Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 24.1.2019 od 16:30 hod. v obřadní místnosti
Obecního úřadu Kunčina
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 16.1.2019-24.1.2019. Současně byla
informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na webových stránkách www.obeckuncina.cz.
Zápis z předchozího veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina byl zveřejněn v souladu se
zákonem na obou úředních deskách Obecního úřadu Kunčina. Originál zápisu byl podle § 95 odst. 2
Zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Nebylo k němu podáno žádných námitek.
Přítomni zastupitelé:
Miroslav Kubín, Josef Beneš, Jan Šejnoha, Michal Kubín, Martin Voráč, Pavel Novotný, Miroslav
Šmíd, Jitka Kudrnová, Kateřina Hlaváčková
Nepřítomní zastupitelé:
Tomáš Matušák, Marek Šejnoha - omluveni z pracovních důvodů
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že je přítomno 9 členů
zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. (§92 odst. 3 Zákona o obcích).
Přítomni občané:
M. Fafílek, M. Alexandrová, K. Mlejnková, J. Mlejnek, M. Protivánek, D. Brychtová, J. Pavlišová

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi paní Kateřina Hlaváčková a pan Martin Voráč.
Zapisovatelem zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová.
Usnesení „KUN I.2019-001“
„Zastupitelstvo obce Kunčina volí ověřovateli zápisu paní Kateřinu Hlaváčkovou a pana Martina
Voráče, zapisovatelku volí paní Janu Pavlišovou.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Schválení programu zasedání
1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů obce
3. Kunčina pro kalendářní rok 2019
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mateřská škola Kunčina – plán oprav pro rok 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Úprava zásad sociálního fondu obce jako zaměstnavatele
Nákup nábytku do obecních budov
Vklad majetku do Dobrovolného svazku obcí
Plán kulturních akcí pro první polovinu roku 2019, podpora spolků v oblasti pořádání
kulturních akcí, žádosti o finanční podporu spolků na jejich činnost v roce 2019
10. Nákup, prodej pozemků, věcná břemena
11. Kunčina čp. 200 – splnění podmínek vyplývajících z kupní smlouvy
12. Různé
13. Usnesení a závěr
Starostou obce byl představen program zasedání. Zastupitelé ani přítomni občané nevznesli
žádných námitek či dalších doplňujících návrhů.
Usnesení „KUN I.2019-002“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva, dle
návrhu předloženého starostou obce.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

2. Zpráva starosty obce o stavu obce o stavu rozpracovaných projektů
obce Kunčina pro kalendářní rok 2019
Splašková kanalizace Kunčina
V první polovině měsíce ledna se pracovalo na dvou staveništích. V Kunčině se pracovalo v úseku
Malá strana u čp. 276 a pokračovalo se směrem k Obecnímu úřadu a k propojení u stávající šachty
u nemovitosti manželů Protivánkových. V Nové Vsi je dokončena stoka B, pokračovalo se v uličce u
nemovitosti čp. 20 a 28. V současné době další práce přerušil silný mráz.
Dle prozatím neoficiálních informací je na SFŽP náš projekt po právní stránce vyhodnocen jako
vyhovující, bez nedostatku. V současné době se nastavují parametry financování a čerpání
prostředků ze SFŽP.
Dotace z Pardubického kraje byla vyčerpaná v plné výši 4 milionů Kč.
Dne 25.1.2019 bude provedeno její vyúčtování, zároveň budeme žádat o dotaci pro rok 2019,
předpokládáme podporu ve výši 4 milionů Kč.
V diskuzi k danému tématu se o slovo přihlásil p. Jaroslav Mlejnek, kterého nikdo nekontaktoval ve
věci stavu jeho studny, která plní roli jediného zdroje pitné vody pro jeho nemovitost v Kunčině.
Starosta obce panu Mlejnkovi přislíbil součinnost, vše bude konzultováno se zástupci zhotovitele a
projekční kanceláře RECPROJEKT.
Dále se o slovo přihlásil pan Martin Protivánek, jeho dotaz směřoval k výstavbě kanalizační přípojky
k nemovitosti rodičů tazatele. Starosta vysvětlil přítomným počáteční nesoulad verzí projektové
dokumentace a pana Protivánka uklidnil, jejich přípojka bude vystavěna dle jejich požadavků, které
sdělili projektantovi při obchůzkách.
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Usnesení „KUN I.2019-003“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje podání žádosti o investiční dotaci Pardubického kraje na
kofinancování projektu Splašková kanalizace Kunčina pro kalendářní rok 2019. Zastupitelstvo obce
Kunčina pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Veřejné osvětlení Kunčina – I. etapa
V rámci první etapy realizace projektu dojde k výměně 39 svítidel na sloupech VO v Kunčině.
Smlouva o dílo je podepsaná se zhotovitelem, k realizaci dojde do konce února 2019.

Chodník k ZŠ a nádraží
Pozemky od soukromých vlastníků pod plánovanou stavbou jsou vykoupeny a čekáme na změnu
stavu v KN. Se zhotovitelem byly projednány změny v rozpočtovaných nákladech, bude nutné
počítat s navýšením nákladů na materiál. Vše bude podrobně kontrolováno v rámci realizace stavby.
K projektu jsme po dohodě přidali výstavbu nové trasy veřejného osvětlení, projekt připravuje
společnost JAFIS. Stávající světla na trase budou následně demontována a osazena do lokality na
rozmezí katastru Kunčina a Nová Ves.

Hasičská zbrojnice Kunčina
V současné době jsou dokončovány interiéry a stropy. Čekáme na dodání obkladů a dlažeb, osazení
svítidel a přímotopů. Dále bude zhotovena kuchyňská linka a interiérové dveře (zhotovitel František Knápek). Dle počasí se poté budou práce přesouvat ven.

Kulturní dům Nová Ves
Probíhají práce na sále a kuchyni KD, kde došlo k demontáži stávajícího nefunkčního vybavení a
probíhá demontáž podlahových krytin. Dle dohody s p. Ing. Škeříkem došlo k odstranění parket ze
sálu KD, bude provedena kontrolní prohlídka stávajících trámů a dojde k provedení odborných
statických výpočtů, ze kterých vyjdeme při dalším plánování budoucí výstavby bytů. Představu o
výstavbě bytů máme, musíme ovšem vyčkat na výsledky odborných posudků. Prozatím bude dále
možné KD využívat pro potřeby volejbalistů, zkušebny apod.

Výstavba kuchyně Základní školy Kunčina
Vedení obce navštívilo paní ředitelku ZŠ, kterou seznámilo s finální verzí stavební dokumentace pro
plánovanou přístavbu nové kuchyně. Samotnou realizaci přístavby budou provádět zaměstnanci
obce pod vedením pana Zdeňka Pešavy. Plánovaný začátek prací: duben 2019.
Projekt bude rozdělen do dvou stavebních sezón, a to tak, že v roce 2019 dojde k přístavbě budovy
nové kuchyně, v roce 2020 bude projekt dokončen.

Územní plán obce – zpráva o stavu zastavěnosti rozvojových ploch
v obci
Starosta obce navštívil odbor územního plánování MěÚ Moravská Třebová z důvodu plánované
změny platného územního plánu obce Kunčina a dohodnul se na postupu zpracování dané změny.
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Starosta vypracoval zprávu o stavu zastavěnosti rozvojových a přestavbových ploch v obci.
Co se týká rozvojových území, došlo k jednání s ředitelem AGRO Kunčina ve věci možného výkupu
či směny zemědělských pozemků, které jsou zahrnuty v územním plánu k zastavění. Cílem je
připravit podklady pro zasíťování nových parcel v budoucím období.
Je nutné, aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k dalším jednání. To bude téma na další
pracovní poradu zastupitelstva.

Zabezpečení obecních budov
V současné době jsou hotovy práce na budovách: ZŠ Kunčina, MŠ Kunčina, Hasičská zbrojnice Nová
Ves, Hasičská zbrojnice Kunčina – započata dnes, Obecní úřad – do konce ledna 2019.
Práce provádí společnost LAOS Lanškroun.
„Zastupitelstvo obec Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o rozpracovaných projektových
záměrech.“

3. Plán kulturních akcí pro kalendářní rok 2019
Předseda výboru pro kulturu a sport Ing. Beneš představil plán kulturních akcí pro rok 2019,
zastupitelé vzali jeho příspěvek na vědomí.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí přednesený plán kulturních akcí pro rok 2019.“

4. Mateřská škola Kunčina – plán oprav pro rok 2019
Na pracovišti MŠ v Kunčině odpadává z římsy pod střechou omítka, která může poranit děti na
chodníku i při pobytu na školní zahradě. V přízemí budovy je problém s velkou vrstvou omítky, na
kterou již nelze nanést další malbu a s vlhkostí ve zdivu. Velmi problematická situace je v jídelně,
kde vlhkost vystupuje cca do 1,5 m nad omyvatelný nátěr a dále pod PVC, kde má za příčinu
vzdouvání podlahy, tedy nerovný terén a pravděpodobně plíseň, což ohrožuje bezpečnost a zdraví
dětí.
Na základě konzultační návštěvy konané 14.1.2019 se starosta obce, místostarosta obce, projektant
Ing. Kelnar a ředitelka MŠ dohodli na následujícím postupu:
1) Římsa budovy, která byla opravena v roce 2014 v rámci rozsáhlé rekonstrukce budovy, bude
reklamována u zhotovitele. (vztahuje se na ni ještě záruka do září 2019) Starosta obce již písemnou
reklamaci odeslal a požádal zhotovitele k uspořádání schůzky, na které bude dohodnut postup
oprav.
2) Jídelna MŠ bude opravena v průběhu července a srpna roku 2019. Ing. Kelnar navrhne
technologii oprav, které vyřeší vzlínání vlhkosti z neizolované budovy, předloží položkový rozpočet
na materiál starostovi a místostarostovi obce. Ředitelka MŠ zajistí vydávání stravy ve zmíněném
období v náhradních prostorách.
3) Omítky v přízemí, případně další podlahy budou opraveny v období hlavních prázdnin
v následujícím roce 2020.
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Usnesení „KUN I.2019-004“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje provedení oprav v budově mateřské školy, které provedou
zaměstnanci obce v měsících červenci a srpnu 2019. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke
konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Usnesení „KUN I.2019-005“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. I/2019.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

6. Úprava zásad sociálního fondu obce jako zaměstnavatele
Platná směrnice k sociálnímu fondu je platná již od července 2009, od té doby proběhla celá řada
legislativních změn a je třeba směrnici novelizovat.
Starosta obce navrhl znění Zásad sociálního fondu obce Kunčina, která zaměstnancům obce přináší
určité zaměstnanecké benefity. (viz. příloha)

Usnesení „KUN I.2019-006“
„Zastupitelstvo obce Kunčina úpravy zásad sociálního fondu obce jako zaměstnavatele, které budou
platné ode dne schválení.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

7. Nákup nábytku do obecních budov
Obec Kunčina v roce 2019 obnoví či pořídí nábytek do celkem tří budov ve svém vlastnictví:
1. Kunčina 142 = objekt KLUBU DŮCHODCŮ
V sále Klubu důchodců je již dlouhou dobu nevyhovující nábytek, který je třeba obnovit.
Na základě konzultace se správkyní budovy p. Kudrnovou je navrženo pořízení 64 ks židlí a 20 ks
stolů. Vybrány ŽIDLE PAYSANE, STOLY FAMILY, dekor RUSTIKAL
2. Kunčina = objekt nové Hasičské zbrojnice
Jedná se pořízení nábytku do budovy nové hasičské zbrojnice. Na základě konzultace s výkonným
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výborem SDH Kunčina je navrženo pořízení 36 ks židlí a 9 ks stolů. Vybrány ŽIDLE PAYSANE, STOLY
FAMILY, dekor RUSTIKAL
3. Nová Ves = objekt Hasičské zbrojnice
V klubovně zbrojnice v Nové Vsi je také nevyhovující nábytek, který je třeba obnovit. Na základě
konzultace s výkonným výborem SDH Nová Ves je navrženo pořízení 36 ks židlí a 9 ks stolů. Vybrány
ŽIDLE PAYSANE, STOLY FAMILY, dekor TŘEŠEŇ.
Celkem tedy bude objednávka u společnosti DÁL Lanškroun čítat 146 ks židlí a 38 ks stolů.

Usnesení „KUN I.2019-1007“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr pořízení a obnovy nábytku pro budovy hasičských
zbrojnic a budovy Kunčina 142. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření objednávky na
pořízení 146 ks židlí a 38 ks stolů, celková cena za pořízení majetku byla stanovena na základě
vypracované cenové nabídky ve výši ------,- vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke
konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

8. Vklad majetku do Dobrovolného svazku obcí
Jedná se o:
• novou vodovodní přípojku – p. Kadlec Nová Ves ve výši 6.041 Kč
• novou vodovodní přípojku – p. Beneš Nová Ves ve výši 6.098 Kč
Usnesení „KUN I.2019-008“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje vklad majetku obce Kunčina v celkové hodnotě 12.139 Kč do
majetku svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

9. Plán kulturních akcí pro první polovinu roku 2019, podpora spolků
v oblasti pořádání kulturních akcí, žádosti o finanční podporu spolků
na jejich činnost v roce 2019
Starosta obce předal slovo předsedovi výboru pro kulturu a sport panu Benešovi, který přítomné
seznámil s plánem kulturních a společenských akcí pro rok 2019.
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Usnesení „KUN I.2019-009“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje návrh plánu kulturních akcí, který byl zastupitelstvu obce
předložen předsedou výboru pro kulturu a sport Ing. Josefem Benešem.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce již v minulém volebním období jednoznačně deklarovalo maximální podporu
spolkům v obci při pořádání kulturních akcí pro veřejnost.
Výbor pro kulturu a sport navrhuje, aby ode dne schválení měly registrované spolky obce, které
pořádají kulturní a sportovní akce, možnost čerpat slevu ve výši 100 % na poplatku za krátkodobý
pronájem budov Kulturního domu v Kunčině a budovy Kunčina 142.
Cílem pro tento krok je maximalizace podpory kulturního dění ze strany obce směrem k veřejnosti
a pořadatelům.
Dále výbor pro kulturu a sport navrhuje, aby došlo k finanční podpoře spolků, které pořádají
kulturní akce pro veřejnost s hudební produkcí. Představa je taková, že každoročně na posledním
zasedání zastupitelstva obce v daném roce budou zpětně na základě žádosti spolků projednány
finanční odměny za pořádání kulturních akcí pro veřejnost.
Usnesení „KUN I.2019-010“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje na návrh výboru pro kulturu a sport slevu ve výši 100 % na
poplatku za krátkodobý pronájem obecních budov Kunčina čp. 229 a Kunčina čp. 142.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr finančně ocenit pořadatele kulturních akcí pro veřejnost s hudební
produkcí. O výši finanční podpory bude rozhodnuto na základě žádostí z řad registrovaných spolků v
obci a výčtu skutečně uspořádaných kulturních akcí v daném roce uvedených v jejich žádostech.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

10. Nákup, prodej pozemků, věcná břemena
Prodej pozemků:
Dominik Vrba, Michaela Vrbová, Jaromír Tlustoš, Bohumil Tlustoš – pozemek parc. č. st. 54/1, k. ú.
Nová Ves u Moravské Třebové.
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Usnesení „KUN I.2019-011“
„Zastupitelstvo obce Kunčina potvrzuje svůj záměr prodat pozemek parc. č. st. 54/1, při kontrole
průběhu plotů bylo zjištěno, že není v souladu stav katastrálního území a ploty k patřící k nemovitosti
čp. 108. Bude nutné zpracovat geometrický plán dle skutečného stavu nemovitostí a na základě jeho
teprve jednat o prodeji nemovitostí v obecním vlastnictví dle současných hranic plotů. Geometrický
plán vyhotoví obec Kunčina, náklady na zpracování plánu budou následně zohledněny do kupní ceny
pozemku. Geometrický plán se bude zpracovávat i pro nemovitosti na druhé straně komunikace, kde
obec zasahuje cestou do pozemků p. Ing. Koutného.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Zdeněk Henych, Josef Henych – pozemek parc. č. 41/1 k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové.
Usnesení „KUN I.2019-012“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej pozemku parc. č. 41/1, trvalý travní porost, výměra 731
m2, k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové. Celková cena je stanovena na 22.112 Kč včetně DPH.
Kupujícími jsou pánové Zdeněk Henych a Josef Henych, Kupující uhradí náklady na vklad do katastru
nemovitostí a případný správní poplatek k žádosti o dělení parcel. Náklady na vypracování kupní
smlouvy hradí obec. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce od 20.12.2018 – 4.1.2019.”
PRO – 8

PROTI – 1 - Kudrnová

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Paní Kamila Mlejnková – pozemek parc. č. 5916, k. ú. Kunčina, obec Kunčina
Usnesení „KUN I.2019-013“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej pozemku parc. č. 5916, ostatní plocha, výměra 3417 m2,
k. ú. Kunčina. Celková cena je stanovena na 51.205 Kč, prodej je osvobozen od DPH. Kupující je paní
Kamila Mlejnková. Kupující uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí. Náklady na vypracování
kupní smlouvy hradí obec. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce od 9.1.2019 – 23.1.2019.”
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Žádost o schválení záměru prodeje pozemku:
Zdeněk Henych, Josef Henych – parc. č. 1356/67, k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové
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Usnesení „KUN I.2019-014“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1356/67, k.ú. Nová Ves u
Moravské Třebové, ostatní plocha. Bude nutné vyhotovit geometrický plán pro dělení pozemku na
náklady kupujících.”
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Adam Tureček – část pozemku parc. č. 2575/108
Zastupitelé žádost projednali, ale o záměru prodeji nehlasovali.
Jan Mrštný – část pozemku parc. č. 1356/24, k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové

Usnesení „KUN I.2019-015“
„Zastupitelstvo obce Kunčina neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1356/24, k.ú. Nová Ves
u Moravské Třebové, ostatní plocha.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Záměr koupě pozemků:
Usnesení „KUN I.2019-016“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr koupě pozemků 1173/47, 1140/2 a 405/11 tak, jak byly
vyděleny na základě zpracovaného geometrického plánu Ing. Martina Dědourka, CSc. č. 739618/2018.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Usnesení „KUN I.2019-017“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr koupě pozemků 331/4, 331/3, 287/2, 3012 a 326/17
tak, jak byly vyděleny na základě zpracovaného geometrického Ing. Zdeňky Kadlecové č. 748400/2018. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Záměr prodeje pozemků:
Usnesení „KUN I.2019-018“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje pozemků 2575/124, 2575/126 a 2614/6 tak, jak
byly vyděleny na základě zpracovaného geometrického Ing. Zdeňky Kadlecové č. 748-400/2018.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

11. Kunčina čp. 200 – splnění podmínek vyplývajících z kupní
smlouvy
Usnesení „KUN I.2019-019“
„Zastupitelstvo obce Kunčina potvrzuje skutečnost, že p. Lumír Moučka splnil technické podmínky,
které mu jako kupujícímu určovala kupní smlouva k nemovitosti čp. 200 ze dne 29.12.2015. Jedinou
podmínkou plynoucí ze smlouvy k dnešnímu dni zůstává podmínka nemožnosti majetek prodat po
dobu 10 let od data převodu bez souhlasu obce.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

12. Různé
11.1. Oprava střechy Kulturní dům Nová Ves
Kulturní dům Nová Ves potřebuje investici do opravy střechy z důvodu plánované přestavby
budovy na bytový dům. Střecha je výrazně propadená ze severní strany, do objektu zatéká.
Starosta a místostarosta navrhují, aby prostředky rozpočtované na byty ve výši 500.000 Kč byly
odkloněny právě na rekonstrukci střechy budovy Kulturního domu v Kunčině.
Usnesení „KUN IX.2019-020“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr opravy střechy budovy Kulturního domu v Nové Vsi a
pověřuje starostu obce ke konání v této věci a zajištění cenové nabídky na danou rekonstrukci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
11.2. Smlouva o kontrolní činnosti – ON OK Libina – úprava parametrů
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Výsledkem jednání zastupitelstva je skutečnost, že i přes projednání všech argumentů a upozornění
ze strany poskytovatele služby zastupitelstvo obce Kunčina potvrzuje své rozhodnutí ze dne
13.12.2018 (Usnesení č. KUN IX.2018-193) a pověřuje starostu obce k jednání s dodavatelem
služeb o již dříve navržených změnách smluvního vztahu. Zastupitelstvo obce navrhuje úpravu
smlouvy především v posílení kontrolní činnosti příspěvkových organizací a úplném vynechání
kontrol obce (obecního úřadu).
Usnesení „KUN I.2019-021“
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva 18:20 hod.
Dne: 28.1.2019
Zapisovatel:
Jana Pavlišová

_______________________________

Kateřina Hlaváčková

_______________________________

Martin Voráč

________________________________

Miroslav Kubín

________________________________

Ověřovatelé:

Starosta:
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