Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 10.6.2020 od 16:30 hodin v budově hasičské zbrojnice 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 2.6.2020 – 10.5.2020. 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, Jan Šejnoha, Michal Kubín, Pavel Novotný, Martin Voráč, Tomáš Matušák, Jitka
Kudrnová, Miroslav Šmíd, Kateřina Hlaváčková, Josef Beneš
Omluveni zastupitelé:
Marek 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., Zoubek M., Zoubková J.

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. Oznámení výsledků výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Mateřské školy Kunčina,
okres Svitavy
4. Prodej a nákup pozemků, prodej nemovitostí ve vlastnictví obce, věcná břemena
5. Zpráva starosty obce o odhadovaných dopadech pandemie Covid-19 na obecní rozpočet
pro rok 2020, dopady na plán oprav a investic
6. Závěrečný účet obce, účetní závěrka obce a příspěvkových organizací za rok 2019
7. Různé
7.1. Návrh pravidel pro pořádání kulturních a společenských akcí na území obce
7.2. Realizace plánu oprav místních komunikací 2020
7.3. Žádost o snížení limitů povolené rychlosti v obci Kunčina
7.4. Žádost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s
8. Usnesení a závěr
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Usnesení „KUN III.2020-046“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelku volí paní Janu Pavlišovou a ověřovateli zápisu volí pana Jana Šejnohu a paní Jitku
Kudrnovou.“
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 finální práce na jednotlivých stokách a přípojkách. Bylo dokončeno osazení čerpacích
stanic a indukčního měření, postupně jsou odstraňovány nedodělky díla. V současné době jsou
ukončeny práce na dokumentaci skutečného zhotovení díla, kterou nejpozději v pátek 12.6.2020
starosta obce osobně podá MěÚ Moravská Třebová, kde se budou administrativně řešit vynucené
změny díla v průběhu výstavby. Co se týká provozovatele a koncesního řízení, SFŽP a jeho právní
oddělení stále zkoumá předloženou zadávací dokumentaci. Velký dopad se projevil v důsledku
COVID 19, a to zejména na funkčnosti jednotlivých procesů schvalování. Provozovatel musí být
znám nejpozději do konce roku 2020, Viaconsult garantuje, že se vše stihne v termínu.
Zastupitel Josef Beneš se starosty zeptal, kdy bude kolaudace a kdy se můžeme začít připojovat?
Starosta obce odpověděl, že termín kolaudace je výrazně ovlivněn procesy projednání změny
stavby před dokončením, dle dohody s MěÚ Moravská Třebová je termín kolaudace reálný do
konce září 2020. Starosta obce bude dělat vše pro to, aby byla kolaudace možná co nejdříve.
S kolaudací stavby je spojen termín zahájení připojování jednotlivých nemovitostí. Vše bude nutné
projednat s SFŽP, již byly učiněny kroky k prodloužení termínu dokončení díla z hlediska fondu a
jsou připravovány podklady k dalšímu čerpání dotačních prostředků.
Pan Zoubek vznesl dotaz ohledně tlakového napojení kanalizace, které se týká nejen jeho
nemovitosti, ale i některých dalších nemovitostí jak v Kunčině, tak v Nové Vsi. Především se zajímal
o to, jak probíhá spolupráce s panem Šiborem a jaký je další postup, protože se mu pan Šibor prý
od března neozval. Do diskuze se zapojil pan Polák, který se také musí napojit tlakově a naopak si
komunikace s panem Šiborem chválil a čerpadlo i s šachtou má již pořízené. Starosta uvedl, že obec
s panem Šiborem spolupracuje dlouhou dobu a že pouze doporučila pana Šibora jako řemeslníka,
který je ochoten občanům obce s tlakovým připojením pomoci. Pokud se občané rozhodnou jinak,
je to samozřejmě na nich.
Pan Zoubek dále apeloval na starostu obce, aby obec více pomohla majitelům nemovitostí, kteří
jsou zasaženi povinností tlakového napojení na splaškovou kanalizaci. Starosta obce se snažil
přítomným vysvětlit důvody, proč jsou nemovitosti ze strany projektantů navrženy jako tlakové. Pan
Zoubek dále uvedl, že není spravedlivé, že některé nemovitosti se připojují tlakově a že nemají jako
majitelé na výběr. Starosta uvedl, že bohužel v tomto ohledu není možné apelovat na hledisko
spravedlivosti, obec dle jeho názoru udělala maximum pro to, aby vyřešila odkanalizování
nemovitostí v obci a finanční náročnost je taková, že není možné se bavit o financování
soukromých přípojek. Starosta dále uvedl, že nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce a
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vyzval přítomné zastupitele, aby se k problematice vyjádřili. Zastupitel Josef Beneš uvedl, že obec
nebyla povinna ze zákona stavět kanalizaci, přesto se pro tuto investici rozhodla. Výstavba
kanalizace byla prvním krokem k dalším investicím kraje apod.
Starosta se ještě zeptal pana Zoubka, jakou pomoc by si ze strany obce představoval. Pan Zoubek
odpověděl, že by lidem postiženým tlakovými přípojkami měla pomoc s financováním. Starosta to
jednoznačně odmítl s odkazem na svá minulá prohlášení. Poté diskuzi k tomuto bodu ukončil.
Pan Zoubek v průběhu diskuze starostu obce upozornil na nefunkčnost a nepřehlednost webových
stránek obce. Pan starosta odpověděl, že na odstranění chyby na e-úřední desce pracuje pan
Tomáš Alexandr.
Starosta obce dále představil obsah tzv. Změnových listů k původní smlouvě o dílo s firmou
GASCO spol. s.r.o. a především jeho finanční dopady na celkový rozpočet stavby.
Změnové listy
ZL1 - změna sdružených přípojek na řady, narovnání předmětu geodet, změna poklopů v SÚS z
plovoucích litinových na betonolitinové, odpočty nerealizovaných přeložek a položek, změna
protlaků na překopy v SÚS, narovnání rozpočtu přechody vodních toků
ZL2 - místní komunikace I. (ne)uznatelné rozšíření asfaltových povrchů
ZL3 - asfaltové komunikace v SÚS, provedení provizorní úpravy dle požadavku majitele komunikace,
odpočet nerealizovaných vrstev
ZL4 - úprava neúnosné komunikace nad stokou B
ZL5 - místní komunikace II. (ne)uznatelné rozšíření asfaltových povrchů
ZL6 - změna geologie, kdy byla zjištěna jiná tvrdost horniny a muselo být použito hydraulické
dolamování
ZL7 - místní komunikace III. (ne)uznatelné rozšíření asfaltových povrchů
Ze změnových listů vyplývají náklady na vícepráce projektu ve výši 18.420.414,56 Kč bez DPH, na
druhou stranu méněpráce projektu ve výši 15.729.549,04 Kč bez DPH. Lze tedy konstatovat, že
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo bude schvalován s dopadem -848.529,66 Kč bez DPH do konečné
ceny díla.
Konečná cena díla Splašková kanalizace Kunčina činí 155.199.354,41 Kč bez DPH.
Usnesení „KUN III.2020-047“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 8098/00, která byla
uzavřena s firmou GASCO spol, s.r.o., adresa: Vodárenská 22, 530 03 Pardubice – Nemošice, IČ 150 49
035. Dodatek je uzavírán na základě Změnových listů č.1, č.3, č.4, č.6 a č.7. 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
Jsou dokončeny práce na přestavbě učebny polytechnického vzdělávání včetně přestěhování
vybavení. V současné době probíhají práce na montáži potrubí vzduchotechniky, dokončují se
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zednické práce v nové jídelně a je montován sádrokarton v kuchyni. Harmonogram je sestaven tak,
aby všechny práce byly dokončeny do konce srpna roku 2020.
V rámci projektu přístavby ZŠ Kunčina byla dokončena výběrová řízení na dodavatele
vzduchotechniky – jednotky.
Ve výběrovém řízení na dodavatele vzduchotechnických jednotek uspěla nabídka společnosti TZ
PRO se sídlem: Drnovice 718, 683 04 Drnovice, IČ: 03760588 DIČ: CZ03760588. Cena díla bez DPH:
1.189.000 Kč. Cena včetně DPH: 1.438.690 Kč.
Zastupitel pan Beneš navrhnul, že by bylo vhodné po ukončení stavebních prací uspořádat pro
veřejnost Den otevřených dveří. Starosta zvažuje „prohlídku“ pro veřejnost při zahájení nového
školního roku 2020/2021.
Usnesení „KUN III.2020-048“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu výběrového řízení na
dodavatele vzduchotechnických jednotek pro kuchyni a jídelnu ZŠ Kunčina.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou TZ PRO se
sídlem: Drnovice 718, 683 04 Drnovice, IČ: 03760588 DIČ: CZ03760588.
Výše nabídkové ceny vítězné nabídky činí 1.438.690 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění dokumentace na obecním profilu zadavatele.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
V rámci projektu přístavby ZŠ Kunčina byla dokončena výběrová řízení na dodavatele
vzduchotechniky-potrubí. Ve výběrovém řízení na dodavatele vzduchotechnických jednotek uspěla
nabídka společnosti METALI, s.r.o. se sídlem: Útěchov 45, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 62024655
Cena včetně DPH: 1.020.284 Kč.
Usnesení „KUN III.2020-049“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu výběrového řízení na
dodavatele potrubí vzduchotechniky pro kuchyni a jídelnu ZŠ Kunčina. Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou METALI s.r.o., Útěchov 45, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 62024655. Výše nabídkové ceny vítězné nabídky činí 1.020.284 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění dokumentace na obecním
profilu zadavatele.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Sociální bydlení Kunčina
V současné době pracují zaměstnanci zhotovitele na kompletní opravě střechy, došlo k výměně cca
poloviny trámů, které byly v havarijním stavu. Dále jsou odstraněny podlahy půdy a v interiéru
budovy jsou umístěny traverzy, které budou celý objekt následně svazovat. Prioritou zhotovitele je
co možná nejdříve celý objekt zastřešit, poté budou následovat práce uvnitř budovy.
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Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa
Práce na realizaci projektu jsou téměř dokončeny, v současné době se pracuje na přepojování
jednotlivých přípojek k rodinným domům.
V neděli 7.6.2020 došlo k zatopení sklepa kulturního domu, zasahovat musela JPO Kunčina. K
zatopení sklepa došlo z důvodu nedokončeného přepojení nové vodovodní přípojky pro Kulturní
dům Kunčina a intenzivních srážek. V pondělí po incidentu byla vyhotovena oprava dešťové
kanalizace a odvodu vody ze svodu u vchodu do budovy kulturního domu.

3. Oznámení výsledků výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka
Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy
Dne 10.6.2020 v dopoledních hodinách proběhla druhá fáze výběrového řízení na pozici
Ředitel/ředitelka Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy. V rámci tzv. řízeného rozhovoru s
výběrovou komisí uspěla paní Bc. Hana Fafílková, která byla jedinou uchazečkou na danou pozici.
Paní Bc. Fafílková představila komisi svou vizi směřování mateřské školy a zodpovídala doplňující
otázky jednotlivých členů konkursní komise.
Usnesení „KUN III.2020-050“
„Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku konkursního řízení, jmenoval starosta obce
Bc. Miroslav Kubín dne 10. 6. 2020 k datu 1. 8. 2020 na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské
školy Kunčina, okres Svitavy paní Bc. Hanu Fafílkovou.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

4. Prodej a nákup pozemků, prodej nemovitostí ve vlastnictví obce, věcná
břemena
Žádost o pronájem pozemku p.č. 300/3 v k.ú. Kunčina – žadatel: Jiří Pálenský.
Žádá o pronájem v délce tří let pro potřeby svého chovu daňků a jeho postupného přemístění.
Starosta obce se k dané žádosti vyjádřil podobně jako při minulém zasedání, kdy o prodej pozemku
žádal pan Martin Matušák. Obec Kunčina považuje daný pozemek jako vhodný pro výstavbu.
Starosta obce navrhuje projednání tohoto bodu přerušit do doby, kdy bude pozemek zcela ve
vlastnictví obce Kunčina.
Nákup pozemku z důvodu vedení potrubí splaškové kanalizace. Jedná se o část pozemku
parc. č. 4671 v kú Kunčina. V rámci stavby splaškové kanalizace Kunčina došlo k tomu, že přes jeho
pozemek vede potrubí výtlaku. Zasaženou část pozemku si majitel cení na 29.640 Kč.
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Usnesení „KUN III.2020-051“
„Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku parc. č. 4671 o výměře 247 m2, kú Kunčina za
cenu 29.640 Kč. Záměr koupě pozemku byl zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce Obecního
úřadu ve dnech 20.5.2020 – 10.6.2020.“
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Žádost o odkoupení nemovitosti – manželé Kotoulkovi, Kunčina čp. 330.
Starosta obce vyčíslil náklady na předčasné doplacení nájemního vztahu k nemovitosti čp. 330
v Kunčině, a to na základě žádosti nájemců nemovitosti. K datu 30. 6. 2020 zbývá obci Kunčina
celkově doplatit částku ve výši 296.792,- Kč, která je tvořena následujícími položkami:
Doplatek jistiny k datu 31. 3. 2018 je 281.627,- Kč. Odkoupení pozemků k rozhodnému dni 9.165,Kč. Zařízení HUP 6.000,- Kč. Manželé Kotoulkovi s jednorázovým doplatkem souhlasí a doplatí jej
nejpozději k 30.6.2020.
Usnesení „KUN III.2020-052“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej pozemku p. č. st. 531, o výměře 101 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 330, 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. 1173/26, o výměře 611 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Kunčina, obec
Kunčina, zapsaný u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV
10001. Kupujícími jsou manželé Ladislav a Marie Kotoulkovi, současní nájemníci prodávaných
nemovitostí. Doplatek kupní ceny nemovitosti byl stanoven výpočtem starostou obce a řídil se
ustanoveními platné nájemní smlouvy, kupní cena pozemků je stanovena na 15 Kč/m2, kupující uhradí
náklady za zřízení HÚP. Celková cena souboru nemovitostí činí k 30. 6. 2020 činí 296.792,- Kč. Kupující
uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí a případný správní poplatek k žádosti o dělení parcel.
Náklady na vypracování kupní smlouvy hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
od 20.5.2020 do 10.6.2020.”
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Obecní nemovitosti – DVOJDOMKY
Na základě jednání finančního výboru ze dne 8.6.2020 bylo s ohledem za změnu zákonných
předpisů o výši daně z převodu nemovitostí doporučeno oslovit jednotlivé nájemníky v obecních
nemovitostech s nabídkou jednorázového doplacení závazku a předčasného odkupu obývaných
nemovitostí. Jedná se o nemovitosti č.p.: 321, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 334, 345, 346
Usnesení „KUN III.2020-053“
„Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vyčíslení zůstatků závazků pro nájemníky jednotlivých
obecních nemovitostí v lokalitě Nové domky a k následnému zaslání informací o změně legislativy
v daňové oblasti. Termín – do konce června 2020.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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Záměr odkoupení pozemků k budoucímu zastavění RD
Jedná se o nemovitosti vedených na LV č. 231 v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové. Bylo vyvoláno
jednání s majiteli pozemku parc. č. 2339 o výměře 5.995 m2 cena obvyklá dle znaleckého posudku
je 155 Kč/m2. Majitelé i po osobním jednání žádají cenu 200 Kč za m2. Nevýhody pozemku:
problematické připojení na vodovodní řad, ochranné pásmo dle platného ÚP o výměře 1200 m2.
Usnesení „KUN III.2020-054“
„Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě pozemku parc. č. 2339 v kú. Nová Ves u Moravské
Třebové. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k dalšímu jednání ve věci nákupu nemovitosti
s tím, že obec Kunčina je ochotna za daný pozemek zaplatit 200 Kč za metr čtvereční.“
PRO – 1 (Beneš J.)

PROTI – 8

ZDRŽEL SE – 1 (Kubín Miroslav)

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo schváleno.

5. Zpráva starosty obce o odhadovaných dopadech pandemie Covid-19 na
obecní rozpočet pro rok 2020, dopady na plán oprav a investic
Stav finančních prostředků obce ke dni 5.6.2020
Stav finančních prostředků na jednotlivých účtech obce k datu 5.6.2020 je následující:
Běžný účet obce Česká spořitelna, a.s.
13.697.082 Kč
Účet „NÁJMY“ Česká spořitelna, a.s.
4.929.822 Kč
Účet obce vedený u ČNB
25.769.029 Kč
CELKEM 44.395.933 Kč.
Starosta obce počítá s dočerpáním prostředků z úvěrového účtu na Splaškovou kanalizaci, a to ve
výši 431.266 Kč.
Porovnání vývoje daňových příjmů obce Kunčina v letech 2018-2020
Porovnávané období do 30.4.2020
2018
2019
Položka 1111(Daň z příjmu FO placená plátci)
Položka 1112 (Daň z příjmů FO placená
poplatníky)
Položka 1113 (Daň z příjmu FO srážkou)
Položka 1121 (Daň z příjmu PO)
Položka 1211 (DPH)

2020

1.438.089 Kč
29.119 Kč

1.666.329 Kč
34.970 Kč

1.778.745 Kč
36.060 Kč

118.366 Kč
1.110.244 Kč
2.997.351 Kč

137.713 Kč
1.351.706 Kč
3.108.769 Kč

149.520 Kč
1.109.820 Kč
3.266.537 Kč

Investiční akce a opravy v roce 2020 – dopady poklesu příjmů obce Kunčina 2020
Starosta obce přítomným představil návrh na změnu plánu investičních akcí a oprav obecního
majetku, materiál bude následně předložen zastupitelstvu obce k projednání.
• Snížení prostředků na 2212 (komunikace) o 500 tisíc Kč
• Snížení prostředků na 3111 (Mateřská škola) o 500 tisíc Kč – zrušen plán výstavby dětského
dopravního hřiště Kunčina v roce 2020
• Snížení prostředků na 3429 (Klub důchodců) o 200 tisíc Kč – zrušeno dokončení fasády
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Přípravy na aktualizaci rozpočtu obce 2020 – Příjmy
• Prodej podílových listů v majetku obce: 3.350.000 Kč
• Došlo k úspoře na projektu výstavby sociálních bytů Kunčina v důsledku úpravy a snížení
sazby DPH u daného projektu, dopad na rozpočet činí téměř 380 tisíc Kč.
• Dotace z programu obnovy venkova PK: cca 80.000 Kč
• Pokud budou sociální byty dostavěny do listopadu 2020, pak by IROP mohl uvolnit
prostředky ve výši 6.350.000 Kč na danou akci.
• Dotace ÚPČR: cca 500.000 Kč
• Dotace SFŽP – Splašková kanalizace Kunčina: cca 35.000.000 Kč
• Vratka finanční výpomoci – Skupinový vodovod: 2.140.000 Kč
• Plánované náhrada výpadku příjmů od státu ve výši 1200 Kč/ob: 1.668.000 Kč
• Prodej nemovitosti – manželé Kotoulkovi: 296.000 Kč.
Přípravy na budoucí aktualizaci rozpočtu obce 2020 – Výdaje
• Opravy stávajících chodníků: 3.000.000 Kč
• Základní škola – vzduchotechnika objektu: 2.650.000 Kč
• Navýšení rozpočtu na sociální byty: 3.000.000 Kč
• Splašková kanalizace Kunčina: 22.000.000 Kč
• Neschopenky karanténa: 50.000 Kč
• Kofinancování opravy komunikace III. Třídy Pardubického kraje: cca 18
Starosta obce dále představil obsah rozpočtových opatření č.1/2020. (viz příloha)
Usnesení „KUN III.2020-055“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce
• O stavu finančních prostředků obce na běžných účtech ke dni 5.6.2020
• O vývoji daňových příjmů obce Kunčina v letech 2018-2020
• O Investičních akcích a opravách a dopadech poklesu příjmů obce Kunčina v roce 2020
• O přípravách na aktualizaci rozpočtu obce 2020.
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Usnesení „KUN III.2020-056“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

6. Závěrečný účet obce, účetní závěrka a příspěvkových organizací za rok
2019
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem závěrečného účtu obce za kalendářní rok 2019, který
byl zveřejněn dle platné legislativy ČR na úřední desce obce, a to ve dnech 4. 5. 2020 – 10. 6. 2020.
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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 III.2020-057“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje bez výhrad
- Závěrečný účet obce za rok 2019,
- Účetní závěrku obce za rok 2019,
- Zprávu o výsledcích přezkumu hospodaření obce za rok 2019,
- Účetní závěrku Základní školy Kunčina za rok 2019,
- Účetní závěrku Mateřské školy Kunčina za rok 2019.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

7. Různé
7.1. Návrh pravidel pro pořádání kulturních a společenských akcí na území Kunčina
Starosta předal slovo Josefu Benešovi, předsedovi výboru pro kulturu a sport, který přednesl návrh
pro pořádání kulturních a společenských akcí. Výbor pro kulturu a sport vyvolá jednání se spolky,
na kterém se domluví finální verze.
7.2. Opravy místních komunikací 2020
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Usnesení „KUN III.2020-058“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravy místních komunikací v obci
se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII, IČO 00085031.
Cena díla včetně DPH je stanovena dohodou na částce 162.922 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.“
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
7.3. Žádost o snížení rychlosti v obci Kunčina – žadatel pan Opletal M.
Dne 9.6.2020 Obecní úřad Kunčina přijal písemnou žádost pana Opletala, která je zapsána pod č.j.
OÚ/105/2020. Jelikož Obecní úřad Kunčina není kompetentní v této věci vydávat jakákoliv
rozhodnutí starosta předal celou věc k řešení Polici ČR KŘ pro Pardubický kraj na dopravní
inspektorát Svitavy, aby se k žádosti odborně vyjádřil.
7.4. Žádost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s
Odůvodnění žádosti:
1) Území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. je naprosto shodné s územím
správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Moravská Třebová a pro
účely nové standardizace MAS a přidělení dotační alokace jen pro naše území je nutné projednat a
příslušné usnesení. Schválením usnesení mohou být žadateli o dotaci obce, podnikatelé z území,
zemědělci i NNO z našeho území.
2) Během léta budou uspořádány schůzky a na pracovním jednání dojde k vytvoření
zásobníku projektových záměrů na příští roky.
3) Během měsíce srpna bude MAS MTJ vyhlašovat výzvu na malé projekty do PRV.
Usnesení „KUN III.2020-059“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje zařazení území obce Kunčina do území působnosti mas
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na programové období 201-20
PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
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8. Závěr, diskuse
Pan Zoubek se na konci zasedání ZO zeptal starosty obce, kdy chce pan starosta sdělit občanům, že
kandiduje do voleb do zastupitelstva kraje?
Starosta odpověděl, že se rozhodl kandidovat do zastupitelstva Pardubického kraje v letošních
volbách, a to na 31. místě kandidátky 3PK Pro prosperující Pardubický kraj. Starosta uvedl, že
spolupráce s Pardubickým krajem byla vždy korektní a že jsme spolu vždy jednali jako rovný
s rovným. Starosta obce podporuje současného hejtmana Martina Netolického. Starosta doufá, že
bude pokračovat především rovnoměrný rozvoj Pardubického kraje.
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 19:10 hod.
Dne: 20. června 2020
Zapisovatel:
Jana Pavlišová

______________________________

Jan Šejnoha

______________________________

Jitka Kudrnová

______________________________

Miroslav Kubín

______________________________

Ověřovatelé:

Starosta:
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