Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 18. 7. 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 10.7.2018 – 18.7.2018. 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, Aleš Širůček, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Marek Šejnoha, Ondřej
Brychta (přítomen od 16:48 hodin), Jiří Šejnoha, Pavel Novotný, Jiří Jelínek
Nepřítomní zastupitelé:
Dagmar Nedvědová – omluvena z důvodu dovolené
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že je přítomno 9 členů
zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. (§92 odst. 3 Zákona o obcích).
Přítomni občané:
D. Brychtová, H. Fafílková, M. Fafílek
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Splašková kanalizace Kunčina – seznámení s výsledky výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací, schválení uzavření smluvních vztahů
3. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Oprava fasády Obecního úřadu Kunčina,
uzavření smluvních vztahů
4. Záměr pořízení nové sekačky na Sportovní areál Kunčina
5. Schválení Plánu rozvoje sportu v obci Kunčina na období 2018-2023
6. Návrh zastupitelů na schválení mimořádné finanční odměny starostovi obce
7. Nová autobusová zastávka v obci Kunčina – Kunčina „Kulturní dům“
8. Rozpočtová opatření
9. Vklad nového majetku do DSO Moravskotřebovský vodovod
10. Prodej pozemků, věcná břemena
11. Mateřská škola Kunčina – žádost o projednání financování části úvazku ekonomky
organizace, žádost o čerpání z rezervního fondu organizace, žádost o souhlas s realizací
projektu v OP VVV
12. Dotace na opravu střechy Kaple sv. Rocha v Nové Vsi – přijetí dotačních prostředků,
schválení vyhlášení výběrového řízení na danou akci
13. Hasičská zbrojnice Kunčina – cenová nabídka na střešní krytinu
14. Různé
14.1. Žádost o pronájem nebytových prostor – zkušebna
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14.2.

Schválení uzavření kupní smlouvy č. 476/2018 na nákup zásahového vozidla
LIAZ do majetku obce 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. Zapisovatelem zasedání byl starostou obce navržen
pan Tomáš Matušák, ověřovateli zápisu pan Josef Beneš a Jiří Jelínek.
Usnesení „KUN V.2018-091“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva,
zapisovatelem volí pana Tomáše Matušáka, a ověřovateli zápisu volí pana Josefa Beneše a pana Jiřího
Jelínka.“
PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

2. Splašková kanalizace Kunčina – seznámení s výsledky výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací, schválení uzavření smluvních vztahů
Otevírání obálek k veřejné zakázce Splašková kanalizace Kunčina proběhlo dne 17.7.2018 od
8.05 hodin na OÚ v Kunčině. Nabídky podalo celkem 5 subjektů, komise rozhodovala ve složení:
Miroslav Kubín, Josef Beneš, Jiří Šejnoha, Marek Šejnoha a Tomáš Matušák. Jediným kritériem pro
výběr nejvhodnější nabídky byla cena díla bez DPH.
Vítězem výběrového řízení se stala firma GASCO spol. s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši
152.508.488,89 Kč bez DPH. Cena dle projektové dokumentace činila celkem 164.297.017,47 Kč
bez DPH, tedy lze konstatovat, že vítězná nabídka snížila cenu oproti projektovým cenám o 7,17 %,
což v dnešní době není zcela obvyklé.
Usnesení „KUN V.2018-092“
„Zastupitelstvo obce Kunčina akceptuje výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce zadávanou v užším řízení dle dokumentu Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v
OPŽP 2014 – 2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem
„Kunčina - splašková kanalizace” a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu obce –
Bc. Miroslava Kubína, k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele – GASCO spol. s r.o., náměstí
Republiky 56, 530 02 Pardubice, IČ: 150 490 35.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo k předmětné veřejné
zakázce. Smlouva o dílo bude podepsána za podmínek vzešlých z předmětného zadávacího řízení.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Oprava komunikace III/36823 – podíl obce Kunčina
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Dne 8. 6. 2018 obdržel Obecní úřad v Kunčině dopis od náměstka hejtmana Pardubického
kraje Michala Kortyše, ve kterém pan náměstek sděluje obci pohled Pardubického kraje na opravu
komunikace III. třídy v intravilánu obce.
O modernizaci komunikace III/36823 v katastru obce, která navazuje na uložení
kanalizačního řadu bylo rozhodnuto na úrovni kraje, a to i přesto, že rozpočet kraje akce zatíží
sumou 41,422 mil. Kč vč. DPH.
Na úrovni kraje bylo dále rozhodnuto, že bude stanovena tzv. rentabilita projektů na opravy
komunikací. Aby mohlo být s následnou modernizací komunikace v naší obci vůbec uvažováno,
musí být garantovaná spoluúčast obce minimálně ve výši 25 % nákladů na stavbu. K dosažení
rentability v adekvátní výši chybí cca 3 miliony Kč, přesná částka bude známa po vysoutěžení
zakázky. Provedení rekonstrukce se plánuje na rok 2021.
(Přichází zastupitel Ondřej Brychta – 16:48)
Usnesení „KUN V.2018-093“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje závazek obce uhradit chybějící podíl k doplacení ceny díla
Rekonstrukce komunikace III. třídy III/36823 po realizaci Splaškové kanalizace Kunčina.
Konkrétní výše spoluúčasti bude upřesněna dle ceny díla po veřejné soutěži, realizace bude provedena
v roce 2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke konání ve věci doplnění požadavku obce na
vyprojektování obrubníků pro stavbu nových úseků chodníků v obci do projektové dokumentace
opravy komunikace. Obec je ochotna se na projektových nákladech samozřejmě finančně podílet.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

3. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Oprava fasády
Obecního úřadu Kunčina, uzavření smluvních vztahů
Posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne 14.6.2018 v 15:30 hodin na OÚ Kunčina. Jako
nejvhodnější nabídka pro zadavatele byla výběrovou komisí vyhodnocena nabídka společnosti
IGOR ŘÍHOŠEK, Vrchlického 1717/6, 787 01 Šumperk, IČ 75427915.
Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky byla cena díla včetně DPH. Vítěz předložil
cenovou nabídku ve výši 603.478 Kč včetně DPH.
Usnesení „KUN V.2018-094“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele zakázky
Oprava fasády Obecního úřadu v Kunčině. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s
vítězem výběrového řízení, IGOR ŘÍHOŠEK, Vrchlického 1717/6, 787 01 Šumperk, IČ 75427915,
celková cena díla je stanovena na 603.478 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
Ke konání v této věci.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0
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4. Záměr pořízení nové sekačky na Sportovní areál Kunčina
Dlouhodobě obec řeší sekání ploch ve sportovním areálu v Kunčině a sekání ploch u základní
školy. Starosta obce se na jednání s paní Mgr. Hutirovou dohodl na takovém řešení, kdy starosta
obce navrhne zastupitelstvu pořízení nové sekačky na sportovní areál a stroj, který je momentálně
na areálu postoupí k využívání základní škole. Školník bude sekat plochy v areálu a obecní
zaměstnanci budou u školy pomáhat pouze sporadicky.
Starosta obce zajistil cenové nabídky na novou sekačku od firmy HITL, s.r.o.
1. Varianta: John Deere X 350R – cena 124.000 Kč bez DPH
2. Varianta: Stiga Estate Pro 9122 XWS – cena 119.000 bez DPH
Usnesení „KUN V.2018-095“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje zakoupení nové sekačky „STIGA ESTATE PRO 9122 XWS“ do
majetku obce Kunčina za cenu 119.000 bez DPH, tedy 143.990 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce ke konání v této věci a k podpisu objednávky.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

5. Schválení Plánu rozvoje sportu v obci Kunčina na období 2018-2023
Starosta obce zpracoval základní rozvojový dokument v oblasti sportu obce na roky 2018-2023.
Je to „živý“ dokument, který bude v průběhu času dle potřeby obce upravován.
Obce mají povinnost od 1. 7. 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje
sportu a zajišťovat jeho provádění. Tento termín je stanoven do 18 měsíců od účinnosti novely, tj.
od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku
II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu).
Usnesení „KUN V.2018-096“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje Plán rozvoje sportu obce Kunčina předložený starostou obce
(viz příloha č.3). Plán rozvoje sportu je živým dokumentem a bude průběžně upravován dle potřeb a
plánů obce v daném období.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

6. Návrh zastupitelů na schválení mimořádné finanční odměny starostovi
obce
Na začátku projednávání daného bodu vystoupil starosta obce a oznámil přítomným, že se
nebude případného hlasování o daném bodu účastnit, a to z důvodu možného střetu zájmů.
Na červnovém zasedání zastupitelstva obce Kunčina byl zastupitelem obce Josefem
Benešem navržen bod k zařazení na další zasedání zastupitelstva, a to bod s názvem „Schválení
mimořádné finanční odměny starostovi obce“.
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Starosta obce zajistil informace o možnostech tento návrh projednat zastupitelstvem obce
dle stávající legislativy. Starosta obce vycházel z METODICKÉHO DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ vydaným Ministerstvem vnitra ČR, z něhož vyplývá:
•
•
•

•

Schvalování mimořádných odměn náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce
dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích.
Schválení těchto odměn je fakultativní, záleží výhradně na vůli zastupitelstva obce, zda
mimořádnou odměnu v konkrétním případě přizná a v jaké výši.
Mimořádná odměna představuje ze zásady nenárokovou formu odměňování členů
zastupitelstva obce, a to v kterékoliv funkci – pro starostu obce stejně jako člena
zastupitelstva obce bez dalších funkcí a může mu být vyplacena až po přijetí příslušného
usnesení zastupitelstva obce.
Zákon pro schválení usnesení zastupitelstva obce o přiznání mimořádné odměny stanoví
dvě speciální procesní podmínky:
1. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako
samostatný bod informace o konání připravovaného zasedání zastupitelstva obce vyvěšené
na úřední desce obecního úřadu po dobu minimálně 7 dní před konáním zasedání
zastupitelstva obce, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup (srov. § 93 odst. 1 a § 76
odst. 4 zákona o obcích).
2. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce (mimořádných odměn
členům zastupitelstva) musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu
jednání zastupitelstva obce.

Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým
byla schválena. Pro usnesení o poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce dále
platí všechna obecná pravidla pro přijetí platného usnesení zastupitelstva obce, tedy že usnesení
musí být schváleno nadpolovičním počtem všech členů zastupitelstva obce, a to na veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
Za co je možné poskytnout mimořádnou odměnu? Mimořádnou odměnu je možné členu
zastupitelstva obce dle § 76 odst. 1 zákona o obcích přiznat za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce.
Mimořádná odměna musí být vždy v souladu se shora uvedeným vymezením důvodů pro její
poskytnutí řádně zdůvodněna mimořádností nebo významností úkolu s povinností uvést toto
zdůvodnění každé jednotlivé odměny v souvisejícím usnesení zastupitelstva obce, kterým byla
přiznána.
V jaké výši je možné poskytnout mimořádnou odměnu (mimořádné odměny) členovi
zastupitelstva obce za výkon jím zastávaných funkcí? Uvolněný člen zastupitelstva obce
Uvolněnému členu zastupitelstva obce je možné poskytnout v kalendářním roce mimořádnou
odměnu ve výši (resp. mimořádné odměny v souhrnné výši), která nepřesahuje dvojnásobek
nejvyšší odměny, která mu v souvislosti s výkonem zastávaných funkcí náležela za měsíc.
Pro účely stanovení maximální výše mimořádných odměn uvolněných členů zastupitelstva obce tak
platí analogický princip jako pro stanovení nárokové odměny za vlastní výkon funkce.
Zastupitel Josef Beneš navrhnul starostovi obce schválit finanční odměnu za plnění
mimořádných a zvlášť významných úkolů obce ve výši 30.000 Kč. Zastupitel Marek Šejnoha
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k danému bodu vystoupil a navrhnul starostovi obce odměnu navýšit na částku 50.000 Kč, ostatní
zastupitelé neměli k danému bodu dalších návrhů a souhlasili s návrhem pana Marka Šejnohy.
Usnesení „KUN V.2018-097“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje poskytnutí mimořádné finanční odměny ve výši 50.000 Kč
starostovi obce Miroslavu Kubínovi, odměna je schválena za splnění mimořádného a zvlášť
významného úkolu pro obec Kunčina, tím úkolem byla příprava výstavby Splaškové kanalizace
Kunčina. Odměna bude starostovi vyplacena ve výplatě odměny za výkon funkce za měsíc červenec
2018.“
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Starosta obce v daném bodě nehlasoval. Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

7. Nová autobusová zastávka v obci Kunčina – Kunčina „Kulturní dům“
Starosta obce zajistil stanovisko Krajského úřadu Pardubického krajek návrhu p. Jiřího Jelínka na
vybudování nové zastávku BUS v obci Kunčina. Z písemného vyjádření pana Ing. Leoše Berana
vyplývá, že k zavedení nové zastávky do celostátního registru zastávek potřebuje obec buď
stanovení dopravního značení nebo vydané kolaudační rozhodnutí. Se zařazením zastávky do
jízdních řádů nebude dle technologů veřejné dopravy problém. Jen je nutné upozornit, že pokud
zastávka vznikne, vloží se do jízdních řádů k jejich červnové nebo prosincové změně.
Usnesení „KUN V.2018-098“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr vybudování nové zastávky BUS v lokalitě u
Kulturního domu Kunčina, zastávka bude označena jako zastávka na znamení, prozatím se tedy
nebude budovat stavba kryté zastávky pro cestující. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce učinit
veškeré kroky k tomu, aby byla nová zastávka na znamení s názvem „Kunčina Kulturní
dům“ zavedena do systému v červnu 2019.“
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitel obce p. Henych hlasování nepřítomen. Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

8. Rozpočtová opatření
Jedná se o rozpočtové opatření č. 6/2018:
Výdaje:
SU
AU
UZ
OD
PA
SP
231 30
23
21
61
231 30
55
12
51
231 30
61
71
51

PO
21
69
69

ZP
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Změna rozpočtu
1.500.000 Kč (SPLAŠKOVÁ KANALIZACE)
150.000 Kč (Služby SDH – demolice)
150.000 Kč (Služby OÚ – audit, BOZP…)

Usnesení „KUN V.2018-099“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.“
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

9. Vklad nového majetku do DSO Moravskotřebovský vodovod
Jedná se o vklad majetku nové vodovodní přípojky RD pana Miloše Kopřivy v celkové hodnotě
7.009 Kč do Dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovský vodovod.
Usnesení „KUN V.2018-100“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje vklad majetku – vodovodní přípojka v celkové hodnotě
majetku 7.009 Kč, do Dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovský vodovod.“
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitel obce p. Henych hlasování nepřítomen. Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

10. Prodej pozemků, věcná břemena
SOBS o zřízení věcného břemene – GTT - Seryn
Jedná se o SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O
UMÍSTĚNÍ STAVBY číslo : IV-12-2015829/VB/3, název : Kunčina, Nová Ves,121,Seryn.
Obec je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. 2185; 1356/71; 147/1; 1466/41; 1356/33; 1356/32;
1356/57; 178, všechny v k.ú. Nová Ves u Mor. Třebové, předpokládaný rozsah omezení činí 209
metrů a 3x pilíř NN, náhrada za omezení vlastnických práv činí 6.270 Kč.
Náhrada za omezení práv je nižší než při obdobném zásahu v Kunčině, důvodem je skutečnost, že
obec předpokládá, že bude moci do výkopů bezplatně v daných úsecích přidat kabel pro napájení
veřejného osvětlení, jehož vybudování je v plánu obce na roky 2019-2020. S těmito podmínkami
bude starosta obce vstupovat do jednání s investorem.
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Usnesení „KUN V.2018-101“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IV-12-2015829/VB/3, název: Kunčina, Nová Ves, 121,
Seryn - knn.
Omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Zařízení distribuční soustavy a
zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová
náhrada ve výši 6.270,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy s podmínkou, že obec bude bezplatně
přikládat do výkopů kabel pro napájení nového veřejného osvětlení. Do vyjádření obce k danému
záměru bude tato podmínka jasně definována.
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitel obce p. Henych hlasování nepřítomen. Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

SOBS o zřízení věcného břemene
Jedná se o SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O
UMÍSTĚNÍ STAVBY číslo: IV-12-2017693/VB/2, název: Kunčina, p.č.743/6, kNN, SS100. Obec je
výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 2579, k.ú. Kunčina
Usnesení „KUN V.2018-102“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IV-12-2017693/VB/2, název: Kunčina, p.č.743/6, kNN,
SS100. Omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Zařízení distribuční soustavy
a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová
náhrada ve výši 2.600,- Kč.
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitel obce p. Henych hlasování nepřítomen. Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.
Žádost o koupi pozemku – Monika Málková
Obec Kunčina dne 11.6.2018 přijala pod čj. OÚ/216/2018 žádost paní Moniky Málkové o
odkoupení pozemku parc. č. 1356/21, k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové.
Důvodem pro odkoupení pozemku je skutečnost, že pozemek je zaplocen a je užíván paní
Málkovou, koupí by byl nesoulad mezi stavem užívaným a stavem vlastnickým vyřešen.
Usnesení „KUN V.2018-103“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1356/2, k.ú. Nová Ves u
Moravské Třebové. Zájemcem o koupi daného pozemku paní Monika Málková, Nová Ves 1, 569 24
Kunčina. Jelikož se jedná o pozemek s rozlohou 810 m2, cena je stanovena na 25 Kč/m2. “
PRO – 10
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0
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11. Mateřská škola Kunčina
- žádost o projednání financování části úvazku ekonomky organizace
- žádost o souhlas s realizací projektu v OP VVV
- žádost o čerpání z rezervního fondu organizace
Žádost o projednání financování části úvazku ekonomky organizace
Obec Kunčina dne 11.6.2018 přijala žádost ředitelky Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy, na
projednání možnosti financování části úvazku ekonomky obcí. Důvodem pro žádost je, že paní
ekonomce přibývá náplň práce, má na starosti provádění výplat, stávající úvazek na 0.38 je
nedostačující. Paní ředitelka navrhuje navýšit úvazek na 0,68, to by znamenalo navýšení nákladů o
10.638 Kč měsíčně vč. náhrad. Navýšení by bylo realizováno v případě schválení od 9/2018.
Zastupitelé bod odložili na pracovní poradu zastupitelstva obce, budou chtít znát detailní pracovní
náplň ekonomky.
(odchází p. Marek Šejnoha)
Žádost o souhlas s realizací projektu v OP VVV
Obec Kunčina dne 2.7.2018 přijala žádost ředitelky Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy, na
projednání žádosti o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu v rámci OP VVV – Výzva
č. 02_18_063 pro Šablony II – MMR v prioritní ose 3.
Usnesení „KUN V.2018-104“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje zapojení Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy do realizace
projektu v rámci OP VVV – Výzva č.02_18_063 pro Šablony II – MMR v prioritní ose 3. “
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Žádost o čerpání z rezervního fondu organizace
Obec Kunčina dne 2.7.2018 přijala žádost ředitelky Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy, na
projednání žádosti o udělení souhlasu zřizovatele s čerpáním prostředků rezervního fondu. Žádost
je podána z důvodu realizace projektu v rámci OP VVV – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MMR
v prioritní ose 3. Dále je tu možnost poskytnutí překlenovací půjčky po dobu nezbytně nutnou.
Usnesení „KUN V.2018-105“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje čerpání z rezervního fondu organizace z důvodu realizace
projektu v rámci OP VVV – Výzva č.02_18_063 pro Šablony II – MMR v prioritní ose 3. “
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0
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12. Dotace na opravu střechy Kaple sv. Rocha v Nové Vsi – přijetí dotačních
prostředků, schválení vyhlášení výběrového řízení na danou akci
Dne 9.7.2018 Obec Kunčina obdržela dokument s názvem Registrace akce a rozhodnutí o přidělení
dotace na akci Obnova střechy kaple sv. Rocha v Nové Vsi.
Z dokument vyplývá, že obec získá dotaci na daný záměr ve výši 415.862 Kč, maximálně však 70 % z
vysoutěžené ceny díla.
Realizace projektu musí být dokončena do 29.9.2019. Předložení ZVA k dané akci o den později.
Obec počítá s veřejnou soutěží na podzim 2018, realizace bude stanovena od 4/2019 – 6/2019
Usnesení „KUN V.2018-106“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje realizaci projektu Obnova střechy kaple sv. Rocha v Nové Vsi a
přijímá rozhodnutí o přidělení dotace Ministerstva zemědělství ČR.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k navázání spolupráce ve věci vyhlášení výběrového řízení
a vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce, se společností Ayming Česká republika s.r.o.,
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, 130 00, IČ: 242 87 768, za celkovou cenu 45.000 Kč bez DPH.“
PRO – 8
PROTI – 1 (Matušák)
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

13. Hasičská zbrojnice Kunčina – cenová nabídka na střešní krytinu
Starosta obce zajistil kompletní materiál od společnosti BLACHOTRAPEZ s celkovou nabídkovou
cenou 182 269,76 Kč vč. DPH. Zaměstnanci obce zajistí zhotovení tesařských konstrukcí a
následující práce budou koordinovány s p. Soškou dle jeho pracovního vytížení.
Usnesení „KUN V.2018-107“
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu prací na novostavbě
hasičské zbrojnice v Kunčině. Zastupitelstvo pověřuje starostu k objednání materiálu od společnosti
Blachotrapez dle předložené cenové nabídky.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

14. Různé
14.1. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory
Dne 10.7.2018 obec Kunčina obdržela žádost p. Ladislava Sekaniny a p. Romana Kalhause o
poskytnutí jedné místnosti z obecních prostor v KD Kunčina nebo Klubu důchodců. Místnost bude
využívána jako zkušebna místních muzikantů. Starosta obce navrhuje stanovit stejné podmínky pro
pronájem jako u zkušebny v Nové Vsi.
Po dohodě se zájemci jsme se dohodli na možnosti využívání opravené šatny s tím, že v případě
konání veřejných akcí bude mít přednost kulturní život obce nad provozem zkušebny. Dále je nutné
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se dohodnout na podmínkách provozu zkušebny s provozovatelkou pohostinství paní Totůškovou.
Usnesení „KUN V.2018-108“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o
výměře 28 m2 v budově Kulturního domu Kunčina. Výše nájemného je stanovena na částce 600 Kč
ročně a bude splatná vždy k 31.7. v kalendářním roce. “
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

14.2. Schválení uzavření kupní smlouvy č. 476/2018 na nákup zásahového vozidla LIAZ do
majetku obce Kunčina
Dne 12.7.2018 obec Kunčina obdržela od města Svitavy předem schválenou verzi kupní smlouvy
č. 476/2018. Předmětem kupní smlouvy je zásahové vozidlo LIAZ 101.860 (4x4), RZ 4E0 5800.
Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem na částce 750.000 Kč vč. DPH.
K předání dojde po podpisu smlouvy a zaplacení kupní ceny na účet uvedený v kupní smlouvě.
Usnesení „KUN V.2018-109“
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 476/2018. Předmětem smlouvy je
pořízení zásahového vozidla LIAZ 101.860 od města Svitavy za cenu 750.000 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu SDH Nová Ves k
naplánování úkonů k předání vozidla.“
PRO – 9
PROTI – 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18:15 hod.
Dne: 19. 7. 2018
Zapisovatel:
Tomáš Matušák

_______________________________

Josef Beneš

________________________________

Jiří Jelínek

________________________________

Miroslav Kubín

________________________________

Ověřovatelé:

Starosta:
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