Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 29.4.2020 od 16:30 hodin v Klubu důchodců čp. 142 v Kunčině
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 20.4.2020 – 29.4.2020. 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, Marek Šejnoha, Michal Kubín, Pavel Novotný, Martin Voráč, Tomáš Matušák, Jitka
Kudrnová, Miroslav Šmíd, Kateřina Hlaváčková, Josef Beneš
Omluveni zastupitelé:
Jan Šejnoha – zdravotní důvody
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že při zahájení zasedání je
přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
(§92 odst. 3 Zákona o obcích).
Přítomni občané:
Pavlišová J., Brychtová D., Polák L., Fafílková H.

1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi pánové Marek Šejnoha a Martin Voráč. Zapisovatelkou
zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová.
Schválení programu zasedání
1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, smluvní vztahy
3. Koupě a prodej pozemků, věcná břemena a služebnosti, nájemní smlouvy k nebytovým
prostorám
4. Projednání návrhu na vydání změny č. 1 územního plánu obce Kunčina
5. Projednání o návratné finanční výpomoci
6. Různé
6.1. Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví státu na obec Kunčina
6.2. Žádost o zpevnění cesty
6.3. Mateřská škola Kunčina
• Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
• Žádost o možnost čerpání z rezervního fondu
• Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019
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•

Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace
Mateřská škola Kunčina, okres Svitavy
6.4. Prodej podílových listů – Česká spořitelna, a.s.
7. Usnesení a závěr
Usnesení „KUN II.2020-025“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelku volí paní Janu Pavlišovou a ověřovateli zápisu volí pana Marka Šejnohu a pana Martina
Voráče.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

2. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů, smluvní vztahy
Splašková kanalizace Kunčina
Probíhají dokončovací práce na jednotlivých stokách a přípojkách, intenzita prací je ve srovnání
s rokem 2019 minimální. Řešíme nedodělky prací jednotlivých subdodavatelů zhotovitele.
V současné době se dokončují práce na dokumentaci skutečného zhotovení díla, kterou co nejdříve
předáme na MěÚ Moravská Třebová, kde se budou administrativně řešit vynucené změny díla
v průběhu výstavby.
Co se týká provozovatele a koncesního řízení, obdržel jsem zadávací dokumentaci k projednání.
Schválení dodatku ke smlouvě o podmínkách zřízení stavby č. SMLM-56/1189/MS/85/2019
(Smluvní strany: Pardubický kraj zastoupený SÚS Pardubického kraje, Obec Kunčina, GASCO spol.
s.r.o.
Usnesení „KUN II.2020-026“
„„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o podmínkách zřízení stavby
č. SMLM-56/1189/MS/85/2019. Účastníky smlouvy je krom obce Kunčina Správa a údržba silnic
Pardubického kraje a společnost GASCO spol. s.r.o. Finanční dopad pro obec Kunčina činí 1.077.650 Kč
+ DPH. Zastupitelstvo obce Kunčina pověřuje starostu obce k bezodkladnému podpisu dodatku
smlouvy. Zastupitelstvo obce pověřuje účetní obce k úpravě rozpočtu obce ve výši zmíněné platby.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Zastupitel Marek Šejnoha se ptal starosty obce na harmonogram oprav komunikace III. třídy a na
objízdné trasy v průběhu výstavby, bude nutné celou věc projednat se zhotovitelem díla, až bude
znám – konec května 2020.
Starosta obce dále představil zastupitelům obsah změnového listu č.5, na základě kterého bude
uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s firmou GASCO spol, s.r.o. Jedná se o vícepráce v rámci oprav
místních komunikací (viz příloha).
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Usnesení „KUN II.2020-027“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. , která byla uzavřena
s firmou GASCO spol, s.r.o., adresa: IČ.
Dodatek je uzavřen na základě Změnového listu č. 5, který je součástí zápisu ze zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu příslušného dodatku a sekretariát
starosty ke zveřejnění příslušných dokumentů na profilu zadavatele tak, jak ukládá příslušná
legislativa.
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Základní škola Kunčina – přístavba kuchyně
Práce jsou ve výrazném předstihu. V současné době je již zhotovena betonová podlaha v přístavbě,
jsou instalovány všechny rozvody vody, topení a elektřiny v budoucí kuchyni. Do konce dubna je
možné počítat s tím, že bude dokončeno obkládání provozu kuchyně.
Venku se dokončují přípravné práce na zhotovení příjezdové komunikace ke kuchyni včetně
přípravy elektroinstalace k posuvné bráně (bude platit ZŠ z rozpočtu školy). Velmi dobře probíhá
příprava stávajících dílen a kuchyně k přestavbě, byly namontovány francouzské dveře a okno do
stávajícího skladu, využili jsme situace zavřené kuchyně školy a mohli jsme přistoupit k dalším
opatřením, které byly v plánu až na letní prázdniny.
Jsou domluveny subdodavatelé na montáž PVC a zhotoveni speciální stěrky do nové kuchyně.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele vybavení kuchyně ZŠ. Celkem se do VŘ zapojily tři firmy:
Zdeněk Vondra, PROMOS trading, spol. s.r.o. a Jiří Ruček. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou účastníka Zdeněk Vondra, Denisova 8, 787 01 Šumperk, IČO:
65173694. Výše nabídkové ceny vítězné nabídky činí 1.317.628,- včetně DPH.
V současné době probíhá výběrové řízení na vzduchotechniku - tam bohužel od roku 2017, kdy se
projektovalo, se ceny velmi posunuly směrem nahoru - dle prvních odhadů se posouváme z ceny
1,7 milionu korun dle původního rozpočtu někam přes 2,5 milionu Kč, což v dnešní situaci
rozhodně není dobré.
Usnesení „KUN II.2020-028“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu výběrového řízení na
dodavatele vybavení kuchyně ZŠ Kunčina. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s
vítězem výběrového řízení, firmou Zdeněk Vondra, Denisova 8, 787 01 Šumperk, IČO: 65173694. Výše
nabídkové ceny vítězné nabídky činí 1.317.628,- včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k
podpisu smlouvy o dílo a sekretariát starosty ke zveřejnění příslušných dokumentů na profilu
zadavatele tak, jak ukládá příslušná legislativa.

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení „KUN II.2020-029“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce k současně probíhajících
výběrových řízeních souvisejících se zhotovením systému vzduchotechniky přístavby kuchyně a jídelny
Základní školy Kunčina. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k ustavení výběrových komisí
a vyhodnocení nejvhodnějších nabídek v rámci výběrových řízení a k následnému podpisu smluv s
vítězi výběrových řízení.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Kulturní dům Kunčina
V kulturním domě v Kunčině pracovala pracovní skupina Jana Pustiny, došlo k odstranění
stávajícího dřevěného obložení a bylo nahrazeno novým z palubek. Pod obloženým byla okopána
stará omítka, která téměř nedržela. Dále byly odstraněny celkem 4 kusy stávajících dveří, které byl
nahrazeny plastovými prvky. Je domluvená výmalba objektu. Bohužel se práce na 14 dnů zastavily
z důvodu karantény našich zaměstnanců. Došlo k opravě poškozených zdí v přísálí a byla opravena
nefunkční balkonová stěna, na kterou bude umístěn obecní znak.
Rok 2021 – proběhne plánovaná rekonstrukce sociálních zařízení.
Dále budovu navštívil technik ze společnosti CAPAROL, který navrhne rekonstrukci fasády objektu
a budeme znát předběžný rozpočet dané akce. Nový kabát by si náš kulturní dům zasloužit, ale vše
záleží na tom, co nám budoucí rozpočty dovolí.
Usnesení „KUN II.2020-030“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o rekonstrukci sálu Kulturního
domu v Kunčině. Zastupitelstvo obce Kunčina souhlasí se zadáním dokumentace pro rekonstrukci
sociálních zařízení v Kulturním domě v Kunčině, akce je plánována na rok 2021 a měli by jí realizovat
zaměstnanci obce.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa
Práce na realizaci projektu byly zahájeny, pracuje se ve velmi slušném tempu.
Třetí etapa již zná svého zhotovitele, bude realizována v roce 2021. Zhotovitelem je společnost
PP GROUP.
Snesení kabelů NN do země - ČEZ Distribuce, a.s.
Zde se již pracuje také velmi slušně, po počátečních hádkách jsme snad již našli společnou řeč a
vypadá to, že práce budou dokončeny tak, aby bylo možné navázat v opravách komunikací na Malé
straně a III. třídy.
Celkem se pracuje na třech úsecích najednou, dochází v kolizi s projektem budoucích chodníků a
dešťové kanalizace, vše geodeticky zaměřeno a předáno zhotovitelům.
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Oprava Komunikace III. třídy + rekonstrukce chodníků
V minulé týdnu jsem hovořil se zástupcem SÚSPK a ten mne ubezpečil, že s realizací projektu se v
roce 2020 nadále počítá a že v současné době probíhá dokončení zadávací dokumentace k
výběrovému řízení. Obec je nadále v kontaktu s projekční kanceláří PRODIN, která finalizuje pro
investora i obec rozpočty k plánovaným pracím. V současné době byla potvrzena trasa pro opravy
chodníků v roce 2020, pracuje se na rozpočtech díla.
Co se týká projektů nových chodníků v obci, tak bylo nutné ze strany obce prodloužit dobu pro
předání díla společností PRODIN, a to do konce roku 2020. Důvodem je nutná koordinace
projektových prací s pracemi na projektu dešťové kanalizace v obci, kterou financuje SÚSPK,
projektuje společnost RECPROJEKT.
Sociální bydlení Kunčina
Začátkem března byly zahájeny práce na opravě domu čp. 223 v Kunčině, pracuje se i o víkendech.
V současné době pracují zaměstnanci zhotovitele uvnitř budovy, celou akci za obec
řeší p. Ing. Milan Štrup.
V domě jsou k dnešnímu dni hotovy bourací práce a probíhá příprava na rekonstrukci střechy. Jsou
vybrána a objednána okna a dveře, je vyřešena podoba fasády objektu.

3. Koupě a prodej pozemků, věcná břemena a služebnosti, nájemní
smlouvy k nebytovým prostorám
•

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2693 v k.ú. Kunčina – žadatelkou je paní Markéta
Valová
Část nemovitosti čp. 66 leží na obecním pozemku, důvodem žádosti je narovnání
vlastnických vztahů k dané části obecního pozemku.

Usnesení „KUN II.2020-031“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2693, kú. Kunčina. Bude
nutné vyhotovit geometrický plán pro dělení daného pozemku, a to na náklady kupujícího, po jeho
předložení se k projednání prodeje zastupitelstvo obce vrátí.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
•

Žádost o koupi pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové – žadatelkou je
paní Mgr. Daniela Vašková

Usnesení „KUN II.2020-032“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. 97/1, kú. Nová Ves u
Moravské Třebové. Kupující je paní Mgr. Daniela Vašková, trvale bytem Jiráskova 113, 571 01
Moravská Třebová.
Pozemek je prodáván jako stavební, tedy s povinností výstavby RD k vlastnímu bydlení, ke kolaudaci
stavby musí dojít do 60 měsíců od převodu práv k pozemku v KN. Kupní cena pozemku činí 222.600 Kč
+ DPH ve výši 46.746 Kč, celková kupní cena činí 269.346 Kč. Náklady na vyhotovení kupní smlouvy
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hradí prodávající, náklady vkladového řízení včetně daně z nabytí nemovitosti hradí kupující.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 7.1.2020 do 10.2.2020.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
•

Žádost o koupi pozemku p.č. 300/3 v k.ú. Kunčina – žadatel: Martin Matušák
Obec Kunčina v současné době není vlastníkem celého pozemku parc. č. 300/3
v kú. Kunčina. Obec Kunčina považuje daný pozemek jako vhodný pro výstavbu, tedy
případný budoucí prodej se bude řídit pravidly pro prodej stavebních pozemků v obci,
podobně jako u pozemku 97/1 v Nové Vsi. Starosta obce navrhuje projednání tohoto bodu
přerušit do doby, kdy bude pozemek zcela ve vlastnictví obce Kunčina.

•

Žádost o koupi pozemku p.č. 1050/2 v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové – žadatel: Jakub
Coufal

Usnesení „KUN II.2020-033“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje pozemku 1050/2, kú Nová Ves u Moravské
Třebové. V průběhu měsíce května 2020 bude uskutečněno místní šetření v terénu s cílem zajistit
informace o současných uživatelích daného pozemku, se kterými bude dále jednáno v rámci prodeje
daných pozemků.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
•

Žádost o pronájem nebytových prostor k provozování živnosti

Bod je projednáván na základě přijaté žádosti paní Pavly Foretové k pronájmu obecních nebytových
prostor k provozování kadeřnictví. Původně zněla žádost na místnost v budově Kunčina 142, 569 24
Kunčina. Bohužel bylo zjištěno, že prostor není vhodný z hlediska hygienických požadavků a také na
nemožnost skloubit provoz s četností víkendových akcí v budově čp. 142.
Po vyklizení kanceláře stavby kanalizace bude v budově Obecního úřadu v Kunčině prázdný prostor
bývalé ordinace a čekárny v 1.np budovy Kunčina čp. 204. V současné době asi není reálné, aby
obec realizovala vybudování druhé bytové jednotky v budově OÚ, náklady by jistě převýšily
500.000 Kč, což si v současné době nebudeme moci dovolit.
Návrh: Pronajmout prostory na dobu určitou. Po uplynutí doby určité se vrátit k projednání
budoucnosti daného prostoru. Náklady na přestavbu prostor uhradí nájemník. Představa o ceně
nájemného je cca 1.000 Kč měsíčně + náklady na energie a vodu. Náklady na vybavení prostoru
ponese nájemník.
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Usnesení „KUN II.2020-034“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor ve 2.¨np budovy obecního
úřadu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zveřejnění záměru pronájmu prostor na úřední
desce obce tak, jak ukládá zákon o obcích. Zastupitelstvo obce schvaluje následné uzavření nájemní
smlouvy se zájemcem, jehož nabídka bude výběrovou komisí vyhodnocena jako nejvhodnější.
Cena nájemného je stanovena na minimálně 1.000 Kč měsíčně, náklady na rekonstrukci ponese
nájemce, stejně tak náklady na spotřebované energie. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 31.12.2021.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
•

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Jedná se o pozemek 1356/70 v kú. Nová Ves u Moravské Třebové
Návrh úhrady za zřízení činí 1.000 Kč, ten však neodpovídá výpočtu dle ceníku schváleném
zastupitelstvem obce. Starosta obce provede přepočet a vyvolá jednání o změnách ve
smlouvě.

Usnesení „KUN II.2020-035“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Zasažen bude pozemek parc. č. 1356/70, kú. Nová Ves u Moravské Třebové. Výše náhrady za zřízení
věcného břemene se bude řídit platným ceníkem úhrad. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke
konání v této věci.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
•

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Jedná se o pozemky parc. č. 35 a 2967/32, oba v kú. Kunčina
Návrh úhrady za zřízení činí 1.000 Kč, ten však neodpovídá výpočtu dle ceníku schváleném
zastupitelstvem obce. Starosta obce provede přepočet a vyvolá jednání o změnách ve
smlouvě.

Usnesení „KUN II.2020-036“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Zasažen budou pozemky parc. č. 35 a 2967/32, kú. Kunčina. Výše náhrady za zřízení věcného břemene
se bude řídit platným ceníkem úhrad. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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4. Projednání návrhu na vydání změny č. 1 územního plánu obce Kunčina
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako úřad územního
plánování věcně příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), na základě schválené Zprávy o
uplatňování územního plánu Kunčina (dále ÚP), která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu
Změny č. 1 ÚP pořídil zkráceným postupem v souladu s § 55a stavebního zákona zpracování návrhu
Změny č. 1 ÚP Kunčina a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, veřejností,
sousedními obcemi a obcí, pro kterou je Změna č. 1 ÚP pořizována.
Pořizovatel návrh Změny č. 1 ÚP Kunčina veřejně projednal v souladu s § 55b stavebního zákona.
Pořizovatel přezkoumal Změnu č. 1 ÚP Kunčina a shledal, že je v souladu s § 53 odst. 4 stavebního
zákona a Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů. Pořizovatel podle § 54 odst. 1 stavebního zákona předkládá zastupitelstvu obce Kunčina
návrh na vydání Změny č. 1 ÚP s jeho odůvodněním.
Usnesení „KUN II.2020-037“
„Zastupitelstvo obce Kunčina:
A. bere na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Kunčina s
určeným zastupitelem
B. konstatuje ověření, že návrh Změny č. 1 ÚP Kunčina není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
C. vydává Změnu č. 1 ÚP Kunčina formou opatření obecné povahy
D. ukládá starostovi obce zveřejnit Změnu č. 1 ÚP Kunčina a úplné znění ÚP po vydání této změny
vyvěšením na úřední desce a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

5. Projednání smlouvy o návratné finanční výpomoci
Předmětem této smlouvy je návratná finanční výpomoc ze strany obce Kunčina pro Skupinový
vodovod Moravskotřebovska ve výši 2.140.000 Kč, účelem je finanční zajištění realizace stavby
„Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa.“
Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na účet svazku nejpozději 10.5.2020 a bude
poskytnuta bezúročně. Skupinový vodovod Moravskotřebovska se zavazuje vrátit finanční výpomoc
na účet obce Kunčina nejpozději do 31.10.2020.
Usnesení „KUN II.2020-038“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci Dobrovolnému
svazku obcí Moravskotřebovský vodovod, se sídlem Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská
Třebová, IČ 72053453. Výše návratné finanční výpomoci činí 2.140.000 Kč. Termín navrácení
prostředků – nejpozději do 31.10.2020.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k bezodkladnému podpisu smlouvy.“
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

6. Různé
6.1. Bezúplatný převod pozemků
Obec Kunčina dlouhodobě usiluje o převod pozemků ve vlastnictví státu, zdá se, že jsme se opět
v jednání posunuli o kousek dále. Starostu obce kontaktoval Státní pozemkový úřad v Pardubicích
s nabídkou možnosti bezúplatného převodu následujících pozemků:
• Katastrální území Kunčina:
Jedná se o pozemky parcelních čísel: 6; 9; 11; st.83/2; 126/2; 220/10; 227/8; 244/7; 264; 337/1;
337/4; 338; 351/2; 354; 662; 782/1; 1751/2; 1751/4; 2792/3.
• Katastrální území Nová Ves u Moravské Třebové:
Jedná se o pozemky parcelních čísel: 20/2; 147/3; 295/4; 2222; 1250/2
U některých pozemků bude nutné vyhotovit geometrický plán na náklady obce, to zajistí starosta
v nejbližších dnech.
Usnesení „KUN II.2020-039“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu jednání k realizaci
bezúplatného převodu státních pozemků na obec.
Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemků parc. č. 6; 9; 11; st.83/2; 126/2; 220/10; 227/8; 244/7;
264; 337/1; 337/4; 338; 351/2; 354; 662; 782/1; 1751/2; 1751/4; 2792/3, všechny v kú. Kunčina a
pozemků parc. č. 20/2; 147/3; 295/4; 2222; 1250/2, všechny v kú. Nová Ves u Moravské Třebové, a to
na základě bezúplatného převodu.
V jednání se Státním pozemkovým úřadem bude obec Kunčina zastupovat Bc. Miroslav Kubín, starosta
obce.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

(17:50 hod. odchází zastupitelé – M. Šejnoha, T. Matušák)
6.2.
•
•
•
•

Žádost o zpevnění cest

Žádost o zpevnění obecní cesty – p.č. 2119, kú Nová Ves u Moravské Třebové
Žádost o opravu obecní cesty – MUDr. Rút Svobodová
Žádost o zpevnění obecní cesty – p. Pavel Rouš
Žádost o zpevnění obecní cesty - Miroslav Henych

Starosta obce navrhuje opravit výše zmíněné úseky materiálem, který bude odstraněn z provizorní
opravy západního úseku Malé strany. Termín realizace díla: druhá polovina roku 2020, zemní práce
budeme realizovat dodavatelsky.
Usnesení „KUN II.2020-040“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje plán oprav obecních komunikací v roce 2020 a pověřuje
místostarostu obce Martina Voráče ke konání v této věci.“
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PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
6.3. Mateřská škola Kunčina
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
Ředitelka Mateřské školy Kunčina zaslala k projednání svou žádost o povolení výjimky
z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2020/2021.
Výjimka se bude týkat pracoviště v Kunčině, pro obě dvě třídy se jedná o počet dětí 25.
Usnesení „KUN II.2020-041“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje pro školní rok 2020/2021 povolení výjimky z nejvyššího počtu
dětí v Mateřské škole Kunčina, okres Svitavy dle obsahu předložené žádosti ředitelky školy.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Žádost o možnost čerpání z rezervního fondu
Ředitelka Mateřské školy Kunčina zaslala k projednání svou žádost o možnost čerpání prostředků z
rezervního fondu školy. Důvodem je zapojení školy do projektu Rovnost příležitostí ke vzdělávání
MŠ Kunčina III v rámci programu OP VVV. Čerpání by bylo pouze na přechodnou dobu, a to od
1.9.2020 do doby, kdy bude připsána dotace MŠMT na účet školy. Poté dojde k navrácení daných
prostředků zpět do rezervního fondu školy.
Usnesení „KUN II.2020-042“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje čerpání z rezervního fondu školy v souvislostí s realizací
projektu s názvem Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina III v rámci programu OP VVV.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019
V roce 2019 byl vytvořen zlepšený výsledek hospodaření v hlavní činnost Mateřské školy Kunčina,
okres Svitavy, ve výši 11.935,34 Kč.
Návrh: přesun prostředky do rezervního fondu školy.
Usnesení „KUN II.2020-043“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy
Kunčina, okres Svitavy, za rok 2019 do rezervního fondu školy.“
PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy
Nominace do výběrové komise za zřizovatele:
Ing. Josef Beneš, předseda komise, Bc. Miroslav Kubín, člen komise
Usnesení „KUN II.2020-044“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje nominaci Ing. Josefa Beneše a Bc. Miroslava Kubína do
výběrové komise pro konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy.
Konkurs byl vyhlášen starostou obce dne 20.4.2020 v souladu s usnesením zastupitelstva obce KUN
I.2018-014.“
PRO – 7
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 1- Beneš

6.4. Prodej podílových listů - Česká spořitelna, a.s.
Starosta obce v období nouzového stavu řešil stav prostředků na majetkovém účtu obce
č. 1009517388, který má obec veden u České spořitelny, a.s.
Starosta obce seznámil s informacemi členy finančního výboru a Ti jednohlasně doporučili prodej
aktiv a převod prostředků na běžný účet obce. Důvodem je snaha o zabezpečení dostatečného
cashflow obce pro letošní kalendářní rok a zajištění likvidních prostředků pro kofinancování všech
investičních akcí a oprav, které v současné době probíhají.
Dne 17.4.2020 došlo k prodeji aktiv a k převodu 3.364.190,80 Kč na běžný účet obce Kunčina.
Usnesení „KUN II.2020-045“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí informace starosty obce o stavu majetkového účtu obce
vedeného u České spořitelny a.s.
Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje provedený prodej aktiv, ke kterému došlo ke dni 17.4.2020.“
PRO – 8
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

7. Závěr, diskuse
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18:50 hod.
Dne: 11. května 2020
Zapisovatel:
Jana Pavlišová

______________________________

Marek Šejnoha

______________________________

Ověřovatelé:
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Starosta:

Martin Voráč

______________________________

Miroslav Kubín

______________________________
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