Zdroj
financování

Vlastní

Financováno úvěrem obce.

Opatření: „Oprava terasy Kulturního domu, vybudování přístřešku”
Oprava schodů, položení dlažby, vybudování přístřešku, který by mohl sloužit jak pro
provoz pohostinství, tak pro účastníky zábav.
„Vybudování přístřešku”
„Oprava stávajících schodů”
„Položení nové venkovní dlažby”

Od - do

Opatření: „Rozšíření šatny kulturního domu”
Z prostor bývalé promítárny vybudovat novou šatnu, současná šatna nevyhovuje
kapacitě kulturního domu.
„Pozvání statika k posouzení stavu budovy”
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„Vyklizení místnosti a příprava pro provedení rekonstrukce”
„Vybourání dveří do současné šatny”
„Oprava omítek a podlahy”

2017 - 2017

-

2017 - 2017

-

2017 - 2017

35

Vlastní

Cíl: „Maximální podpora v oblasti předškolního a školního vzdělávání”
Obec Kunčina zřizuje 2 příspěvkové organizace, které bude maximálně podporovat. Zastupitelstvo obce si moc
váží naplněné kapacity obou příspěvkových organizací, která vypovídá o kvalitě obou zařízení. Obě organizace
využívají ke své činnosti propůjčený majetek obce, který je každoročně zvelebován a opravován.

Cíl: „Obec je součástí širšího území”
Obec je členem Regionu MTJ a DSO Moravskotřebovský vodovod. Spolupracuje s MAS Moravskotřebovska a
Jevíčska zejména v oblasti získávání dotací a poradenství.

Cíl: „Zvýšení atraktivitu území v oblasti cestovního ruchu”
V obci se vyskytuje dostatek zajímavostí vhodných k navštívení. Obec je svou polohou velmi výrazně zapojena
do projektu Důlních stezek Hřebečska. Propagace obce v rámci mikroregionu a zatraktivnění zajímavostí pro
veřejnost je povinností.

Cíl: „Rozvoj technické infrastruktury”
Vybudování chybějící technické infrastruktury v majetku obce a údržba infrastruktury již existující.

Cíl: „Opravy a rekonstrukce majetku obce”
V majetku obce se nachází mnoho budov, které nejsou v dobré kondici. Na obci, jakožto řádném hospodáři,
leží tíha zodpovědnosti za její majetek. Je nutné získat co možná nejvíce prostředků z dotačních titulů na
opravy majetku obce, jen tak lze realizovat opravy v dlouhodobém časovém horizontu.

Cíl: „Sportovní, kulturní a splokový život v obci”
Maximální podpora aktivních spolků je jedinou cestou k tomu, aby obec "žila". Je nutné tvrdě pracovat na
zlepšení zařízení pro pořádání kulturních a a společenských akcí. Obec vlastní mnoho zařízení a míst vhodných
k pořádání akcí a událostí, je třeba je udržovat ve stavu, který bude dlouho sloužit složkám a občanům obce.

Cíl: „Funkční řízení potřeb obce”
Obecní úřad musí být občanům otevřený, vedení obce pravidelně a detailně informuje o chodu obce.
Informace musí být dostupné všem.

Cíl: „Nízká míra nezaměstnanosti, dostatek pracovních míst pro občany
obce”
Cesta ke snížení počtu nezaměstnaných občanů obce vede přes programy Aktivní politiky zaměstnanosti,
dotace od státu a EU výrazně pomáhají v zaměstnávání občanů obce ze znevýhodněných skupin.
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Cíl: „Funkční krajina a péče o životní prostředí”
Ochrana zastavěného území před povodněmi, ochrana krajiny před projevy sucha, péče o zeleň v intravilánu
obce, zalesňování ploch k zalesnění určených, ochrana obecních lesů.

Cíl: „Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti a spojů”
Katastrální území je rozděleno dráhou, v obci je zastávka vlaku na trase Moravská Třebová --> Česká Třebová.
Je nutné zabezpečit, aby byla zastávka zachována, zejména z důvodů dopravy žáků ZŠ a občanů za prací. V
obci je zajišťována autobusová doprava se slušnou intenzitou a využitelností.
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B.3 Podpora realizace programu
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