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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 

konaného dne 5.8.2020 od 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici 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 27.7.2020 – 5.8.2020. 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 (příchod v 16:05), Michal Kubín, Pavel Novotný, Martin Voráč, Tomáš 
Matušák, Jitka Kudrnová, Miroslav Šmíd, Josef Beneš, Jan Šejnoha, Kateřina Hlaváčková (příchod 
v 16:18) 
 
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že při zahájení zasedání bylo 
přítomno 9 členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  
(§92 odst. 3 Zákona o obcích). 
 
Přítomni občané: 
Brychtová D., Fafílková H., Polák L., Zoubek M. 
 

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 Michal Kubín a Pavel Novotný. Zapisovatelem 
zasedání byl starostou obce navržen pan Martin Voráč. 
 

Schválení programu zasedání 
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů, schválení programu zasedání 
2. Podněty a připomínky občanů, diskuse 
3. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva obce Kunčina 
4. Dotační tituly – úspěšné žádosti o dotace, projednání smluvních vztahů 
5. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena 
6. Zpráva starosty obce o realizaci projektů obce Kunčina 

- Splašková kanalizace Kunčina 
- Rekonstrukce komunikace III. třídy 
- Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa 
- Uložení vedení nízkého napětí v obci Kunčina 
- Sociální bydlení v obci Kunčina 
- Výstavba nové kuchyně Základní školy Kunčina 
- Oprava herny v budově MŠ Kunčina, výměna topení na odloučeném pracovišti 

v Nové Vsi, demolice nevyhovujícího přístřešku pro zahradní techniku a hračky 
     - Rekonstrukce sálu Kulturního domu v Kunčině 
     - Vybudování kontejnerových stání v obci Kunčina 

http://www.obeckuncina.cz/
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7. Plán oprav místních komunikací – II etapa 
8. Rozpočtová opatření 
9. Různé 

9.1. Žádost o snížení limitů povolené rychlosti v obci Kunčina 
9.2. Vklady majetku obce do DSO 

10. Usnesení a závěr 
 

Usnesení „KUN IV.2020-060“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva, 
zapisovatelem volí pana Martina Voráče, ověřovateli zápisu volí pana Pavla Novotného a pana Michala 
Kubína.“ 
 
PRO –  9            PROTI – 0    ZDRŽEL SE – 0                 NEPŘÍTOMNI – Šejnoha M, Hlaváčková K. 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 
 

2. Podněty a připomínky občanů, diskuze 
 
Starosta předal slovo hostům dnešního zasedání z řad veřejnosti. Nejprve však uvedl obsah žádosti 
pana Miroslava Zoubka o projednání zastupitelstvem obce, kterou Obecní úřad Kunčina přijal dne 
3.8.2020. 
 
Žádost o projednání - Pan Zoubek – obsah žádosti 
„V jiných obcích zasažených tlakovou kanalizací se tamní zastupitelstva rozhodla vybudovat 
soukromé tlakové kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem, a to i s následným servisem. Je 
to z důvodu toho, že staří lidé již nemohou obsluhovat takové zařízení, nerozumí tomu a hrozí i možné 
úrazy či další škody způsobené neodborným zásahem či používáním. 
Žádám zastupitele, aby se k dané problematice postavilo stejným způsobem, tedy aby zajistilo nákup 
a montáž jednotlivých čerpacích stanic a zajistilo jejich následný servis technikem, a to pro 
nemovitosti, u nichž nebylo možné vybudovat gravitační kanalizaci."  
 
K danému bodu se nejprve vyjádřil žadatel, pana Miroslav Zoubek. Přítomným sdělil svůj pohled na 
problematiku tlakových přípojek splaškové kanalizace. Zarážející je dle něj skutečnost, že jsou regiony 
chudší než ten náš a obce se přesto rozhodly zaplatit občanům tlakové připojení. Zároveň sdělil, že 
technologie jinde hradily obce, kabel a napájení šlo za občany a majiteli nemovitostí.  
Paní Jitka Kudrnová se zeptala pana Zoubka, jaký je náš region, zda chudý či bohatý? Pan Zoubek 
sdělil, že žijeme v chudém regionu.  
Do diskuse se dále přidal pan Josef Beneš, který žádal po p. Zoubkovi uvést příklady obcí, které řešily 
situaci kanalizačních přípojek tak, jak pan Zoubek na začátku ve své žádosti uvedl. Odpovědí byla 
obec Písařov, která kanalizaci připravuje. Pan Beneš dále uvedl, že osobně zavolá starostům dalších 
obcí, které pan Zoubek uvede jako další příklady. Další obce uvedeny nebyly.  
Starosta obce se do diskuse přidal s příspěvkem, ve kterém se snažil přítomným vysvětlit zásadní 
rozdíl mezi tlakovou kanalizací, kterou obce budují z důvodů technických překážek či jiných důvodů, 
kdy není možné odkanalizovat obce gravitačně. To má zásadní dopad na samotné dotační žádosti či 
struktury výdajů v daných investičních akcích. Vybudování tlakové kanalizace je výrazně levnější, 
avšak výrazně dražší k následnému provozování.  
Pan Jan Šejnoha se vyjádřil obavy, že kdyby obec přistoupila k návrhu pana Zoubka, tedy kdyby obec 
hradila tlakové kanalizační přípojky k nemovitostem, poté by se mohlo stát, že majitelé nemovitosti 
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se budou klonit v některých případech k tlakovému připojení a počet tlakových přípojek by mohl 
vzrůst. Dále se řešila diskuse o délkách kanalizačních gravitačních přípojek, pan Jan Šejnoha uvedl, 
že jeho nemovitost bude napojovat přípojkou o délce 95 metrů. Paní Kudrnová dále uvedla, že se 
může stát, že se zvedne vlna žadatelů o příspěvek na jednotlivé přípojky.  
 
Dále se pan Beneš zeptal, zda není pozdě řešit tuto otázku. Kanalizace se připravuje déle než 6 let, 
téměř 2 roky se staví. Dále uvedl, že není možné přispívat 23 majitelům nemovitostí.  
 
Dalším diskutujícím je pan Tomáš Matušák, který uvedl, že obec nebyla povinna stavět kanalizaci. 
Státní orgány a legislativa je jasná. Pokud se někdo nechce na kanalizaci napojovat, nemusí, může 
zvolit jiný způsob likvidace odpadních vod. (ČOV, vývoz jímky.) Dále uvedl, že obec zaplatila projekty 
soukromých přípojek, to bylo pro všechny majitele nemovitostí spravedlivé. Jiné obce vybíraly na 
projekty finanční příspěvky a někteří lidé to obci splácí dodnes. Dále už je to ale tak, že někdo to má 
z hlediska napojení lepší, někdo horší. Nelze vybraným lidem z obecních peněz přispět. 
 
Místostarosta obce Martin Voráč uvedl další argument: Jak se obec následně v případě schválení 
žádosti pana Zoubka bude muset zachovat k majitelům nemovitostí s domovní ČOV. Novostavby jsou 
vybaveny zařízeními, za které lidé zaplatili částku kolem 70.000 Kč a je stále je používat.  
 
Marek Šejnoha uvedl, že z hlediska financí vůbec nevíme a neví nikdo, jakým způsobem budou příjmy 
obce ovlivněny sníženou výkonností ekonomiky. Obec dle jeho názoru udělala co mohla.  
 
Starosta obce v 16:40 diskuzi ukončil, následně došlo k hlasování o daném bodu.  
 

Usnesení „KUN IV.2020-061“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje investici obce Kunčina do vybudování soukromých tlakových 
přípojek všem nemovitostem, které dle projektu Splaškové kanalizace Kunčina nebylo možné napojit 
gravitační kanalizací. Zastupitelé dále pověřují starostu obce k zajištění následného servisu daných 
zařízení.“ 
 
PRO –  0                     PROTI –  11                     ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení nebylo schváleno. 
 

 
Pan Zoubek po hlasování uvedl, že s výsledkem jednání počítal, ale chtěl pro danou věc udělat ze své 
pozice maximum, aby měl vůči svému okolí čisté svědomí.  
Starosta obce ocenil přístup pana Zoubka a jeho proaktivní přístup v dané věci a jeho aktivní účast 
na zasedání zastupitelstva obce.  
 

3. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva obce Kunčina za rok 2020 
Starosta obce přítomným přednesl obsah zprávy o plnění usnesení zastupitelstva obce za rok 2020.  
 
Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu plnění usnesení 
zastupitelstva obce Kunčina přijatých v kalendářním roce 2020 a pověřuje jej k dokončení plnění 
nesplněných úkolů.  
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4. Dotační tituly – úspěšné žádosti o dotace, projednání smluvních vztahů 
 
Dotační podpora Pardubického kraje – Vybavení hasičům 
Jedná se o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotkám SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje. Účelová dotace byla pro obec Kunčina 
schválena ve výši 70 % skutečných celkových nákladů na pořízení 6 párů zásahové obuvi, maximálně 
však 13.000 Kč. Účel dotace byl již zakoupen, čekáme na jeho dodání, abychom mohli dotace 
následně vyúčtovat. 
 

Usnesení „KUN IV.2020-062“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotkám SDH obce z rozpočtu 
Pardubického kraje, evidenční číslo smlouvy OKŘ/20/22287. Poskytovatelem dotace je Pardubický 
kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k 
podpisu smlouvy a následnému provedení vyúčtování poskytnuté dotace. “ 
 
PRO – 11                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Dotační titul vyhlášený Ministerstvem zemědělství ČR – oprava památek 
Jedná se o poskytnutí účelové dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, 
poskytovatelem je Mze ČR. Dotační prostředky byly pro obec Kunčina schváleny ve výši 200.000 Kč, 
108.047 Kč musí obec Kunčina dofinancovat. Jedná se o dotaci na realizaci restaurátorských prací na 
sousoší Kalvárie v Nové Vsi a na soše sv. Rocha v Nové Vsi. Akce musí být dokončena a vyhodnocena 
do konce září roku 2021. 
 

Usnesení „KUN IV.2020-063“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje přijetí dotačních prostředků ve výši 200.000 Kč z programu 
Ministerstva zemědělství ČR, identifikační číslo akce 129D662002964. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce ke konání ve věci příprav realizace dané akce včetně výběrového řízení na dodavatele 
restaurátorských prací.“ 
 
PRO –  11                             PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Prodej a nákup pozemků, věcná břemena 
 
Žádost o odkoupení nemovitosti – manželé Kopetzští, Kunčina 330 
Starosta obce vyčíslil náklady na předčasné doplacení nájemního vztahu k nemovitosti čp. 325 
v Kunčině, a to na základě žádosti nájemníků nemovitosti: 
K datu 31. 8. 2020 zbývalo obci Kunčina celkově doplatit částku ve výši 293.480,- Kč. 
 
Manželé Kopetzští s jednorázovým doplatkem souhlasí a doplatí jej nejpozději k 31.8.2020.  
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Usnesení „KUN IV.2020-064“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje prodej pozemku p. č. st. 526, o výměře 101 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 325, 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. 1173/18, o výměře 536 m2 – orná půda, v k. ú. Kunčina, obec 
Kunčina, zapsaný u Katastrálního úřadu Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV 
10001. Kupujícími jsou manželé Zdeněk a Iva Kopetzští, současní nájemníci prodávaných 
nemovitostí. Doplatek Kupní ceny nemovitosti byl stanoven výpočtem 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 31. 8. 2020 činí 293.480,- 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 16.6.2020 do 1.7.2020.” 
 
PRO –  11                     PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
• Žádost o prodej pozemku – pan Vilém Vogt 

Jedná se o část obecního pozemku st. 309/1, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Bude 
nutné vyhotovit GP k dělení daného pozemku. Návrh kupní ceny činí 30 Kč za metr čtvereční. 
 

Usnesení „KUN IV.2020-065“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina pověřuje starostu obce k prověření možnosti prodeje části nemovitosti 
vzhledem k realizované investiční akci Sociální bydlení v obci Kunčina. Pokud dotační orgán nebude 
mít k prodeji připomínky, bude prodej realizován dle rozhodnut zastupitelstva obce z roku 2017.“ 
 
PRO –  11                     PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
• Žádost o prodej pozemku – p. Marek Klon 

Pan Marek Klon žádá obec Kunčina o části pozemku parc. č. 2573/10 a o část pozemku parc. č. 2896/7. 
Dále o pozemek parc. č. 2896/36. Bude nutné vyhotovení geometrického plánu z důvodu dělení 
parcel, a to na náklady žadatele.  
 

Usnesení „KUN IV.2020-066“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje části pozemků parc. č. 2573/10 a 2896/7, 
dále schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2896/36. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce k objednávce geodetických prací.“ 
 
PRO –  11                     PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
• Žádost o prodej pozemku – Dagmar Tesařová, manželé Ambrosovi 

Jedná se o obecní pozemky parc.č. 2896/58 a 2575/23, jsou to pozemky, které sousedí  
s nemovitostí čp. 174 v Kunčině. Bude nutné vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků, 
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a to na náklady žadatelů o prodej. Jelikož se jedná o nemovitosti užívané majiteli nemovitosti  
čp. 174, zastupitelé se dohodli na tom, že upřednostní při prodeji žadatele, kteří pozemky 
dlouhodobě užívají.  
 

Usnesení „KUN IV.2020-067“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje záměr prodeje části pozemků parc. č. 2896/58 a 2575/23. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby sdělil žadatelům, manželům Ambrosovým, že 
k prodeji bude nutné zajistit geometrický plán na jejich náklady, teprve poté se zastupitelé vrátí 
k samotnému prodeji pozemků, cena je stanovena na 30 Kč/m2.“ 
 
PRO – 11                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Zpráva starosty obce o realizaci projektů obce Kunčina 
 
Splašková kanalizace Kunčina 
V průběhu jarních měsíců byly dokončeny finální práce na jednotlivých stokách a kanalizačních 
přípojkách. Bylo dokončeno osazení čerpacích stanic a indukčního měření v lokalitě u Mlýna. Byly 
dokončeny práce na finálních úpravách povrchů místních komunikací. Dne 15.6.2020 byla stavba 
zhotovitelem předána investorovi, postupně jsou odstraňovány vady a nedodělky díla nebránící 
užívání. Co se týká otázky provozovatele kanalizace a koncesního řízení, SFŽP a jeho právní oddělení 
stále posuzuje 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. 
 
Kolaudace je naplánována na poslední týden v srpnu letošního roku. Pokud vše proběhne bez 
neočekávaných komplikací, bude možné v průběhu měsíce září 2020 začít s napojováním 
jednotlivých nemovitostí.  
 
V průběhu měsíce srpna 2020 budou odeslány majitelům všech nemovitostí v Kunčině a Nové Vsi 
dopisy, ve kterých jsou popsány technické i administrativní podmínky napojení jednotlivých 
nemovitostí. Na červnovém zasedání zastupitelstva obce byly projednány změnové listy a dodatky k 
původní smlouvě o dílo se zhotovitelem. 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 byl projednán a schválen s dopadem 
na rozpočet akce mínus 848.529,66 Kč bez DPH do konečné ceny díla. 
Konečná cena díla Splašková kanalizace Kunčina činí 155.199.354,41 Kč bez DPH. 
 
Rekonstrukce komunikace III. třídy 
Dne 28.7.2020 bylo předáno staveniště stavby akce s názvem Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina. 
Zhotovitelem je společnost OHL ŽS, a.s. Celkový rozpočet stavby: 60.626.698 Kč včetně DPH 25% 
bude financovat obec → 15.156.674 Kč, bude pravděpodobně dopadat do rozpočtu obce na rok 
2021. Dle informací zhotovitele se plánuje realizace cca 45-55 % předmětu díla v roce 2020, zbývající 
část bude realizována v roce příštím. 
 
Výměna vodovodu Kunčina – III. etapa 
Jedná se o realizace výměny vodovodu v obci Kunčina, akce navazuje na II. etapu, která byla 
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realizována v roce 2020. V současné době se pracuje na přípravách řadu G, tedy úseku od 
komunikace III. třídy směrem k „okálům“. Práce budou prováděny řízeným protlakem, v ideálním 
případě nezasáhneme nově položené asfaltové komunikace.  
 
Uložení vedení nízkého napětí v obci Kunčina 
Dále pokračují práce na uložení vedení NN v obci Kunčina, zemní práce jsou již v hlavní trase vedení 
hotové. Bude následovat přepojování jednotlivých nemovitostí. Stále čekáme na informace o 
skutečném zaměření stavby, ze které budeme vycházet při stanovení náhrad za zasažení obecních 
komunikací a také náhrad za věcné břemeno.  
 
Sociální bydlení v obci Kunčina 
Projekt přestavby obecní budovy Kunčina čp. 223 v sousedství Obecního úřadu na 5 sociálních bytů 
byl zahájen na jaře letošního roku. V současné době máme dokončenou rekonstrukci střechy budovy, 
myslím si, že projektant zvolil velmi dobře a střecha je to opravdu povedená. Do konce měsíce září 
2020 přislíbil zhotovitel vyměnit stávající okna a dveře za plastové prvky a dokončit opravu fasády. 
Poté se práce přesunou do vnitřních prostor budovy. Obec počítá s dokončením realizace projektu v 
květnu příštího roku. Akce je dotována prostředky z IROP, rozpočet akce převýší  
7 milionů Kč, dotace bude pokrývat více než 90% uznatelných nákladů. Předpoklad dokončení akce 
květen 2021. 
 

Usnesení „KUN IV.2020-068“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina pověřuje starostu obce k zajištění prodloužení termínu pro realizaci 
investiční akci Sociální bydlení v obci Kunčina, a to do 30.6.2021.“ 
 
PRO – 11                     PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Výstavba nové kuchyně Základní školy Kunčina 
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem prací na budově ZŠ. Dále představil podrobný 
harmonogram práce na následující týdny do konce prázdnin. Vše směřujeme k tomu, abychom od 
zahájení školního roku byli schopni vařit v nové kuchyni.  
 
Rekonstrukce sálu Kulturního domu v Kunčině 
V letošním roce jsme se rozhodli realizovat dlouho plánovanou opravu sálu a provozovny 
pohostinství budovy našeho Kulturního domu v Kunčině. Většinu prací prováděli zaměstnanci obce 
Kunčina. Již v příštím roce proběhne rekonstrukce poslední části interiéru budovy, bude kompletně 
opraveno sociální zázemí, paní Štěpařová začne na projektu pracovat od září 2020. 
 
Vybudování kontejnerových stání v obci Kunčina 
Jedná se o 126. výzvu Operačního programu Životní prostředí, projekt: Obec Kunčina - Sběrná místa 
a kontejnery. Ze strany SFŽP byla provedena kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti a 
věcné hodnocení našeho projektového záměru. Ve všech krocích hodnocení naše žádost o dotaci 
byla hodnocena jako vyhovující, počet bodů 75. V současné době bude obec čekat na Rozhodnutí o 
přidělení dotace na základě úkonů SFŽP a MŽP, pokud bude obci dotace přislíbena, tak s realizací 
počítáme na druhou polovinu roku 2021. 
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Oprava herny v budově MŠ Kunčina, výměna topení na odloučeném pracovišti v Nové Vsi, 
demolice nevyhovujícího přístřešku pro zahradní techniku a hračky 
Koncem června letošního roku byly zahájeny práce na dloho plánované rekonstrukci herny v budově 
Mateřské školy v Kunčině. Jelikož se jedná o kompletní rekonstrukci daného prostoru, letní prázdniny 
jsou prakticky jedinou příležitostí k realizaci.  
V rámci rekonstrukce byly odstraněny všechny omítky, byla ošetřena stávající podlaha, na kterou byla 
nanesena nová betonová vrstva. Zdi byly ošetřeny a opatřeny sanačními omítkami. Dále jsme v rámci 
rekonstrukce upravili vchod do místnosti a byly stavebně odděleny prostory herny a šatny. Věříme, 
že v průběhu září budou hernu moci děti plnohodnotně využívat. V budově školky v Nové Vsi byly 
vyměněny radiátory v 1.np a byl zdemolován dřevěný sklad na školní zahradě, dále byla opravena 
střešní krytina, demolován nefunční komín.  
V průběhu měsíce srpna vyroste nový sklad hraček a zahradní techniky.    
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce Zprávu starosty obce o realizaci 
projektů obce Kunčina.” 
 

7. Plán oprav místních komunikací – II etapa 
Místní komunikace – II. etapa – podklad k jednání ZO 
KUNČINA 

1. Komunikace k nemovitostem če.1 a čp. 137, 138 a 134 – nutno odvést vodu  
2. Komunikace k nemovitostem čp. 135, 136, 376, 378 – nutno odvést vodu  
3. Komunikace k nemovitostem čp. 2, 120, 360, 124  a 275 – nutno odvést vodu 
4. Komunikace u hasičské zbrojnice Kunčina  
5. Komunikace k nemovitostem čp. 76, 77, 341 – nutno prodloužit obecní vodovod  
6. Komunikace k nemovitostem čp. 74 a 300 a dvěma novostavbám 
7. Komunikace na Malé straně u nemovitostí čp. 287 a 127 – nutno odvést vodu 

NOVÁ VES 
1. Komunikace k nemovitostem čp. 1 a 3  
2. Komunikace k nemovitostem čp. 12, 14 a 112 

 

Usnesení „KUN IV.2020-069“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina pověřuje místostarostu obce k přípravě plánu II. etapy oprav místních 
komunikací pro rok 2020. Zastupitelstvo obce žádá finanční výbor o jeho stanovisko k dané cenové 
nabídce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření příslušné smlouvy o dílo se Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ 00085031.“ 
 
PRO –  11                     PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtová opatření 
Starosta obce představil přítomným obsah rozpočtové opatření č. 2/2020.  
 

Usnesení „KUN IV.2020-070“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020.“ 
 
PRO –  11                     PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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9. Různé 
 
9.1. Žádost o snížení limitů povolené rychlosti v obci Kunčina – úkol z minulého zasedání 
zastupitelstva obce 
Starosta obce zaslal žádost o odborné posouzení žádosti p. Miroslava Opletala příslušnému orgánu 
PČR. Policie České republiky, Územní odbor, Dopravní inspektorát Svitavy, jako orgán státní správy ve 
věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích jako dotčený orgán 
dle § 77 odst. 2 písm. b) cit. zákona o silničním provozu vydává následující vyjádření:  

- Žádost neobsahuje žádné vážné prokazatelné odůvodnění, proč je v daném místě 
požadováno omezení rychlosti. Dle statistiky DN nedošlo v posledním období 5-ti let k žádné 
dopravní nehodě v příčinné souvislosti s nedodržením rychlosti vozidla.  

- K uvedenému omezení rychlosti subjektivní pocit a názor nestačí. Při umístění dopravního 
značení pro nejvyšší dovolenou rychlost není vyřešena žádná represe, jakým způsobem by 
měla být zajištěna vymahatelnost dodržování daného limitu.  

- Dodržování zásad označování dopravními značkami uvedených v technických podmínkách by 
mělo zaručit, aby účastníci silničního provozu byli dostatečně informováni a vedeni 
dopravním značením a omezováni jen v nutné míře!  

- Umístění dopravního značení pro snížení rychlosti nebude řešit zklidnění dopravy na 
uvedených komunikacích v tu danou chvíli a v tom daném místě a není v silách Policie ČR 
provádět každodenní kontrolu pravidel nad dodržováním stanoveného limitu, neboť v okrese 
je plno jiných významnějších komunikací se silnějším provozem a dopravní nehodovostí v 
příčinné souvislosti s rychlostí vozidel. 

-  Omezení rychlosti na 40 km/h v úseku, kde je obecnou povahou zákona stanoven limit na 50 
km/h nic neřeší.  

-  Pro zklidnění dopravy je třeba důrazně apelovat na psychologii řidiče, různými stavebními 
úpravami, aby byl z okolního prostředí nucen dodržet stanovený limit. Nevýhodou je pro 
vlastníka komunikace vynaložení nemalých finančních prostředků. Z tohoto důvodu existuje 
publikace technických podmínek TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi a 
TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, kde jsou uvedeny 
různé schválené úpravy na komunikacích.  

- Jednou z možností, jak na řidiče působit po psychologické stránce je např. umístěním 
informativního radaru apod.  

 
Starosta obce dále uvedl, že dojde ke změnám v provozu na místních komunikacích, a to zejména 
z důvodu rekonstrukce komunikace III. třídy. Vše bude projednáno s příslušnými správními orgány 
včetně Policie ČR. Pokud se dopravní omezení a změny osvědčí, bude starosta usilovat o trvalost 
opatření. (snížení povolené rychlosti, přikázaný směr jízdy apod. ) 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty k dané problematice.  

 
Zastupitelé vzali zprávu starosty obce k dané problematice na vědomí.  
 
9.2. Vklady majetku obce do DSO 
Jedná se o vklady nového majetku obce do Dobrovolného svazku obcí, jedná se celkem o 5 nových 
vodovodních přípojek, a to: 

1. Přípojky ke stavebním parcelám – p. Šikula, p. Brtník (18.531 Kč) 
2. Přípojky k novostavbám – p. Fikr, p. Pavlík (12.806 Kč) 
3. Přípojka k domu NV 65 – paní Serynová (9.308 Kč) 

Hodnota vkládaného majetku celkem činí 40.645 Kč. 
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Usnesení „KUN IV.2020-071“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje vklad majetku obce Kunčina v hodnotě 40.645 Kč do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO 72053453.“ 
 
PRO –  11                     PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
10) Usnesení a závěr 
 
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18:20hod. 
 
Dne: 15. srpna 2020 
 
Zapisovatel: 

Martin Voráč     ______________________________ 
Ověřovatelé: 
   Michal Kubín     ______________________________ 
 
   Pavel Novotný      ______________________________ 
 
Starosta:  Miroslav Kubín   ______________________________ 


