Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 23.04.2018 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 15.04.2018 – 24.04.2018. 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, Tomáš Matušák, Zdeněk Henych, Dagmar Nedvědová, Marek Šejnoha, Ondřej
Brychta, Jiří Šejnoha, Pavel Novotný (přítomen od 16:35), Jiří Jelínek (přítomen od 16:50 hodin)
Nepřítomní zastupitelé:
Josef Beneš, Aleš Širůček – omluveni z pracovních důvodů
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. (§92 odst. 3 Zákona o obcích).
Přítomni občané:
D. Brychtová, J. Pavlišová, L. Polák, H. Fafílková, J. Kudrnová

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Prodej pozemků, věcná břemena
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018
Smlouva o poskytnutí členského příspěvku na rok 2018 – Region MTJ
Informace o stavu projektu Splašková kanalizace Kunčina (příprava zadávací dokumentace,
jednání s Pardubickým krajem o opravě komunikace, výměna technologie ČS Sušice, plán
výstavby chodníku)
6. VPP 2018 – žádost o dotace, počet pracovníků
7. Demolice hasičské zbrojnice Kunčina, budoucnost pozemku
8. MŠ Kunčina – žádost rodičů z Nové Vsi o prodloužení provozní doby zařízení, žádost o
povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
9. Záměr opravy bytu v budově obecního úřadu, přestavba čekárny na bytovou jednotku,
topný systém
10. Hasičská zbrojnice Kunčina
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11. Výběrové řízení na pořízení kompostérů, drtiče bioodpadu a kontejnerů na textil – obsazení
komise
12. Stížnost na rušení nočního klidu v okolí Klubu důchodců
13. Dodatky ke smlouvám o dílo č. 201742, 201804
14. Různé
14.1. Rozpočtová opatření
14.2. Prodej vozidla majetku obce
14.3. Problematika GDPR
14.4. Přestavba obecního domu Nová Ves 39 na byty
14.5. Fasáda Obecní úřad Kunčina
15. 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.
Zapisovatelkou zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová, ověřovateli zápisu
pan Tomáš Matušák a Dagmar Nedvědová.
Usnesení „KUN III.2018-046“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelem volí paní Janu Pavlišovou, a ověřovateli zápisu volí pana Tomáše Matušáka a paní
Dagmar Nedvědovou.“
PRO – 7

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

2. Prodej pozemků, věcná břemena
Žádost o koupi pozemku – pan Dirbák Tomáš – jedná se o pozemky parc. č. 666, 668/23, 668/20 a
část pozemku 2896/38, k.ú. Kunčina.
Důvod odkoupení: výstavba rodinného domu
Poznámka: slečna Zuzana Sýkorová, která měla o pozemky také zájem, svůj zájem odvolala,
skutečnost sdělila telefonicky starostovi obce.
(přichází zastupitel – Pavel Novotný 16:35)
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Usnesení „KUN III.2018-047“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zájem pana Dirbáka o koupi pozemků v majetku obce. Je
nutné vyčkat na geometrický plán, který určí jasné hranice odkupovaných pozemků. K projednání
daného bodu se ZO tedy ještě vrátí.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Žádost o koupi pozemku – manželé Roušovi – jedná se o pozemky parc. č. 1109/2 a část pozemku
parc. č. 2674/4, oba v k.ú. Kunčina.
Důvod odkoupení: narovnání vztahu užívaného se stavem vlastnickým.
Usnesení „KUN III.2018-048“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1109/2 a část pozemku parc. č.
2674/4, oba v k.ú. Kunčina. Bude nutné vyhotovit geometrický plán na náklady žadatelů k dělení daného
pozemku.
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

3. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 - DSO
Jedná se o žádost DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska o poskytnutí neinvestiční dotace
pro rok 2018. Žádost souvisí s akcí Výměna vodovodu Kunčina od čísla popisného 5 po číslo
popisné 152. Předmětem stavby je výměna stávajícího vodovodního řádu z litinového potrubí DN
100 mm, vybudovaného v roce 1964, v současné době značně poruchového. Nový VŘ je navržen v
délce 291,67 m. V trase řádu budou osazeny 2 nadzemní hydranty, dvě sekční šoupata DN 100 mm.
Součástí stavby je i přepojení 12 ks stávajících vodovodních přípojek a 1 přípojka bude pro dům č.
208 nová. Výše požadované dotace: 17.131,00 Kč.
Financování bude následující:
Rozpočtové náklady dle PD
Cena dle SOD
Dotace Krajský úřad
Hrazeno z rozpočtu DSO
Příspěvek obce Kunčina

1.304.102,35Kč
682.625,57 Kč
340.000,00 Kč
325.494,57Kč
17.131,00 Kč
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Usnesení „KUN III.2018-049“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 001/2018, příjemcem dotace je Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6,
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová. Předmětem smlouvy je poskytnutá neinvestiční dotace ve
výši 17.131 Kč.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

4. Smlouva o poskytnutí členského příspěvku Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska
Počet občanů obce ke dni 1.1.2018 je 1385. Výše příspěvku je stanovena výpočtem, a to: Počet
ob. X 25 Kč/ob. Tedy: 1385 x 25 Kč = 34.625 Kč.
Usnesení „KUN III.2018-050“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje zaplacení členského příspěvku obce za rok 2018 do Regionu
MTJ ve výši 34.625 Kč.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

5. Informace o stavu projektu Splašková kanalizace Kunčina
Příprava zadávací dokumentace k výběru zhotovitele
Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby je dokončena a její návrh zastupitelé obdrželi
do mailových schránek, případně v písemné podobě.
Dne 5.4.2018 proběhlo jednání se zástupci společnosti Dilucidum (paní Machová, pan Příhoda, pan
Konečný), dále se jednání zúčastnil místostarosta obce pan Beneš, pan Matušák, dále Ing. Štrup a
pan Jiří Abrahám. Je třeba konečnou podobu ZD schválit zastupitelstvem, následně a neprodleně
bude výběrové řízení zahájeno.
Starosta se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají připomínek k předložené verzi zadávací
dokumentace, nebo co konkrétního je třeba do dokumentace doplnit.
Jednání se zástupci Pardubického kraje ve věci opravy komunikace III. třídy v majetku kraje.
Dne 3.4.2018 proběhlo dlouho připravované jednání mezi obcí a zástupci Pardubického kraje ve
věci opravy povrchu komunikace III. třídy po realizaci splaškové kanalizace v Kunčině.
Jednání se zúčastnil starosta obce, místostarosta obce pan Beneš, radní kraje pro dopravu pan
Michal Kortyš, ředitel SÚS PK pan Miroslav Němec a jeho tým, Ing. Milan Novotný, pan Jiří
Abraham.
Z jednání byl pořízen zápis, ze kterého vyplývá zájem Pardubického kraje pokračovat v projektu
následné opravy komunikace v intravilánu obce. Odhadovaný rozpočet akce je 40-50 milionů Kč,
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podíl obce v rámci projektu kanalizace – cca 20%.
(přichází zastupitel – Jiří Jelínek 16:50)
Jednání se zástupci města Moravská Třebová
S projektem Splaškové kanalizace Kunčina souvisí nutná výměna technologie na čerpací stanici v
Sušicích, kterou bude financovat město Moravská Třebová. Vše bude konzultováno na SFŽP z
hlediska dotačních podmínek.
Přípravy výstavby nových úseků chodníků v obci
S Pardubických krajem bude nutné vyjednat podmínky pro výstavbu nových úseků chodníků v již
vybraných lokalitách. Pokud bude obec chtít rozšířit síť chodníků v obci, je nutné to udělat zároveň
s plánovanou finální úpravou povrchů komunikace III. třídy. Minimálně je nutné osadit hranu
komunikace obrubníky a zajistit tyto úseky i projekčně. Zároveň vznikne problém vyvolaný stavbou,
a to řešení likvidace dešťových vod z komunikace v majetku Pardubického kraje, který bude třeba
řešit výstavbou dešťové kanalizace pod chodníkem.
Usnesení „KUN III.2018-051“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje návrh zadávacích podmínek a vyhlášení výběrového řízení s
názvem „Kunčina - splašková kanalizace“. (viz příloha č. 3 zápisu ze ZO)
Členy komise pro výběr zhotovitele jsou: Kubín, Šejnoha Marek, Matušák, Jelínek, Novotný
Náhradníky jsou: Šejnoha Jiří, Brychta, Širůček, Nedvědová, Beneš. “
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

6. VPP 2018 – žádost o dotace, počet zaměstnanců
Starosta obce informoval přítomné o podmínkách přijetí uchazečů z úřadu práce. Starosta navrhuje
vytvořit celkem 10 míst pro uchazeče v rámci APZ v roce 2018, místa budou vytvořena do
31.10.2018 s možností prodloužení.
Usnesení „KUN III.2018-052“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smluv o spolupráci ve věci nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti. Pro kalendářní rok 2018 bude vytvořeno celkem 10 pracovních míst, 8 pracovních
míst s úvazkem 40 hodin týdně, 2 pracovní místa s úvazkem 30 hodin týdně.
Pracovní smlouvy budou uzavřeny do termínu 31.10.2018 s možností jejich prodloužení.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

7. Demolice hasičské zbrojnice Kunčina, budoucnost pozemku
Nástřešní vedení elektrické energie je přeloženo na sloup, realizováno formou MATEX Hradec
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Králové, stavba je zkolaudována. Plynovodní přípojka k budově byla odkoupena, následně byla
zaslepena. Přípojka telefonního kabelu bude odstraněna, věc konzultována se společností CETIN
V současné době bylo zahájeno řízení k odstranění stavby na MěÚ v Moravské Třebové, po vydání
demoličního výměru budou zahájeny práce na odstranění stavby. Po odstranění stavby dojde k
zaměření skutečného stavu pozemků a srovnání stavu užívaných se skutečným stavem vlastnickým.
(Obec Kunčina X J. Brychtová). Budoucnost pozemku bude řešena následně, prozatím bude plocha
oseta novým trávníkem.
Usnesení „KUN III.2018-053“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje zahájení prací na demolici hasičské zbrojnice v Kunčině,
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

8. MŠ Kunčina – žádost rodičů o prodloužení provozní doby na pracovišti
v Nové Vsi, žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
Dne 27.03.2018 byla obci Kunčina doručena ředitelkou MŠ v Kunčině žádost o povolení z
nejvyššího počtu dětí, která je vedena pod č.j. MS 50/18.
Dále Obec Kunčina eviduje žádost rodičů dětí z pracoviště v Nové Vsi, rodiče žádají o rozšíření
pracovní doby na pracovišti, nově ráno od 6:30, odpoledne do 16:00.
Dle konzultace s paní ředitelkou MŠ je situace taková, že změna pracovní doby ráno reálná je a
bude fungovat od května 2018, co se týká prodloužení v odpoledních hodinách, bude velmi záležet
na počtu přihlášených dětí na příští školní rok. Pokud bude kapacita plná, bude možné žádosti
vyhovět bez finančního zásahu obce, v opačném případě by obec musela změnu dotovat. K celé
věci se vyjádřila i paní ředitelka Fafílková.
Usnesení „KUN III.2018-054“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí Mateřské školy
Kunčina, okres Svitavy, pro školní rok 2018/2019, a to následovně:
Pracoviště Kunčina – I. Třída – 25 dětí
Pracoviště Kunčina – II. Třída – 25 dětí.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení „KUN III.2018-055“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí žádost rodičů dětí z odloučeného pracoviště mateřské
školy v Nové Vsi. Zastupitelstvo bude dále situaci řešit dle výsledků přijímacího řízení na školní rok
2018/2019.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

9. Záměr opravy bytu v budově Obecního úřadu v Kunčině, přestavba
čekárny a ordinace na bytovou jednotku
K poslednímu březnu 2018 byla ukončena nájemní smlouva mezi obcí Kunčina a manželi
Kolbábkovými k nájemnímu bytu nad Obecním úřadem. Zastupitelé na pracovní poradě
zastupitelstva pověřilo starostu obce k zajištění projektantů k záměru přestavby I. patra na dvě
bytové jednotky a plynofikaci bytových jednotek. Byla navázána spolupráce s paní Evou Štěpařovou
a panem Ing. Pavlem Tichým. Smlouva o nájmu nebytových prostor s paní Vlastou Onucovou bude
ukončena po vzájemné dohodě v průběhu roku 2018. Kompletní rekonstrukci bytů bude provedena
zaměstnanci obce Kunčina. Plynofikace bude provedena dodavatelsky. Bude nutné přistoupit ke
změnám v rozpočtu obce na straně výdajů.
Usnesení „KUN III.2018-056“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr přestavby I. patra budovy obecního úřadu v Kunčině,
Kunčina 204, na 2 obecní byty. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

10.

Hasičská zbrojnice Kunčina

V současné době se začíná pracovat na samotné realizaci stavby, jsou vyvrtány mikropiloty pro
stavbu věže hasičské zbrojnice, ve středu 25.04.2018 budou zahájeny zemní práce.
Zdivo bude dodávat společnost Stavebniny Stupka, která vyhrála s cenovou nabídkou 323.999 Kč.
Zdivo je objednáno a bude dodáno v první polovině května 2018.
Plastové prvky, tedy okna, dveře a sekční garážová vrata – dodavatel Proplast Ústí nad Orlicí
(162.220 Kč + 116.350 Kč).
Interiérové dveře včetně zárubní – František Knápek.
Řezivo: Zaměstnanec obce pan Vladimír Kaláb zajistí potřebné řezivo a střešní latě dle výpisu prvků
v dokumentaci – červen 2018.
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Usnesení „KUN III.2018-057“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu prací na budově nové
hasičské zbrojnice v Kunčině.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku plastových prvků (dveře, okna,
sekční vrata) s firmou PROPLAST, spol. s.r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 60935987.
Celková cena díla je stanovena na částce 278.570 Kč.
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

11.
Výběrové řízení na pořízení kompostérů, drtiče bioodpadu a
kontejnerů na textil – obsazení výběrové komise
Dne 15.04.2018 byl obci Kunčina doručen dokument Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 115D314010356 od Ministerstva životního prostředí.
Souhrn financování:
Účast státního rozpočtu:
Vlastní zdroje:
CELKEM

1.627.292,70 Kč
287.169,30 Kč
1.914.462,00 Kč

Realizace akce:
Předložení ZVA:

do 30.11.2018
do 31.05.2019

Výběrová komise zasedne dne 30.4.2018 od 10:00. Členové komise: Ondřej Brychta, Aleš Širůček,
Jiří Šejnoha.
Usnesení „KUN III.2018-058“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele k projektu
na pořízení kompostérů, drtiče BIOODPADU a kontejnerů na textil.
Členové komise: Ondřej Brychta, Aleš Širůček, Jiří Šejnoha
Náhradníci: Miroslav Kubín, Tomáš Matušák, Josef Beneš.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

12.
Stížnost na rušení nočního klidu v okolí Klubu důchodců
v Kunčině
Obecní úřad Kunčina eviduje pod čj. OÚ/133/2018 stížnost na opakované rušení nočního klidu po
22.00, stížnost podala paní Ivana Turická, Kunčina čp. 231, 569 24 Kunčina. Paní Turická žádá o
zajištění důsledného dodržování zákazu otevírání oken po 22.00, případně o zajištění dostatečných
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protihlukových opatření. Zastupitelé se stížností zabývali již v minulosti a obec podnikla dostatečná
opatření pro dodržování nočního klidu. Jelikož je paní Turická jediná, která si na hluk stěžuje, jako
další řešení zastupitelé navrhují, aby si paní Turická pozvala na vlastní náklady hygienickou stanici,
která případný hluk změří a vyhodnotí. Správkyně nemovitosti paní Kudrnová všechny nájemníky
nemovitosti důkladně informuje o pravidlech, která v nemovitosti musí být dodržována.
Usnesení „KUN III.2018-059“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí stížnost na rušení nočního klidu v okolí obecní
nemovitosti Kunčina 142 a navrhuje, aby si paní Turická pozvala na vlastní náklady hygienickou stanici,
která případný hluk změří a vyhodnotí. Správkyně nemovitosti paní Kudrnová všechny nájemníky
nemovitosti důkladně informuje o pravidlech, která v nemovitosti musí být dodržována.
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

13.

Dodatky ke smlouvám o dílo č. 201742, 201804

Jedná se o dodatky ke smlouvám o dílo č. 201742 a č. 201804. Jedná se o smlouvy o dílo mezi obcí
Kunčina a Mgr. Staňkem, Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, a to na přípravu dokumentace k
projektu Opravy hřbitova v Nové Vsi a Opravy Křížů v Nové Vsi, oba tyto záměry nebyly podány z
důvodu naplněnosti dotačních titulů.
Usnesení „KUN III.2018-060“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 201742 s panem Mgr.
Ondřejem Staňkem, Knapovec 122, 56201 Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 201804 s panem Mgr.
Ondřejem Staňkem, Knapovec 122, 56201 Ústí nad Orlicí.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

14.

Různé

14.1 Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 1,2,3,4/2018, které bude přílohou
zápisu.
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Usnesení „KUN III.2018-061“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018, rozpočtové opatření č. 2/2018,
rozpočtové opatření č. 3/2018 a rozpočtové opatření č. 4/2018.“
PRO – 8

PROTI – 1 Henych

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
14.2 Prodej vozidla majetku obce
Starostu obce kontaktovalo sdružení SDH Milovice, které má zájem o odkoupení starého
hasičského vozu Škoda 706 CAS, který je v majetku obce.
Usnesení „KUN III.2018-062“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje vozidla Škoda 706 CAS v majetku obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku odkupu od sdružení SDH Milovice-Mladá Topolová 824, 289
24 Milovice, IČ: 01199030, DIČ: 01199030. Nabídnutá cena: 80.000 Kč.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
14.3 Problematika GDPR
Region MTJ doporučil uzavřít smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
se společností Schola Servis GDPR, s.r.o., Palackého 150/8, Prostějov.
Smlouva je na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
Předmět smlouvy:
1. Analýza procesů zpracování osobních údajů
2. Kontrola právních dokumentů
3. Základní proškolení zaměstnanců
4. Informování o novinkách či změnách
5. Tvorba právních dokumentů
6. Poskytování odborného poradenství a informací v této oblasti
7. Monitoring souladu procesů zacházení s osobními údaji a předpisy
8. Plní roli kontaktního místa pro Úřad pro ochranu osobních údajů
Obec Kunčina:
Jednorázová analýza 18.000 Kč, měsíční paušální platba ve výši 1.800 Kč.
MŠ Kunčina:
Jednorázová analýza 6.750 Kč, měsíční paušální platba ve výši 450 Kč.
ZŠ Kunčina:
Jednorázová analýza 13.500 Kč, měsíční paušální platba ve výši 1.350 Kč.
Zastupitelé nejsou o uzavření smlouvy zcela přesvědčeni a navrhují s podpisem smlouvy posečkat,
starosta obce pozve zástupce společnosti Scholaservis na osobní jednání. Především zastupitelé
zajímá, jak se ke všemu staví i další obce, které jsou v regionu MTJ. Hlasování se přesouvá na další
zasedání zastupitelstva.
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Usnesení „KUN III.2018-063“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí nabídku o uzavření SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ se Schola Servis GDPR, s.r.o. se sídlem Palackého
150/8, 796 01 Prostějov, IČ: 042 23 748. Zastupitelé se k dané problematice vrátí na příštím jednání
zastupitelstva obce.
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN III.2018-064“
„Zastupitelstvo obce Kunčina doporučuje uzavření SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB POVĚŘENCE
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ se Schola Servis GDPR, s.r.o. se sídlem Palackého 150/8, 796 01
Prostějov, IČ: 042 23 748. Klientem je Mateřská škola Kunčina, okres Svitavy, Kunčina čp. 88, 569 24
Kunčina, IČO 709 97 926. Zastupitelstvo obce pověřuje ředitelku školy Bc. Hanu Fafílkovou ke konání v
této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Usnesení „KUN III.2018-065“
„Zastupitelstvo obce Kunčina doporučuje uzavření SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB POVĚŘENCE
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ se Schola Servis GDPR, s.r.o. se sídlem Palackého 150/8, 796 01
Prostějov, IČ: 042 23 748. Klientem je Základní škola Kunčina, okres Svitavy, Kunčina 248, 569 24
Kunčina, IČO 70997861. Zastupitelstvo obce pověřuje ředitelku školy Mgr. Miloslavu Hutirovou ke
konání v této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
14.4 Přestavba obecního domu Nová Ves 39 na byty
Z pohledu statika nic nebrání záměru obce Kunčina přestavět budovu Kulturního domu v Nové vsi
na budovu určenou pro bydlení. Na 14.05.2018 je domluvena schůzka paní Ing. Ulmannové,
zástupců obce Kunčina a pana Ing. Kolkopa, kde budou detailně nastavena zadání pro jednotlivé
účastníky řízení. Dále bude nutné prověřit současný územní plán obce, pokud bude záměr obce s
jeho podobou v přímém rozporu, bude nutné provést změnu.
Současně je nutné projednat uzavření smluvního vztahu se společností AYMING, Přemyslovská
2845/43, Praha 3.
1. Smlouva o poskytnutí poradenských služeb - Zpracování žádosti o dotaci.
2. Smlouva o poskytování poradenských služeb - Příprava a administrace výběrových řízení.
3. Smlouva o poskytnutí poradenských služeb, Administrace projektu ve fázi realizace a
udržitelnosti.
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Usnesení „KUN III.2018-066“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenských služeb-Zpracování
žádosti o dotaci, se společností AYMING Česká republika, s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, IČO
24287768. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN III.2018-067“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb-Příprava a
administrace výběrových řízení, se společností AYMING Česká republika, s.r.o., Přemyslovská 2845/43,
Praha 3, IČO 24287768. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN III.2018-068“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenských služebAdministrace projektu ve fázi realizace a udržitelnosti, se společností AYMING Česká republika, s.r.o.,
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, IČO 24287768. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v
této věci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
14.5 Fasáda Obecní úřad Kunčina
Paní Eva Štěpařová dnes dodala obci dokumentaci k záměrům obce Kunčina na obnovu fasád dvou
budov v majetku obce – budova Kunčina 204, Budova Nová ves čp. 37.
Vzhledem k rozpočtovým nákladům bude nutné realizovat obě akce ve dvou rozpočtových
obdobích. Prioritou je dokončit akci Obecní úřad, a to z důvodu naší žádosti o dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2018.
Bude nutné s realizací fasády vyčkat na dokončení plynofikace I. np. budovy obecního úřadu.
Předpokládaný termín realizace: do konce 9/2018
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Usnesení „KUN III.2018-069“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr realizace opravy fasády budovy Obecního úřadu v
Kunčině, Kunčina 204. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání ve věci organizace
výběrového řízení na danou akci.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 17:45 hod.
Dne: 26.04.2018
Zapisovatelka:
Bc. Jana Pavlišová, DiS.

_______________________________

Tomáš Matušák

________________________________

Dagmar Nedvědová

________________________________

Bc. Miroslav Kubín

________________________________

Ověřovatel:

Starosta:
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