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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 

konaného dne 28.2.2019 od 16:30 hod. v Klubu důchodců, čp. 142 

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 19.2.2019-

28.2.2019. 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, Jan Šejnoha, Michal Kubín, Martin Voráč, Pavel Novotný, Miroslav Šmíd, Jitka 
Kudrnová, Tomáš Matušák, Marek Šejnoha 
 
Nepřítomní zastupitelé: 
Josef Beneš, Kateřina Hlaváčková- 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, H. Fafílková, Protivánek M., Klesal J., Brychta J., Brychtová D. 
 
 

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů 
 

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi pan Pavel Novotný a pan Miroslav Šmíd. Zapisovatelem 
zasedání byla starostou obce navržena paní Jitka Kudrnová. 
 

Schválení programu zasedání 
 

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů  
2. Zpráva starosty obce o aktuálním stavu rozpracovaných projektů  
3. Problematika nastavení pravidel pro nakládání s obecním majetkem (prodej, pronájem, 

pacht aj.)  
4. Problematika obecních cest, které se nacházejí na pozemcích v soukromém vlastnictví  
5. Prodej pozemků, věcná břemena  
6. Územní plán obce Kunčina – stav zastavěnosti rozvojových ploch, možnosti budoucího 

rozvoje obce  
7. ČEZ Distribuce, a.s. – odstranění staveb v ochranném pásmu vedení VN v lokalitě „Nové 

domky“, realizace uložení vedení NN do země v místní části Kunčina  
8. Generel bydlení obce Kunčina - plán návštěv příslušné komise v obecních bytech a domech 

s cílem zjištění současného stavu majetku.  
9. Různé 

http://www.obeckuncina.cz/
http://www.obeckuncina.cz/
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9.1. Zpráva  činnosti výboru pro kulturu a sport 
9.2. Finanční podpora Městské knihovny ve Svitavách 
9.3. Problematika pohledávek za odpady 
9.4. Žádost o finanční příspěvek – ZO ČSOP Vendolí 

10. Usnesení a závěr Starostou obce byl představen program zasedání. Zastupitelé ani přítomni 
občané nevznesli žádných námitek či dalších doplňujících návrhů. 

 

Usnesení „KUN II.2019-022“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva, 
zapisovatelem volí paní Jitku Kudrnovou a ověřovateli zápisu volí pana Pavla Novotného a pana 
Miroslava Šmída.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Zpráva starosty obce o aktuálním stavu rozpracovaných projektů 

 

Splašková kanalizace Kunčina 
Ke dni 25.2.2019 pracují na stavbě 4 pracovní skupiny. Pracovní skupina 1 zahájila stavbu na stoce 
A4-5b u šachty č.7, příští středu u š.č,8, konec, půjdou na stoku A4 u čp.99, zatím bez problémů, 
souběh plynu, dešťové kanalizace, vodovodního potrubí, nové kanalizace, el. kabelu, kabelu VO, 
daří se kličkovat posouvat a vejít se podle norem do daného prostoru, opravuje se průběžně 
dešťová kanalizace, která je v souběhu, nebo kříží novou splaškovou kanalizaci. Pracovní skupina 2 
u šachty č.71, budou končit šachtou 80, předpoklad do půlky března dokončí stoku A. Pracovní 
skupina 2B za Š.47 do pátku u šachty č.50, 51, 52 konec, přejdou na stoku A 12. Skupina 3 na stoce 
A 21 u šachty č.4 - 5, přecházejí z krčku na asfalt 
Dle prozatím neoficiálních informací je na SFŽP náš projekt po právní i technické stránce 
vyhodnocen jako vyhovující, bez nedostatku. V tomto týdnu starosta obce komunikoval se zástupci 
společnosti ALATERE, která nám žádost o dotaci administruje. Dle jejich slov vše vypadá velmi 
dobře a bude finální rozhodnutí vydáno v řádu týdnů. Po doručení rozhodnutí DS nabyde 
dokument druhým dnem právní moci a do měsíce od tohoto kroku bude možné čerpat prostředky 
z fondu.    
dotace z Pardubického kraje byla vyčerpaná v plné výši 4 milionů Kč. 
  
Dotace pro rok 2018 na kofinancování splaškové kanalizace, kterou nám poskytl Pardubický kraj, 
byla vyúčtována, zároveň byla podána nová žádost o dotaci pro rok 2019, předpokládáme podporu 
ve výši 4 milionů Kč. 
Se splaškovou kanalizací souvisí také oprava komunikace k ZŠ, v této lokalitě však není vyměněn 
vodovod. V současné době je připravována dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 
pro výběrové řízení k dané akci. DSO na opravu však nemá prostředky a opravu by musela částečně 
hradit obec Kunčina, vše budeme muset detailněji projednat, až bude jasný rozpočet stavby a 
finální verze dokumentace. 
 
Dne 13.3.2019 se uskuteční hned 2 velmi důležitá jednání, a to: 
1. Jednání se SÚS Pardubického kraje ve věci určení podmínek pro provizorní úpravu komunikace III. 
třídy po provedení Splaškové kanalizace. Do harmonogramu investic Pardubického kraje je oprava 
komunikace III. Třídy v Kunčině plánována na kalendářní rok 2020. Proběhla první komunikace se 
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společností PRODIN, která bude projekčně celou věc zpracovávat. 
2. Jednání s městem Moravská Třebová a s provozovateli Kanalizace Moravská Třebová ve věci 
výměny čerpací stanice v Sušicích.  
 

Chodník k ZŠ a nádraží 
Pozemky od soukromých vlastníků pod plánovanou stavbou jsou vykoupeny a změna je provedena 
v katastru nemovitostí. 
Se zhotovitelem byly projednány změny v rozpočtovaných nákladech, bude nutné počítat s 
navýšením nákladů na materiál, vše bude podrobně kontrolováno v rámci realizace stavby. Rozdíly 
v cenách materiálu jsou značné, zhotovitel bude muset doložit navýšení nákladů na pořízení 
materiálu. 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. 
Dne 28.2.2019 byla podána žádost o stavební povolení, předpokládáme, že začátek akce bude v 
dubnu letošního roku předáním staveniště. 
 

Hasičská zbrojnice Kunčina 
V současné době probíhají práce na dokončení podlahy ve vstupní hale. 
Obkladačské práce jsou kompletně hotovy. Stropy – dokončuje se strop v garáži, v ostatních 
místnostech jsou stropy hotovy včetně výmalby. Dále je zhotovena kuchyňská linka, barový pult a 
namontovány interiérové dveře. (František Knápek) 
Dle počasí se poté budou práce přesouvat do exteriéru budovy, zejména je nutné vybudovat 
příjezdovou cestu ke garáži a chodníky okolo budovy, dokončit podhledy a fasádu. Zde čekáme na 
cenové nabídky. 
 

Kulturní dům Nová Ves 
V průběhu zimních měsíců probíhali práce na sále a kuchyni KD, kde došlo k demontáži stávajícího 
nefunkčního vybavení a proběhla demontáž podlahových krytin, desek a násypů. Dle dohody s p. 
Ing. Škeříkem došlo k odstranění kompletní podlahy sálu KD, byla provedena kontrolní prohlídka 
stávajících trámů, na základě schůzky ze dne 25.2.2019 dojde k provedení odborných statických 
výpočtů, ze kterých vyjdeme při dalším plánování budoucí výstavby bytů. 
Do konce února zašle pan Ing. Škeřík návrh řešení statiky 2.np, na něj pak bude moci navázat p. Ing. 
Kelnar při přípravě projektové dokumentace na výstavbu 3-4 bytových jednotek ve druhém 
nadzemním podlaží. Na kontrolní prohlídce budovy došlo k prohlídce severního křídla (bývalé 
chlévy) à bude nutné zbourat severní křídlo budovy – důvodem je neuspokojivý technický stav 
střechy i nosných konstrukcí.  
Zastupitelstvo obce schválilo záměr opravy střechy Kulturního domu v Nové Vsi svým usnesením č. 
KUN I.2019-020 starosta obce proto oslovil firmu Květoslav Soška s požadavkem na vyhotovení 
cenové nabídky. Ta bude zaslána do 10.3.2019  
Prozatím bude dále možné KD využívat pro potřeby volejbalistů, zkušebny apod. 
 

Oprava střechy Kaple sv. Rocha v Nové Vsi 
Práce na opravě střechy Kaple sv. Rocha budou započaty začátkem března 2019, plánovaná 
rekonstrukce bude trvat cca 6 týdnů. 
Počítáme s využitím lešení pro drobné opravy fasády Kaple, ty provedou zaměstnanci obce.  
 

Žádost o dotace MMR – Oprava hřbitovní zdi a márnice v Nové Vsi 
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Dokumentaci k podání žádosti o prostředky z MMR připravil Mgr. Ondřej Staněk. 
Dne 28.2.2019 byla žádost zkompletována a řádně podána. Cílem projektu je oprava hřbitovní zdi v 
Nové Vsi a budovy márnice. Chodníky se bohužel do rozpočtu pro letošní rok nevešly, počítáme s 
žádostí na rok 2020.  
 

 Výstavba kuchyně Základní školy Kunčina 
Plánovaný začátek prací: duben 2018 
V současné době probíhají práce na poptávkách stavebních materiálů a objednávkách termínů 
realizace subdodavatelských prací. 
Naše žádost o individuální dotaci hejtmana Pardubického kraje bohužel nebyla úspěšná. 
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. 
 

 Zabezpečení obecních budov 

V současné době jsou hotovy práce na budovách: 
ZŠ Kunčina, MŠ Kunčina, Hasičská zbrojnice Nová Ves, Obecní úřad = všechny objekty jsou 
připojeny na PCO společnosti JABLOTRON. Práce provedla společnost LAOS Lanškroun. 
Bude nutné dokončit: Hasičská zbrojnice Kunčina, Sportovní areál Kunčina. 
 

Usnesení „KUN II.2019-023“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o aktuálním stavu rozpracovaných 
projektů.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 

3. Problematika nastavení pravidel pro nakládání s obecním majetkem 
(prodej, pronájem, pacht aj.) 

 
Je více než nutné se zabývat nastavením nových pravidel pro nakládání s obecním majetkem, a to 
včetně navýšení ceny pro prodej obecních pozemků. Finanční výbor k dané věci ještě nezaujal 
konečné stanovisko, avšak uvažuje se prozatím s navýšením cen o 100 %. 
Starosta obce by rád vytvořil souhrn pravidel, které by tvořily směrnici pro nakládání s obecním 
majetkem. Cílem je, aby bylo jasně dáno, jakým způsobem se bude postupovat při různých druzích 
nakládání s majetkem obce a aby byl postup obce vždy jasný a čitelný.  
Jednou z novinek, kterou starosta obce připravuje, je nové znění usnesení zastupitelstva obce 
Kunčina o schvalování záměrů prodejů, pronájmů aj. 
V usnesení ZO musí být krom řádné specifikace pozemku uvedeno následující: 
- zda je či není pozemek prodáván pro výstavbu,  
- zda jsou na pozemku nějaká omezení pro potenciální zájemce o pozemek 
- musí být uvedena minimální výše kupní ceny pozemku 
- musí být uveden termín určený pro podávání závazných cenových nabídek 
 
Jak bude např. vypadat postup při prodeji obecních pozemků pro výstavbu? 
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1. Zastupitelstvo obce projedná žádost o koupi obecního pozemku 
2. Pokud schválí záměr prodeje, bude záměr zveřejněn v souladu se zákonem o obcích 
3. Po dobu, kdy bude záměr zveřejněn na úřední desce obce, poběží lhůta pro podávání závazných 
nabídek na koupi pozemku 
4. Po uplynutí lhůty dojde k otevření obálek s nabídkami a na základě nejvyšší nabídnuté ceny bude 
rozhodnuto o kupujícím 
Jedině tak obec může zajistit, aby podmínku, aby nakládání s obecním majetkem bylo maximálně 
průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Obec při nakládání s obecním majetkem musí plnit 
požadavky procedurální i obsahové, musí se vždy chovat s péčí řádného hospodáře, tedy se snahou 
o maximalizaci materiálního přínosu.  
 
 

Usnesení „KUN II.2019-024“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina souhlasí s návrhem starosty obce k problematice nastavení nových 
pravidel pro nakládání s obecním majetkem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zajištění 
právního názoru k dané věci a k přípravě návrhu nových pravidel, které zastupitelstvu předloží jako 
návrh nové směrnice na dalším zasedání zastupitelstvo obce.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Problematika obecních cest, které se nacházejí na pozemcích v 
soukromém vlastnictví 

Problematikou obecních cest se již v minulosti zabývalo zastupitelstvo obce Kunčina, vznikl seznam 
páteřních místních (příp. účelových komunikací), které bylo nutné prověřit z hlediska vlastnictví 
pozemků, na kterých jsou stavy cest umístěny. Byly prověřeny všechny místní komunikace, které 
jsou vedeny v Pasportu místních komunikací. 
Nesoulad ve vlastnictví se týká těchto obecních komunikací: 

1. Místní 9c – Janíčkova  v řešení GP 
2. Místní 11c – K domkům GP hotov – nachystáno 
3. Místní 3c – Malá strana – U domu p. Petra Procházky a paní Ševčíkové 
4. Místní 3c – Malá strana – U domu p. Miroslava Hrubana ml., před domem p. Miloslava 

Soukala a domem p. Bálkové 
5. Místní 3c – Malá strana - Před domem manželů Palanových, Kalábových a domem paní 

Dvořákové  GP hotov - nachystáno 
6. Místní 3c – Malá strana – U domu p. Pálenského, lokalita U Hřiště Pod Skalkou 
7. Místní 3c – Malá strana – U domu p. Selingera 
8. Místní 3c – Malá strana – U Kudrnových 
9. Místní 3c – Malá strana – U domu p. Ondřeje Foreta a domu paní L. Kalábové 
10. Místní 3c – Malá strana – U pozemku pana Horníčka, domu p. Jelínka 
11. Místní 8c – Zadní cesta I. - Za FAROU 
12. Účelová komunikace UK27 – František Pařil 
13. Místní 36c – K Jančím 
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Usnesení „KUN II.2019-025“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina si uvědomuje závažnost situace v problematice vlastnictví pozemků pod 
místními komunikacemi. Zastupitelstvo obec pověřuje starostu obce ke konání ve věci přípravy 
geometrických plánů pro výkup pozemků pod místními komunikacemi a k následnému vyvolání jednání 
o podmínkách odkupů s jednotlivými majiteli.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Prodej pozemků, věcná břemena 
 

Starosta obce navrhuje, aby se do schválení nových pravidel pro nakládání s obecním majetkem 
neprojednávaly žádné žádosti o prodej obecních pozemků. Předpokladem je, že pravidla budou 
schválena konce května 2019. 
Zastupitelé jednohlasně souhlasí s návrhem starosty obce.  
 
 

6. Územní plán obce Kunčina – stav zastavěnosti rozvojových ploch, 
možnosti budoucího rozvoje obce 

 
Starosta obce seznámil přítomné se stavem zastavěnosti rozvojových ploch platného územního 
plánu obce. 
  
Proběhla diskuze nad daným tématem, ze které vzešel jasný záměr obce provést studii 
proveditelnosti zasíťování rozvojových lokalit v Kunčině a Nové Vsi. Podle jejího výsledku se 
zastupitelstvo bude dále rozhodovat o možném záměru zasíťování daných lokalit. 
 

Usnesení „KUN II.2019-026“ 
 
„Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu zastavěnosti rozvojových ploch 
územního plánu obce Kunčina. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce a místostarostu obce k 
dalšímu jednání ve věci průzkumu jednotlivých ploch (studie proveditelnosti zasíťování) a k zahájení 
jednání o možném získání daných pozemků do obecního vlastnictví s cílem zasíťování daného území.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 

7. ČEZ Distribuce, a.s. – odstranění staveb v ochranném pásmu vedení 
VN v lokalitě, „Nové domky“, realizace uložení nadzemního vedení NN 
do země v místní části Kunčina 
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Usnesení „KUN II.2019-027“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina nařizuje okamžité odstranění staveb postavených nájemníky obecního 
domu čp. 346 bez stavebního povolení v ochranném pásmu VN. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce, aby situaci vyřešil, a to do konce měsíce dubna 2019. Pokud nebudou nájemníci obecních 
nemovitostí spolupracovat, předáme celou situaci právnímu zástupci obce.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

 
Realizace uložení nadzemního vedení NN do země v místní části 

Kunčina 
Starosta obce kontaktoval společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve věci plánované stavby a investorovi 
předal informaci, že je nutné akci velmi rychle realizovat, důvodem jsou plánované opravy místních 
komunikací po projektu Splašková kanalizace   
Dle informací od zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v současné době probíhá soutěž na 
zhotovitele stavby, která má rozpočtové náklady přesahující 17 milionů Kč. 
Plánovaný harmonogram realizace: červenec 2019 – květen 2020. 
 

Usnesení „KUN II.2019-028“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina vítá realizaci projektu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce k intenzívní komunikaci se zástupci investora s cílem dodržet plánovaný 
harmonogram prací.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

 
8. Generel - bydlení obce Kunčina - plán návštěv příslušné komise v 
obecních bytech a domech s cílem zjištění současného stavu majetku 

 
Je nutné, aby vznikla odborná komise, která se bude podílet na vzniku souhrnného materiálu z 
oblasti obecního bytového fondu. 
Pro další investice a opravy obecních bytů je třeba zjistit, v jakém stavu jsou obecní byty k 
dnešnímu dni. Proto bude nutné, aby došlo k návštěvám obecních bytů odbornou komisí, která 
následně zjištěné informace zahrne do nově vznikajícího souhrnného dokumentu. 
Tímto tématem se budeme podrobněji zabývat na dalším zasedání zastupitelstva obce.  
Starosta obce žádá zastupitele o součinnost. Kdo ze zastupitelů by rád pracoval v nově vzniklé 
komisi?  
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Usnesení „KUN II.2019-029“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina souhlasí s předloženým návrhem na vytvoření generelu bydlení obce. Do 
příštího zasedání zastupitelstva obce starosta obce zajistí obsazení členů příslušné komise.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Různé 
9.1. Zpráva činnosti výboru pro kulturu a sport 
Starosta obce předává slovo paní Jitce Kudrnové, která přednesla zprávu o činnosti Výboru. 
Nejprve zhodnotila vepřové hody, které se konaly pod záštitou obce a podpory Klubu důchodců, 
Knihovny a Pohostinství u Fryčů. Hody proběhly počátkem února. Byla velmi vysoká účast občanů 
obce. Zájem byl nejenom o výrobky a občerstvení, ale také o posezení se sousedy. Akce nejenom 
splnila, ale předčila očekávání. Výbor doporučuje: uspořádat i příští rok tuto akci. Doporučuje 
zvýšení počtu míst pro vydávání občerstvení, nejlépe pokud by se podařilo zrealizovat přístřešek 
před Klubem důchodců, to by pomohlo logistice celé akce. Výbor doporučuje i příště založit tuto 
akci na třech pilířích: obec, Klub důchodců a Pohostinství u Fryčů. 
Atletický klub Moravská Třebová připravuje Deset jarních kilometrů. Nic nebrání hladkému průběhu 
tohoto sportovního klání. 
Byl dokončen plán sportovních a kulturních akcí, předán a po vytištění rozmístěn na obecní 
propagační plochy a webové stránky. Plán je pro celý rok velmi bohatý.  
Výbor doporučuje k projednání na nejbližší zastupitelstvo - otevřít diskusi k možnostem dotací a 
realizaci sportovních a zároveň tréninkových prvků na vedlejší plochy Sportovního areálu. Cílem je 
využití jak pro sportovce, tak zejména pro rodiny s dětmi pro zabavení během fotbalových zápasů. 
Projednat propagační tabule akcí při vjezdu do obce. 
 

Usnesení „KUN II.2019-030“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu paní Jitky Kudrnové o činnosti Výboru pro kulturu 
a sport. Zastupitelstvo schvaluje záměr opravy vstupního prostoru budovy Kunčina 142 včetně 
vybudování přístřešku a zpevnění plochy. Starosta obce zadá tento záměr do pracovních plánů, 
realizace bude provedena do poloviny roku 2019.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
9.2. Finanční podpora Městské knihovny ve Svitavách 
 
Obecní úřad v Kunčině přijal dne 27.2.2019 žádost o poskytnutí finančního příspěvku Městské 
knihovně ve Svitavách. Každoročně tento příspěvek poskytujeme, a i pro letošní rok by příspěvek 
byl vypočítán dle vzorce: Výše příspěvku = počet obyvatel obce x 2 Kč/ob. Pro rok 2019 by 
příspěvek činil 2.782 Kč.   
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Usnesení „KUN II.2019-031“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 
výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova 
alej 92/18, 568 02 Svitavy. Výše finančního příspěvku pro rok 2019 činí 2.782 Kč. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
9.3. Problematika pohledávek za odpady 
K dnešnímu dni za odpady za rok 2018 má závazek vůči obci Kunčina pouze pan Kalina Jiří z Nové 
Vsi, zastupitel obce Miroslav Šmíd se pokoušel několikrát panu Kalinovi domluvit, bohužel bez 
úspěchu. Starosta obce navrhuje předat celou věc právní zástupkyni obce, aby pohledávku soudně 
vymáhala. 
 

Usnesení „KUN II.2019-032“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina pověřuje starostu obce k předání podkladů právnímu zástupci obce k 
vymáhání pohledávek poplatku za svoz komunálního odpad a poplatku za psa za rok 2018. V případě, 
že závazky nebudou uhrazeny do konce března 2019 spolu s poplatkem na aktuální kalendářní rok, 
budou předány podklady pro vymáhání za roky 2018 a 2019 najednou.“  
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
9.4. Žádost o finanční příspěvek – ZO ČSOP Vendolí 
 

Usnesení „KUN II.2019-033“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 ZO ČSOP 50/10 
Zelené Vendolí ve výši 5.000 Kč.“ 
 
PRO – 2 (Kudrnová, Šmíd)                      PROTI – 7                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení nebylo schváleno. 

 

Usnesení „KUN II.2019-034“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje poskytnutí materiální pomoci pro Útulek Lanškroun ve výši 
5.000 Kč. (nákup krmiva). Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce ke konání v této věci a ke 
kontaktování daného zařízení.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva 18:15 hod. 
 
Dne: 28.1.2019 
 
Zapisovatel: 

Jitka Kudrnová    _______________________________
    

Ověřovatelé: 
   Pavel Novotný        _ ______________________________ 
 
 
   Miroslav Šmíd     ________________________________ 
  
 
Starosta:  Miroslav Kubín   ________________________________ 
 


