Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 13. 6. 2019 od 16:30 hod. v budově čp. 93 v Nové Vsi.
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 3.6.2019 –
11.6.2019. 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, Martin Voráč, Miroslav Šmíd, Jitka Kudrnová, Tomáš Matušák, Josef
Beneš, Kateřina Hlaváčková, Pavel Novotný, Marek Šejnoha (pozdní příchod – 16:40)
Omluveni zastupitelé:
Michal Kubín – pracovně mimo ČR
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že je přítomno 10 členů
zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. (§92 odst. 3 Zákona o obcích).
Přítomni občané:
Hutirová M., Opletal M., Pavlišová 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 pánové Tomáš Matušák a Jan Šejnoha. Zapisovatelkou
zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová.
Schválení programu zasedání
Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Seznámení s výsledky voleb do Parlamentu EU v obci Kunčina
Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů a plnění úkolů
DOTACE – aktuální dotační tituly, stav žádostí o dotace z minulého období, projednání
smluvních vztahů
5. Plán práce obecních zaměstnanců pro II. polovinu roku 2019
6. Projektový záměr „Vybudování sociálního zázemí v areálu pod Skalkou“
7. Zpráva starosty obce k problematice bezúplatných převodů pozemků ve vlastnictví státu
8. Závěrečný účet obce, účetní závěrka obce a příspěvkových organizací za rok 2018
9. Projednání povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí - ZŠ Kunčina
10. Různé
10.1. Rozpočtové opatření
10.2. Návrh pravidel pro prodej obecních pozemků nevhodných pro výstavbu RD
10.3. Žádost občanů o instalaci zpomalovacích prahů
10.4. Žádosti občanů o výpůjčku kompostérů
10.5. Věcná břemena
11. Diskuze
1.
2.
3.
4.
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Usnesení „KUN V.2019-086“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelem volí paní Janu Pavlišovou a ověřovateli zápisu volí pana Tomáše Matušáka a pana Jana
Šejnohu.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

2. Seznámení s výsledky voleb do Parlamentu EU v obci Kunčina
Výsledky voleb do Parlamentu EU 2019 – obec Kunčina
1.

ANO 2011

44 hlasů

27,50 %

2.

ODS

26 hlasů

16,25 %

3.

Česká pirátská strana

17 hlasů

10,62 %

4.

KSČM

10 hlasů

10,00 %

5.

ČSSD

13 hlasů

8,12 %

6.-7.

STAN + TOP 09

11 hlasů

6,87 %

6.-7.

KDU - ČSL

11 hlasů

6,87 %

8.

SPD

10 hlasů

6,25 %

9.

HLAS

4 hlasy

2,50 %

10.

Svobodní + RČ

3 hlasy

1,87 %

11.-15.

Alternativa pro ČR

1 hlas

0,62 %

11.-15.

Demokratická strana zelených

1 hlas

0,62 %

11.-15.

Agrární dem. strana

1 hlas

0,62 %

11.-15.

Vědci pro ČR

1 hlas

0,62 %

11.-15.

Strana nezávislosti ČR

1 hlas

0,62 %

Celkem voličů v obci Kunčina:
Počet vydaných obálek:
Volební účast:

1.114
160 ks
14,36 %

„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o výsledcích voleb do
Parlamentu EU 2019 v obci Kunčina.“

3. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů a plnění úkolů
Splašková kanalizace Kunčina
V současné době se pracuje na několika úsecích najednou. Probíhají práce na protlacích výtlaku
pod obcí, dále došlo k zapluhování výtlačného potrubí od čerpací stanice pod obcí, jedna pracovní
skupina pracuje na uložení čerpací stanice. Další skupina pracuje na veřejných přípojkách k
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jednotlivým nemovitostem. V Nové Vsi se pracuje na hlavní stoce v komunikaci III. třídy.
Během kontrolních dnů krom jiného řešíme mnoho podnětů či stížností od občanů (Kunčina čp.1 a
čp. 137, Nová Ves 114).
(16:40 příchod – Marek Šejnoha)
Budova čp.1 v Kunčině – stížnosti na uložení kanalizace do obecních pozemků, které dříve patřily
rodině pana majitele. Vše řešeno z jeho strany podáním trestního oznámení na PČR, dále z jeho
strany postoupeno na Státní zastupitelství. Obec jako investor i stavební firma postupují přesně dle
schváleného projektu, projektant vycházel ze stavu KN v daném období.
Budova čp. 137 v Kunčině – jedná se o několik stížností, které byly zaslány na obecní mail
spolumajitelem daného objektu. Jedná se o stížnosti na zvýšený počet osob v okolí nemovitosti
z důvodu výstavby splaškové kanalizace a dále o stížnost na zvýšený hluk. Následkem výše
zmíněného je zhoršený zdravotní stav člena rodiny, z čehož plynou finanční náklady na cestování
mimo domov – ty bude chtít stěžovatel nahradit po obci. Starosta obce jednoznačně sdělil
stěžovateli, že obec je investorem stavby ve veřejném zájmu, že stavba prozatím neprobíhá
v bezprostředním okolí nemovitosti čp. 137, obec nebude hradit žádné náklady na výše zmíněné
účely. Pokud bude nátlak ze strany stěžovatele pokračovat, obec předá situaci právnímu zástupci
obce a případně podnikne právní kroky. Starosta obce pozval stěžovatele k projednání věci na
dnešní jednání. Dotyčný se na ZO nedostavil. Starostu kontaktovala hygienická stanice ve Svitavách,
na kterou majitel zaslal podnět k prošetření, obec očekává návštěvu pracovníků hygienické stanice
na pracovišti.
Budova čp. 114 v Nové Vsi – rekreační objekt. Zde došlo k výstavbě hlavní stoky B v Nové Vsi dle
projektové dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace, při projektování soukromých částí
kanalizačních přípojek bylo zjištěno, že nemovitost nebude možné gravitačně připojit bez
zahloubení hlavní stoky o 70 cm. Ze strany zhotovitele i projektanta bylo doporučeno připojení
tlakové po vlastních pozemcích, nebo připojení spádem po pozemcích sousedních vlastníků.
Dojde k jednání s majitelkou nemovitosti čp. 114 v Nové Vsi, nejdříve je nutné však provést sondu
v daném území a proměřit výšky pro dané napojení.
Hasičská zbrojnice Kunčina
Novostavba hasičské zbrojnice v Kunčině je po roce prací dokončená, chybí dokončit přístřešek
(sklad) a chybí dokončit nátěr podlahy garáže. Do konce měsíce června 2019 starosta požádá
o termín kolaudace stavby.
Oprava střechy KD Nová Ves
V květnu 2019 započaly práce na rekonstrukci střechy budovy Nová Ves čp. 39, kterou obec plánuje
přestavět na budovu pro bydlení. Jižní strana střechy je hotová, práce budou pokračovat demolicí
bývalého chléva a opravou severní strany střechy. Bude nutné počítat s vícepracemi. Po odkrytí
střechy byly objeveny krovy zničené hnilobou, které bylo nutné zcela vyměnit. Je třeba zmínit, že
okolí budovy slouží občanům jako sportoviště, místo pro pořádání kulturně – společenských akcí,
nebylo by vhodné celou budovu přestavět pro účel bydlení. Zaměstnanci obce by mohli v zimních
měsících pracovat na opravách interiéru budovy a přípravě budovy pro nový účel. Po skončení
zasedání Vás zvu na prohlídku budovy.
Oprava podlahy jídelny MŠ Kunčina
Pro červenec 2019 počítáme s kompletní rekonstrukcí podlahy jídelny MŠ Kunčina, přestože
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budova prošla rekonstrukcí teprve před 6 lety. Budeme se snažit vyřešit příčinu problémů s vlhkostí
budovy, a to na základě návrhu řešení Ing. Kelnarem.
Výstavba kuchyně ZŠ Kunčina
Začátkem června letošního roku zaměstnanci obce zahájili práce na výstavbě nové kuchyně pro
základní školu. V současné době jsou vybetonovány základy a probíhá příprava prací pro betonáž
základové desky. Stavební materiál je na staveništi. Dojde k rozdělení zaměstnanců do několika
pracovních skupin z důvodu překryvu hned několika akcí v nadcházejícím období.
Přístřešek u budovy Klubu důchodců
O letních prázdninách letošního roku dojde ke zbourání současného přístřešku při vstupu do
budovy. Bude položena zámková dlažba po celé šíři objektu a nad ní vznikne přístřešek, který zajistí
zvýšení kapacity sálu pro akce v letních měsících, zvýší komfort pro nájemce a zvýší variabilitu
využití budovy. Dojde k opravě a nátěru fasády na severní straně budovy. Využije se zámková
dlažba uskladněná za KD, dřevo zajištěno, krytina s příslušenstvím je zajištěna také.
Výměna vodovodu Kunčina
V průběhu srpna 2019 dojde k plánované investici Skupinového vodovodu Moravskotřebovska,
jedná se o výměnu vodovodu v místní části Kunčina od čp. 152 po číslo popisné 182. Stavbu bude
provádět firma EVT Svitavy. Zároveň dojde k vybudování hydrantů a výměně přípojek k jednotlivým
nemovitostem na trase. Dále bude v nejbližší době zahájena výměna vodovodu na „Malé straně“ v
rámci výstavby splaškové kanalizace Kunčina. Dojde k výměně vodovodu od čp. 94 po čp. 162,
předpokladem je, že akce bude trvat cca 2 měsíce. Po dobu výstavby bude zajištěna voda ze
stávajícího vodovodu, postupně bude docházet k přepojování na nové potrubí.
Investice ČEZ Distribuce v obci
Ve středu 12.6.2019 v 14:00 se uskutečnilo koordinační jednání za účasti starosty, místostarosty,
zástupců ČEZ Distribuce a jeho dodavatelů, firmy GASCO spol. a koordinátora BOZP stavby
Splašková kanalizace Kunčina. ČEZ Distribuce plánuje v letech 2019 a 2020 dvě velké akce v obci. V
následujících 2 měsících se jedná o akci v Nové Vsi, do konce roku bude zahájena dlouho plánovaná
akce v Kunčině. Obě akce mají za cíl zrušit horní vedení v obci a uložit vedení NN do země. Navazují
na to další akce, tou největší je samozřejmě výstavba splaškové kanalizace a oprava komunikace III.
třídy v obci.
Opravy místních komunikací, kompletní rekonstrukce komunikace
V rámci přípravných prací pro I. etapu asfaltování po budování kanalizace v Kunčině bylo
vytypováno 10 úseků, které budou realizovány koncem srpna letošního roku. Jedná se o úseky, kde
se již nebude kopat z důvodu stavby kanalizace či přípojek, nebude se tam realizovat výměna
vodovodu. Jedná se celkem o cca 7.000 m2, které půjdou finančně za obcí, úseky nad výkopy
kanalizace půjdou finančně za zhotovitelem. Zhotovitel dále počítá s tím, že v rámci I. etapy
asfaltování dojde k provizorní opravě komunikace III. třídy v místní části Nová Ves. Bude nutné
upravit rozpočet z důvodu plánované opravy komunikací, a to pro první etapu o částku 3 miliony Kč.
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Usnesení „KUN V.2019-087“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr I. etapy oprav obecních komunikací tak, jak byl
představen starostou obce. Realizace I. etapy oprav obecních komunikací proběhne nejpozději do
poloviny září 2019.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Oprava 2 bytů v 1.np budovy Obecního úřadu
V rámci přípravy na akci „Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina“ dojde k opravě 2 bytových
jednotek v 1.np. budovy čp. 204 v Kunčině. Dokončeno bude do konce letošního roku tak, aby
mohly být přestěhovány 2 bytové jednotky z domu č.p. 223 a mohlo být předáno staveniště vítězné
firmě v rámci akce na budově 223. Obec žádala o dotace na danou akci od ministerstva Financí ČR,
bohužel jsme nebyli úspěšní a podporu získaly velké dlouhodobě připravované projekty, jejichž
rozpočty ve většině případů převyšovaly částky 10 milionů Kč. Akci budou realizovat zaměstnanci
obce a subdodavatelé.
Vybudování Sociálního bydlení v obci Kunčina – Kunčina 223
V současné době obec připravuje vyhlášení výběrového řízení na danou akci. Zadávací
dokumentace obsahuje podmínky pro potenciální uchazeče o danou zakázku. Termín pro podání
nabídek bude ukončen dne 15.8.2019, následně dojde k hodnocení nabídek a doporučení vítězné
nabídky. Výběrové řízení pro obec kompletně zařizuje skupina RPA z Brna.
Usnesení „KUN V.2019-088“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje znění zadávací dokumentace včetně příloh pro realizaci
zadávacího řízení s názvem "Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina" a současně zmocňuje
starostu Bc. Miroslava Kubína k následnému vydání rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru
dodavatele v rámci předmětného zadávacího řízení."
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce k aktuálním projektům obce.“

4. Dotace - aktuální dotační tituly, stav žádostí o dotace z minulého
volebního období, projednání smluvních vztahů
Stav žádostí o dotace
1. Dotace MFČR na opravu 2 bytových jednotek v 1. np. budovy Obecního úřadu – obec nebyla
úspěšná.
2. Dotace na pořízení vybavení pro JPO Nová Ves – Pardubický kraj – obec byla úspěšná a získala
dotace ve výši 24.000 Kč.
3. Dotace na POV 2019 – Pardubický kraj – obec byla úspěšná a získala dotace ve výši 110.000 Kč =
Chodník k ZŠ a nádraží ČD.
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4. Dotace na opravu hřbitovní zdi v Nové Vsi – MMR – výsledky prozatím neznáme.
5. Dotace na zalesňování – Pardubický kraj – podklady žádosti odeslány na krajský úřad.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce k aktuálním žádostem obce o
dotace.“

5. Plán práce obecních zaměstnanců pro II. polovinu roku 2019
Harmonogram prací obecních zaměstnanců
• dokončení budovy hasičské zbrojnice Kunčina (červen)
• výstavba hrubé stavby nové kuchyně u ZŠ (červen - září)
• rekonstrukce 2 obecních bytů v budově Kunčina 204 (srpen - prosinec)
• demolice chléva u budovy KD Nová Ves (září - říjen)
• rekonstrukce podlahy jídelny v MŠ Kunčina (červenec - srpen)
• Klub důchodců Kunčina – terasa před vchodem do budovy (červenec - srpen)
• péče o veřejnou zeleň, sportoviště a areály (červen - říjen)
• úklid veřejných prostranství (červen - říjen)
• dokončení skladu komunální techniky v KD Kunčina - beton (září)
• práce v obecním lese v důsledku kůrovcové kalamity, příprava dřeva do KD na zimní období
(červen - říjen)
• péče o prostory hřbitovů v obci (červen - říjen)
• práce v budově KD Nová Ves – oddělení klubovny a budoucích bytů (říjen - prosinec)
• velkoobjemový svoz odpadů (září)
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce k Plánu práce obecních
zaměstnanců pro druhou polovinu roku 2019.“

6. Projektový záměr „Vybudování sociálního zázemí v areálu pod Skalkou“
Dlouhodobě obec Kunčina a pořadatelé kulturně-společenských akcí řeší nedostatečné sociální
zázemí v areálu pod Skalkou. Zlepšení situace je jednou z priorit zastupitelstva obce pro následující
období. Člen ZO p. Tomáš Matušák přichází s návrhem řešení, které je dle názoru starosty
i místostarosty ideální. Není nutné vyřizovat stavební povolení, nebude nutné měnit harmonogram
práce obecních zaměstnanců, který je již téměř kompletně zaplněn již dlouho plánovanými akcemi.
Řešení spočívá v zakoupení sanitárního kontejneru, který by byl napojen na všechny sítě (elektřina,
voda, kanalizace). Proběhla krátká diskuse nad daným tématem a bylo schváleno, že budeme
v daném záměru pokračovat.
Usnesení „KUN V.2019-089“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr řešení situace nedostatečného zázemí v areálu pod
Skalkou. Situace bude vyřešena pořízením sanitárního kontejneru, jehož parametry a umístění budou
upřesněny do konce roku 2019 a dojde u uzavření objednávky. K pořízení kontejneru dojde v roce 2020,
rozpočet obce bude na danou akci pamatovat.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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7. Zpráva starosty obce k problematice bezúplatných převodů pozemků ve
vlastnictví státu
Starosta obce dne 7.6.2019 podepsal smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1009991919,
které se týkají převodu nově vzniklých pozemků parc. č. 496/8, 496/9 a 496/10, všechny v k.ú.
Kunčina. Po provedení kontroly všech podkladů ze strany SPÚ dojde k vložení podkladů pro převod
do katastru nemovitostí.
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí obsah zprávy starosty o problematice bezúplatných
převodů pozemků ve vlastnictví státu.“

8. Závěrečný účet obce, účetní závěrka obce a příspěvkových organizací za
rok 2018
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem závěrečného účtu obce za kalendářní rok 2018, který
byl zveřejněn dle platné legislativy ČR na úřední desce obce, a to ve dnech 24. 4. 2019 – 10. 5. 2019.
Obě příspěvkové organizace (Mateřská škola Kunčina a Základní škola Kunčina) poskytly k dispozici
své účetní závěrky obecnímu úřadu v řádném termínu a byly zveřejněny na webových stránkách
obou příspěvkových organizací.
Usnesení „KUN V.2019-090“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje bez výhrad:
- Závěrečný účet obce za rok 2018,
- Účetní závěrku obce za rok 2018,
- Zprávu o výsledcích přezkumu hospodaření obce za rok 2018,
- Účetní závěrku Základní školy Kunčina za rok 2018,
- Účetní závěrku Mateřské školy Kunčina za rok 2018.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

9. Projednání povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí - ZŠ Kunčina
Starosta obce předal slovo ředitelce ZŠ paní Hutirové, která tímto zastupitelstvo zažádala o udělení
výjimky z nejnižšího počtu žáků v Základní škole Kunčina, okres Svitavy na rok 2019/2020
stanoveného v prováděcím předpise, kterým je vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
V současnosti má škola 157 žáků, školu opustí celkem 14 žáků 9. ročníku, 2 žáci odejdou do
víceletého Gymnasia Moravská Třebová, jeden vyjde z nižšího ročníku, dvě žákyně se přestěhují.
Tím se škola dostala pod hranici 17 žáků na třídu stanovenou zákonem, protože nově příchozích
bude letos pouze 14 žáků. Při výpočtu nám tedy vychází 16,89 žáka. V budoucnu by mělo opět dojít
k navýšení počtu nově příchozích.
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Usnesení „KUN V.2019-091“
“Zastupitelstvo Obce Kunčina projednalo v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona 561/ 2004Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, žádost Základní školy Kunčina, okres Svitavy o udělení výjimky z nejnižšího počtu
žáků v základní škole na školní rok 2019/2020 stanoveného v prováděcím předpise, kterým je vyhláška
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo Obce Kunčina povoluje Základní škole Kunčina, okres Svitavy pro školní rok 2019/2020
výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného v prováděcím předpise, kterým je
vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a
to nad výši stanovenou normativem. Minimální počet žáků bude ve školním roce 2019/2020 152 žáků.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

10. Různé
10.1 Rozpočtové opatření č. 5/2019 a č. 6/2019
Starosta obce představil přítomným obsah dvou rozpočtových opatření, které mění rozpočet obce
na rok 2019. (podrobnosti viz. příloha zápisu)
Usnesení „KUN V.2019-092“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 a 6/2019.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

10.2 Návrh pravidel pro prodej obecních pozemků nevhodných pro výstavbu RD
Jedná se např. o pozemky, které jsou dlouhodobě užívány občany obce v dobré víře, že jsou
pozemky jejich. Pozemky jsou např. znehodnoceny umístěním inženýrských sítí atd.
V kupní smlouvě bude jasně rozlišeno, že prodávané pozemky nejsou vhodné k zastavění RD a s
tímto vědomím jsou také prodávány.
Návrh pravidel pro prodej pozemků obce nevhodných pro výstavbu:
1. Po přijmutí písemné žádosti od žadatele dojde k zapsání do spisové služby a přidělení čísla
jednacího.
2. Žádost o schválení záměru prodeje obecních pozemků bude předána k jednání
zastupitelstvu obce. Bude zároveň rozhodnuto, zda bude nutný GP či nikoliv. Geometrický
plán zajistí obec Kunčina a cenu plánu zahrne/případně rozdělí jednotlivým žadatelům.
3. Do 15 dnů od schválení záměru prodeje ZO bude žadateli písemně odpovězeno a bude
sdělen termín veřejného zasedání zastupitelstvo obce, kde bude jednáno o schválení
prodeje předmětu žádosti.
4. V případě schválení žádosti Obecní úřad zajistí vytvoření kupní smlouvy a návrhu na vklad
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vlastnického práva, případně souhlas s dělením parcel.
5. CENA POZEMKŮ NEVHODNÝCH PRO ZASTAVĚNÍ je stanovena od 1.7.2019 na částce
30 Kč za m2.
Usnesení „KUN V.2019-093“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje novou podobu pravidel pro podej obecních pozemků
nevhodných pro výstavbu rodinných domů.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
10.3.Žádost občanů o instalaci zpomalovacích prahů
Obecní úřad v Kunčině obdržel žádost o instalaci zpomalovacích prahů na obecní cestě na pozemku
parc. č. 2795/2, k.ú. Kunčina. Žádost je zapsána pod čj. OÚ/151/2019.
Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu na obecní komunikaci a docílení snížení rychlosti
projíždějících vozidel.
Usnesení „KUN V.2019-094“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje instalaci zpomalovacích prahů na obecní cestě na pozemku
parc. č. 2795/2, k.ú. Kunčina.“
PRO –0

PROTI – 10

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelé budou dále jednat o umístění dopravního značení s omezením rychlosti na 30 km/h
v daném úseku, předpokladem je, že se provoz v daném úseku opět sníží po dokončení prací na
stavbě kanalizace.
10.4.Žádosti občanů o výpůjčku kompostérů
Obecní úřad v Kunčině v současné době eviduje zájem o propůjčení kompostérů od obce.
Kompostéry byly občany v první dvoukolové výzvě již rozebrány.
Starosta prověřoval možnosti u Regionu MTJ, který v současné době disponuje volnými kompostéry,
které se mu nepodařilo v rámci svého projektu umístit k majitelům.
Starosta navrhuje pořídit od Regionu MTJ počet 10-15 ks kompostérů, které bychom postupně
vypůjčili našim občanům tak, jak budou např. kolaudovat RD. Nebylo by možné vypůjčit
kompostéry majitelům nemovitostí, kteří již byli uspokojeni v rámci první dvoukolové výzvy, každá
nemovitost by poté měla nárok maximálně na 1 kompostér. Cena 1 ks kompostéru činí: 425 Kč (=
spoluúčast RMTJ na projektu).
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Usnesení „KUN V.2019-095“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy s Regionem MTJ o pořízení 10-15 ks
kompostérů.“
PRO – 0

PROTI – 8

ZDRŽEL SE – 2 Kubín, Novotný

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo schváleno.
10.5 Věcná břemena
Jedná se o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017148/VB/2,
Kunčina, Nová Ves, Grézlová, kNN. Zatížení pozemku parc. č. 1356/36, 1356/61, oba v k.ú. Nová Ves
u Moravské Třebové. Jednorázová náhrada ve výši 5.666,67 Kč.
Usnesení „KUN V.2019-096“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena - služebnosti č. IV-12-2017148/VB/2, název: Kunčina, Nová Ves, kNN, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 5.666,67 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání v této věci. Záměr uzavření smlouvy byl zveřejněn
na úřední desce obce od 3.6.2019 – 11.6.2019.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

11. Různé
•

•

•

Starosta obce navrhuje, aby se sjednaly nové termíny zasedání ZO na druhou polovinu roku
2019. Zastupitelé se prozatím domluvili, že se další veřejné zasedání ZO bude konat
7.8.2019 od 16:30, na tomto zasedání si domluví termíny do konce roku 2019.
Starosta obce navrhuje vyhotovení propagačních materiálů o zajímavostech v obci. Starostu
obce inspirovala k tomuto počinu návštěva TIC v Moravské Třebové, kde je možné si
bezplatně tyto materiály odnést. Cílem je propagovat mezi turisty, a hlavně mezi občany
zajímavosti v obci, o kterých někdy nemají ani tušení. Náměty starosty: Kostel sv. Jiří
Kunčina se sousoším na balustrádě, Obecní Kaple sv. Rocha v Nové Vsi, Rozhledna Strážný
vrch, Sportovní areál Kunčina, Historie Hasičů V Kunčině a Nové Vsi, Osídlení obce Kunčina
českým obyvatelstvem, Historie obce Kunčina, Novoveská skála, Aktuální život v obci –
spolkový život atd. Starosta obce navrhuje v této věci oslovit pana Martina Protivánka
s žádostí o spolupráci na daný projekt. Zastupitelé obce mají i jiné návrhy, a to např.
uveřejnit postupně články o zajímavostech obce ve zpravodaji nebo vytvořit pamětní
kameny/desky u jednotlivých staveb v obci.
Pan M. Opletal se na ZO obrátil s prosbou, zda-li by nebylo možné v úseku jeho nemovitosti
čp. 33 umístit dopravní značku, která omezuje rychlost na 40km/hod pro nákladní vozy nad
3,5 tuny. Úsek je dle jeho slov nebezpečný, nepřehledný a je jen otázkou času, kdy se zde
přihodí dopravní nehoda. Dále apeloval na zastupitele, aby vyvinuli tlak na AGRO Kunčina,
traktory s nákladem dle jeho slov jsou největší hrozbou v daném úseku. Omezení nejvyšší
povolené rychlosti by dle navrhovatele zvýšilo dopravní bezpečnost v daném úseku.
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Starosta a místostarosta obce ubezpečili navrhovatele, že se jedná o změny, které jsou již
zadány do zpracování dokumentace pro stavební povolení pro opravu komunikace III. třídy,
zpracovatele společnost PRODIN z Pardubic.
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva 18:50 hod.
Dne: 17.06.2019
Zapisovatel:
Jana Pavlišová

_______________________________

Tomáš Matušák

______________________________

Jan Šejnoha

________________________________

Miroslav Kubín

________________________________

Ověřovatelé:

Starosta:
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