Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 5.3.2018 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 25.2.2018 – 5.3.2018. 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, Tomáš Matušák, Zdeněk Henych, Dagmar Nedvědová (přítomna od
16:55 hodin), Aleš Širůček, Pavel Novotný, Jiří Jelínek
Nepřítomní zastupitelé:
Jiří Šejnoha, Marek Šejnoha – omluveni z pracovních důvodů
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že je přítomno 8 členů
zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. (§92 odst. 3 Zákona o obcích).
Přítomni občané:
D. Brychtová, M. Fafílek

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Zpráva starosty o rozpracovaných projektech a dotačních možnostech
3. Výsledky VŘ – výběr Technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro stavbu
Splašková kanalizace Kunčina
4. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Základní školy Kunčina
5. Prodej pozemků, věcná břemena
6. Splašková kanalizace Kunčina – nová odběrná místa elektrické energie
7. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Pardubice – Městská knihovna ve Svitavách
8. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Kunčina – Oblastní charita Polička
9. Různé
9.1. Nová hasičská zbrojnice – okna, dveře a garážová vrata
9.2. Vladimír Kaláb – zaměstnanecký poměr na dobu určitou
9.3. Aktivní politika zaměstnanosti – podmínky programu, vytvoření pracovních míst VPP
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9.4.
9.5.
9.6.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce
Obecní byt Kunčina 204 - žádost o výpověď nájemní smlouvy
Dálnice D35 – schválení smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů
vyvolaných stavbou
9.7. Povodí Moravy – záměr čištění potoka v Nové Vsi
9.8. Zrušení plynovodní přípojky – Kunčina 206
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Starostou obce byl představen program zasedání. Zastupitelé ani přítomni občané nevznesli
žádných námitek či dalších doplňujících návrhů.
Zapisovatelem zasedání byl starostou obce navržen pan Tomáš Matušák, ověřovateli zápisu pan
Zdeněk Henych a pan Jiří Jelínek.
Usnesení „KUN II.2018-025“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelem volí pana Tomáše Matušáka, a ověřovateli zápisu volí pana Zdeňka Henycha a pana
Jiřího Jelínka.“
PRO – 7

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1 (Henych)

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

2. Zpráva starosty o rozpracovaných projektech a dotačních možnostech
Splašková kanalizace Kunčina
❖ Nejpozději do 15. března 2018 firma RECPROJEKT předá obci finální verzi prováděcí
dokumentace, na základě, které se bude soutěžit veřejná soutěž na zhotovitele stavby.
❖ obec vyhlásila soutěž na výběr stavebního dozoru investora a technika BOZP, dne 28.2.2018
proběhlo výběrové řízení, komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče doporučila zastupitelstvu
obce uzavřít smlouvu s vítěznou firmou. Vítězný uchazeč by se následně měl vyjádřit k předložené
prováděcí dokumentaci tak, aby eliminoval případná rizika s projektem spojená.
❖ Obec postupuje dle schváleného harmonogramu.
Obec Kunčina pracuje na zřízení 3 nových odběrných míst elektrické energie v souvislosti s
projektem Splaškové kanalizace.
Oprava hasičské zbrojnice Nová Ves
❖ Starosta obce podepsal smlouvu o dílo s vítěznou firmou Výběrového řízení, firmou DAVID
ČONKA, BORŠOV 32.
❖ Starosta obce podepsal mandátní smlouvu s Ing. Tomášem Kolkopem, který bude na základě
této smlouvy provádět technický dozor investora.
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❖ Práce nebyly zahájeny do konce února 2018 z důvodu vysokých mrazů, avšak investor se
zhotovitelem pracují na zadání výroby oken, dveří a vrat, na provedení střechy a dalších
technických detailech.
Členové SDH Nová Ves byli k dispozici a připravili prostory tak, aby mohlo být předáno staveniště.
Práce budou dokončeny do konce června 2018.
Výstavba nového chodníku k základní škole a nádraží
❖ Starosta obce podepsal smlouvu o dílo s vítěznou firmou Výběrového řízení, firmou DAVID
ČONKA, BORŠOV 32.
❖ Práce budou dokončeny do konce srpna 2018 tak, aby neomezovaly začátek školního roku na
základní škole.
❖ Po dobu oprav bude mírně omezena dopravní obslužnost v dané lokalitě.
❖ Starostu obce čeká jednání o podmínkách vydání stavebního povolení na odboru dopravy MěÚ
v Moravské Třebové.
Oprava střechy Kaple sv. Rocha v Nové Vsi
❖ Žádost o dotace u Ministerstva zemědělství České republiky byla podána 7. února 2018 – zajistil
starosta obce v kooperaci s paní Ing. Ulmannovou.
❖ Celkový rozpočet dotační žádosti je stanoven na částce 601.833 Kč, dotace je možná ve výši 70 %
uznatelných nákladů.
Oprava hřbitovní zdi Nová Ves – nerealizováno, než jsme mohli podat žádost o dotace,
dotační titul byl uzavřen. V letošním roce byla výzva bohužel za 3 dny vyčerpána. Mgr.
Staněk připraví žádost na rok 2019 tak, abychom byli připraveni
Renovace soch v majetku obce – rovněž žádost o dotace nepodána, ze stejných důvodů
jako u opravy hřbitovní zdi v Nové Vsi.
Oprava obecního domu Kunčina 223
❖ Starosta obce podal dne 27.2.2018 ohlášení stavby na MěÚ Moravská Třebová.
❖ Místostarosta obce, pan Tomáš Matušák zajistil uspořádání koordinační schůzky s firmou RPA
Brno, smluvním partnerem obce k danému projektu.
Přestavba KD Nová Ves na obecní byty
❖ V současné době je hotové zaměření stavby od projekční kanceláře SINGRAF, dokumentace byla
předána obci v řádném termínu.
❖ Dále byly informace o budově poskytnuty Ing. Škeříkovi, který obci vyhotoví posudek z pohledu
statiky objektu.
❖ Bude nutné schválit zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, které budeme
potřebovat pro naši žádost o dotace z MMR na rok 2019.
Projekt „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil - obec Kunčina“
❖ Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005551
Celkové zdroje projektu: 1 914 462,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1 914 462,00 Kč
Příspěvek Unie: 1 627 292,70 Kč
Spoluúčast obce: 287 169,30 Kč
Starosta obce provede veškeré kroky k tomu, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
3

plnění projektu. Zadávací dokumentaci a výběrové řízení připraví společnost BlueFort s.r.o.,
IČ: 28798058, DIČ: CZ28798058, se sídlem Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7.
Odměna příkazníka za služby plynoucí z příkazní smlouvy činí 18.200 Kč + DPH
Usnesení „KUN II.2018-026“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí obsah Zprávy starosty obce o rozpracovaných projektech
a dotačních možnostech.“
PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN I.2018-027“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. VZB006817 se společností BlueFort
s.r.o., IČ: 28798058, DIČ: CZ28798058, se sídlem Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu ke konání v této věci.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

3. Výsledky výběrového řízení - výběr Technického dozoru investora a
koordinátora BOZP pro stavbu Splašková kanalizace Kunčina
❖ Dne 28.2.2018 proběhlo tzv. „otevírání obálek“ k zakázce Technický dozor investora a
koordinátora BOZP pro stavbu Splašková kanalizace Kunčina.
❖ Výběrová komise pracovala ve složení Jiří Abraham, Tomáš Matušák, Jiří Šejnoha, Josef
Beneš, Zdeněk Henych.
❖ Z šesti oslovených firem se tři firmy z výběrového řízení omluvily z kapacitních důvodů,
komise celkem vybírala ze tří nabídek (ERV, VRV a Ing. Milan Štrup).
❖ Vítěznou nabídku podala firma Ing. Milan Štrup, Kladská 1424, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ:
64773825.
❖ Celková cena díla je stanovena na 948 000,00 Kč vč. DPH.
❖ Ze strany společnosti DILUCIDUM, s.r.o došlo ke kontrole veškeré dokumentace nabídky
vítězného uchazeče, protokol z průběhu výběrového řízení je k dispozici u starosty obce.
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Usnesení „KUN II.2018-028“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí výsledky výběrového řízení a doporučení komise pro
výběr nejvhodnější nabídky.
Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Kunčina – splašková
kanalizace – TDI a BOZP, s vítězem výběrového řízení, Ing. Milanem Štrupem, Kladská 1424, 562 06
Ústí nad Orlicí, IČ: 64773825.
Celková cena díla je 948.000 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke konání v této věci.
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

4. Vyhlášení konkursu na pozici ředitele Základní školy Kunčina
Starosta obce postupuje dle platného metodického pokynu Pardubického kraje pro vyhlášení
konkursu na pozici ředitele základních škol, prvním krokem je schválení následujícího návrhu
usnesení. Poté bude možné navázat dalšími nezbytnými kroky.
Usnesení „KUN II.2018-029“
Starosta obce Kunčina v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění
• 1. o d v o l á v á
k 31. 7. 2018 paní Mgr. Miloslavu Hutirovou z pracovního místa ředitelky Základní škola Kunčina,
okres Svitavy
• 2. v y h l a š u j e
konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní škola Kunčina, okres Svitavy,
s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2018
• 3. p o v ě ř u j e
starostu obce požádat Krajský úřad Pardubického kraje, Českou školní inspekci, školskou radu o
určení příslušného člena do konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace
a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitelku
Základní škola Kunčina, okres Svitavy, aby zorganizovala volbu člena konkurzní komise z řad
pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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5. Prodej pozemků, věcná břemena
Žádost o koupi pozemku – paní Alena Jarůšková
Jedná se o pozemek parc. č. 345/6, v k.ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 23 m2, druh pozemku –
zahrada.
Usnesení „KUN II.2018-030“
“Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej pozemku parc. č. 345/6, k.ú. Kunčina, zahrada, o
výměře 23 m2, za cenu 25 Kč/m2.
Celková kupní cena je stanovena na částce 575,- Kč.
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 7.2.2018 do 22.2.2018.”
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Žádosti o koupi pozemku – manželé Knápkovi, manželé Kalábovi
Starosta obce jednal během několika setkáním s účastníky řízení a dohoda je následující:
❖ původní návrh pana Kalába je z jeho strany stažen, cestu pro příjezd na jeho
pozemky obec realizovat nebude.
❖ manželé Knápkovi a manželé Stejskalovi odkoupí pozemky dle geometrického plánu,
který vznikne na základě jednání na dotčeném místě z 1.3.2018.
16:55 hod. - V průběhu hlasování o návrhu usnesení přichází zastupitelka obce paní Dagmar
Nedvědová.
Usnesení „KUN II.2018-031“
“Zastupitelstvo obce Kunčina ruší svůj záměr zachování stávající části pozemku 718/7 jako s
příjezdovou komunikací k pozemkům ostatních majitelů.
Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou všech žadatelů a souhlasí s vyhotovením geometrického
plánu, který rozdělí dané pozemky tak, aby bylo možné hlasovat o jejich prodeji.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1 (Nedvědová)

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Žádosti o koupi pozemku – Dominik Vrba, Michaela Vrbová – Nová Ves 108, 569 24 Kunčina
Jedná se o žádost o koupi stavebního pozemku parc. č. 54/1, k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové.
Pozemek má výměru 379 m2 a na jeho části je umístěna stavba čp. 108 v Nové Vsi. Starosta obce se
o dané věci poradí s právní zástupkyní obce, jelikož se nejedná o standardní prodej nemovitostí
z hlediska složitých vlastnických vztahů k nemovitosti čp. 108 a pozemku pod nemovitostí.
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Usnesení „KUN II.2018-032“
“Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje stavebního pozemku parc. č. st. 54/1, k.ú. Nová
Ves u Moravské Třebové, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 379 m2.”
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Žádosti o koupi pozemků s nemovitosti v majetku obce – paní Zita Marvanová
Jedná se o předčasné doplacení smlouvy o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze strany paní Zity
Marvanové, Kunčina 331, 569 24 Kunčina.
Jedná se o žádost o koupi stavebního pozemku parc. č. 532, k.ú. Kunčina, jehož součástí je stavba
rodinného domu č. 331, dále o pozemek parc. č. 1173/21, orná půda, 474 m2, k. ú. Kunčina.
Usnesení „KUN II.2018-033“
„Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. st. 532 – zastavěná plocha a nádvoří, 101 m2,
jehož součástí je stavba č. p. 331, rodinný dům v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, zapsaný u Katastrálního
úřadu Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV 10001 a dále schvaluje prodej
pozemku p. č. 1173/21 – orná půda, 474 m2, v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, zapsaný u Katastrálního
úřadu Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV 10001.
Doplatek Kupní ceny nemovitosti byl stanoven výpočtem starostou obce a k 31.3.2018 činí
369.717 Kč. Starosta se při výpočtu řídil ustanoveními platné nájemní smlouvy, kupní cena u pozemků
byla stanovena na 15 Kč/m2, kupující uhradí náklady za zřízení HÚP.
Kupujícím je paní Zita Marvanová, současný nájemník prodávaných nemovitostí. 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 7.2.2018 do 22.2.2018.
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Žádosti o koupi/prodej pozemku – pan Milan Rouš
Záměr koupě p. Rouše:
Jedná se o část pozemku parc. č. 2674/4, v k.ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře cca 150 m2, druh
pozemku – ostatní plocha.
Dále se jedná o pozemek parc. č. 1109/2, v k.ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře cca 31 m2, druh
pozemku – ostatní plocha.
Záměr prodeje p. Rouše:
Jedná se o pozemek parc. č. 409/3, v k.ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře cca 843 m2, druh
pozemku – vodní plocha.
Dále se jedná o pozemek parc. č. 408/35, v k.ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře cca 71 m2, druh
pozemku – ostatní plocha.
Záměry p. Rouše a obce budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva obce.
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6. Splašková kanalizace Kunčina – nová odběrná místa elektrické energie
Jedná se o nutnou součást přípravy stavby Splaškové kanalizace v Kunčině. Starosta obce udělil
plnou moc společnosti Recprojekt, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice.
Společnost Recprojekt zajistila veškeré náležitosti pro realizaci nových odběrných míst pro čerpací
stanice,
které
budou
v
souvislosti
se
stavbou
Kanalizace
vybudovány.
1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě číslo 18_SOBS01_4121375292
- Pozemek 4035, k.ú. Kunčina – indukční průtokoměr
2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě číslo 18_SOBS01_4121375285
- Pozemek 2569/15, k.ú. Kunčina – čerpací stanice
3. 1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě číslo 18_SOBS01_4121375287
- Pozemek 1356/70, k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové – čerpací stanice

Usnesení „KUN II.2018-034“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 18_SOBS01_4121375292, se společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke konání v
této věci. “
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení „KUN II.2018-035“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 18_SOBS01_4121375285, se společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke konání v
této věci. “
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení „KUN II.2018-036“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 18_SOBS01_4121375287, se společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke konání v
této věci. “
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0
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7. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice
Jedná se o smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v Regionu
Pardubice, kterou obec Kunčina pravidelně každý rok uzavírá s Městskou knihovnou ve Svitavách,
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.
Plnění: Příspěvek 2 Kč na jednoho občana obce k 1.1.2018, tedy 2x1.385 = 2.770 Kč
Usnesení „KUN II.2018-037“
„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. Zastupitelstvo obce Kunčina souhlasí s jednorázovým plněním smlouvy pro
rok 20018 ve výši 2.770 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke konání v této věci. “
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

8. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Kunčina – Oblastní charita
Polička
Jedná se o žádost Oblastní charity Polička o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč, jehož účelem by
mělo být částečné krytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby Otevřené dveře.
Celkový počet klientů = 65, z toho jedna osoba z Kunčiny. Plnění: Příspěvek ve výši 3.000 Kč
Usnesení „KUN II.2018-038“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 3.000 Kč
Oblastní charitě Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke konání
v této věci. “
PRO – 0

PROTI – 7

ZDRŽEL SE – 2 (Jelínek, Nedvědová)

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo schváleno.

9. Různé
9.1. Nová Hasičská zbrojnice – Okna, dveře a vrata
Starosta obce po seznámil přítomné s výsledky poptávek na výrobu a montáž oken, dveří a
garážových vrat, které prozatím zajistil pro přípravu stavby nové hasičské zbrojnice. Zastupitelé se
seznámili s cenovými nabídkami od jednotlivých výrobců a pověřil starostu obce dále pokračovat
v jednáních. O daném bodu budou zastupitelé dále jednat na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Starosta obce zajistí další cenové nabídky na dodání a montáž interiérových dveří objektu.
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9.2.

Vladimír Kaláb – zaměstnanecký poměr na dobu určitou

Dalším bodem jednání je uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou s panem Vladimírem Kalábem.
Zastupitelstvo obce již v minulém období probíralo tento záměr.
- Starosta obce navrhuje uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou do konce roku 2018.
- Zařazen bude do 6. platové třídy jako LESNÍK.
Představa starosty je dále taková, že v náplni práce pana Kalába bude dohled nad technikou ve
vlastnictví obce a plánování prací v oblasti zeleně v obci.
Usnesení „KUN II.2018-039“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2018 s
panem Vladimírem Kalábem. Bude zaměstnán jako LESNÍK.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
9.3. Aktivní politika zaměstnanosti – podmínky programu, vytvoření pracovních míst VPP
Podmínky programů APZ nebyly obci do dnešního dne doručeny. Zastupitelstvo obce se na
posledním jednání ostře vymezilo proti plánovanému záměru Úřadu práce ČR k programu aktivní
politiky zaměstnanosti pro rok 2018.
Zastupitelé se dohodli na tom, že vyčkají na oficiální sdělení podmínek programů APZ a poté se
dohodnou na počtu míst, které vytvoří pro letošní rok. Je více než jasné, že vzhledem k plánovaným
opravám a investicím bude nutné zaměstnat několik zaměstnanců i bez dotační podpory.
Usnesení „KUN II.2018-040“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o vývoji nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti pro letošní rok a pověřuje jej k aktivní komunikaci s orgány ÚPČR a ke konání v této věci. “
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
9.4. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce
MŠ Kunčina: 18.764,39 Kč
Dle § 47 Zák. 218/2000 Sb. navrhuje rozdělení hospodářského výsledku tak, že celou částku
navrhuje převést do rezervního fondu na krytí případných ztrát v příštích účetních obdobích.
ZŠ Kunčina: 63.587,00 Kč
Dle § 47 Zák. 218/2000 Sb. navrhuje rozdělení hospodářského výsledku tak, že celou částku
navrhuje převést do rezervního fondu na krytí případných ztrát v příštích účetních obdobích.
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Usnesení „KUN II.2018-041“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje na základě předloženého hospodářského výsledku Mateřské
školy Kunčina za rok 2017, převod částky 18.764,39 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Kunčina.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN II.2018-042“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje na základě předloženého hospodářského výsledku Základní
školy Kunčina za rok 2017, převod částky 63.587 Kč do rezervního fondu Základní školy Kunčina“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

9.5. Obecní byt Kunčina 204 - žádost o výpověď nájemní smlouvy
Dne 5.3.2018 obdržel starosta o ukončení nájemní smlouvy k bytu na adrese Kunčina 204 k
31.3.2018. Zastupitelé se dohodli, že vzhledem k dalším plánovaným opravám prozatím nebudou
rozhodovat o dalším nájemníkovi daného bytu. O dalším osudu prvního patra obecního úřadu bude
rozhodnuto během následujícího období.

9.6. Dálnice D35 – schválení smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů
vyvolaných stavbou
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky uzavření smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů
vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací
stavby „D35 – 3509 Opatovec – Staré Město“.
Smlouva bude uzavřena mezi Ředitelstvím silnic a ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a obcí
Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina.
Smlouva se týká celkem 11 stavebních objektů, které budou po řádném dokončení předány do
vlastnictví výše uvedeného vlastníka, tedy obce Kunčina.
Usnesení „KUN II.2018-043“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje podpis smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů
vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací
stavby ev. Č. ŘSD ČR 44/2018.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
9.7. Povodí Moravy – záměr čištění potoka v Nové Vsi
Dne 27. 2. 2018 byla obci ze strany Povodí Moravy doručena žádost o souhlas se stavbou
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„Kunčinský potok, PB a LB přítok, Nová Ves – nánosy, oprava toku“. Obec je vlastníkem celkem 28
pozemků v korytech vodního toku a 26 pozemků navržených pro příjezd k vodním tokům, všechny
pozemky se nacházejí v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové.
Zastupitelé kvitují záměr čištění a opravy vodního toku ze strany Povodí Moravy a udělují souhlas
s navrhovanou stavbou.
Usnesení „KUN II.2018-044“
„Zastupitelstvo obce Kunčina uděluje souhlas se stavbou „Kunčinský potok, PB a LB přítok, Nová Ves –
nánosy, oprava toku“, zastupitelstvo souhlasí se vstupem investora akce na pozemky ve vlastnictví obce
Kunčina.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
9.8. Zrušení plynovodní přípojky – Kunčina 206
Zastupitelé se seznámili s technickými parametry zrušení plynovodní přípojky k budově Kunčina
206 – budova stávající hasičské zbrojnice Kunčina. Obec musí odkoupit plynovou přípojku za
zůstatkovou hodnotu, která činí 5.000 Kč.
Usnesení „KUN II.2018-045“
„Zastupitelstvo obce Kunčina souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č.- 9418000555/2018 se společností
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Kupní cena byla stanovena výpočtem na
5.000 Kč.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

10.

Diskuze

V rámci diskuze vystoupil pan Pavel Novotný, který se starosty obce ptal na možnosti občanů získat
obecní dřevo. Starosta obce vysvětlil přítomným mechanismus, který byl zaveden již v roce 2017 a
dle názoru starosty funguje bez potíží. Občané se mohou kdykoli zastavit na obecním úřadě a
zapsat se do seznam zájemců o obecní dřevo, následně pan Kaláb obvolává všechny zájemce a
nabízí dle možností realizace požadavků.
Dále se pan Jelínek ptal na názor zastupitelů k přestavbě Kulturního domu v Nové Vsi na
„ubytovnu“ pro dělníky. Starosta obce odpověděl, že na tento záměr obec nezíská dotační podporu.
Místostarosta Beneš varoval před tímto krokem zejména z důvodu možného zvýšení kriminality.
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Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 17:55 hod.
Dne: 6.3.2018
Zapisovatel:
Tomáš Matušák

_______________________________

Zdeněk Henych

________________________________

Jiří Jelínek

________________________________

Bc. Miroslav Kubín

________________________________

Ověřovatel:

Starosta:
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