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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina 

konaného dne 10.8.2019 od 16:30 hodin v budově hasičské zbrojnice 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 2.9.2019 – 10.9.2019. 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, Miroslav Šmíd, Jitka Kudrnová, Tomáš Matušák, Jan Šejnoha, Michal Kubín, 
Kateřina Hlaváčková, Pavel Novotný, Marek Šejnoha (pozdní příchod 16:45) 
Omluveni zastupitelé: 
Josef Beneš – služební cesta 
Martin Voráč – zahraniční cesta 
 
Dle prezenční listiny dnešního veřejného zasedání lze konstatovat, že při zahájení zasedání je 
přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  
(§92 odst. 3 Zákona o obcích). 
 
Přítomni občané: 
Pavlišová J., Brychtová D., Švanda L. 
 
 

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 Jan Šejnoha a Miroslav Šmíd. Zapisovatelkou 
zasedání byla starostou obce navržena paní Jana Pavlišová. 
 

Schválení programu zasedání 
1. Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a ověřovatelů 
2. Splašková kanalizace Kunčina – aktuální informace o průběhu realizace projektu, projednání 
smluvních vztahů ke koncesnímu řízení na provozovatele splaškové kanalizace 
3. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů 
4. DOTACE – zpráva starosty obce o dotačních možnostech pro rok 2020 
5. Rozpočtové opatření 
6. Projednání „Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčina“ 
7. Plán výstavby chodníků Kunčina a Nová Ves, projednání smluvních vztahů 
8. Nákup vybavení pro údržbu chodníků a komunikací v zimním období 
9. Kulturní dům Nová Ves – zadání pro architektonickou studii, přestavba objektu na byty a 
nebytové prostory 
10. Rozpočet na rok 2020 – investice a opravy 
11. Věcná břemena 

http://www.obeckuncina.cz/
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12. Různé 
12.1. Vklad majetku obce do DSO 
12.2. Žádost o prodej pozemku 
12.3. Finanční příspěvky obce na činnost spolků a ostatních žadatelů o podporu - rok 2020 

13. Usnesení a závěr 
 

Usnesení „KUN VII.2019-118“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje program veřejného zasedání obecního zastupitelstva, 
zapisovatelkou volí paní Janu Pavlišovou, a ověřovateli zápisu volí pana Jana Šejnohu a pana 
Miroslava Šmída.“ 
 
PRO – 8                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
 

 

(přichází zastupitel Marek Šejnoha – 16:45) 
 

 

2. Splašková kanalizace Kunčina - aktuální informace o průběhu realizace 
projektu, projednání smluvních vztahů ke koncesnímu řízení na 
provozovatele splaškové kanalizace 
 
V současné době probíhají práce na osmi úsecích, jedná se o tyto úseky: 

1. Komunikace III. Třídy – Nová Ves čp. 94 
2. Komunikace III. Třídy – Kunčina čp. 69 
3. Komunikace III. Třídy – Kunčina čp. 337 
4. Malá strana – U Areálu pod Skalkou 
5. Malá strana – Přeložka vodovodu 
6. Lokalita u mlýna – ruční kopání na výtlaku 
7. Asfaltování – komunikace k novým domkům 
8. Kunčina na stoce A 1.1 – čp. 138 

 
K danému tématu proběhla diskuze, a to nad přidáním semaforů na staveniště v Nové Vsi u čp. 94, 
kde je úsek nepřehledný. Padl návrh, zda by nebylo možné přesunout semafor na pracoviště v Nové 
Vsi z přehlednějšího úseku na hranici katastrů Kunčina a Nová Ves u Moravské Třebové, tedy ze 
staveniště u čp. 69. Starosta obce na kontrolním dnu ve čtvrtek 12.9.2019 zjistí možnosti realizace 
návrhu.  
 
Dále zastupitelé vznesli dotaz na starostu obce, zda je reálné dokončit práce na stokách a 
přípojkách do poloviny října letošního roku, a to z důvodu oprav komunikace III. třídy. Dále v diskuzi 
poznamenali, že dokončení práce v daném termínu bude vyžadovat, aby zaměstnanci zhotovitele 
pracovali v pátek déle než do 10:00 a patrně budou muset probíhat práce i o víkendech.  
 
Další poznámkou k danému tématu je znehodnocení louky u areálu pod Skalkou, kde je více než 
týden zaplocen výkop a nic se v dané lokalitě neděje. Obyvatelé v deštivých dnech objížděli 
zatarasený výkop po louce a zcela jí znehodnotili. Obec musí požadovat náhradu a uvedení do 
původního stavu.  
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Splašková kanalizace Kunčina – smluvní vztahy 
V posledních týdnech starosta obce pracoval na dokončení jednání ve věci navázání důležitých 
smluvních vztahů hned s několika partnery obce. 

1. Město Moravská Třebová a VHOS, a.s. – dohoda o spolupráci 
2. Pardubický kraj – oprava komunikace III. Třídy v obci 
3. spol. VIA CONSULT - zahájení koncesního řízení na provozovatele kanalizace 

 
1. Město Moravská Třebová – dohoda o spolupráci 

Jedná se o dohodu 3 stran (obec Kunčina, město Moravská Třebová a provozovatel kanalizace 
Moravská Třebová – společnost VHOS, a.s.). Předmětem dohody je uzavření dohody o vzájemné 
spolupráci, jejímž předmětem je čištění odpadních vod z obce Kunčina na ČOV Moravská Třebová. 
Dohoda o spolupráci mezi smluvními stranami se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1. 
10. 2019. 
V bodu IV. Smlouvy jsou jasně vymezeny povinnosti jednotlivých stran, které ze smlouvy vyplývají. 
Pro obec Kunčina ze smlouvy vyplývá: 

1. Měřit množství předávané odpadní vody indukčním průtokoměrem osazeném na výtlaku V1 
v měřící šachtě umístěné za ČS 1. pod obcí Kunčina. 

2. Kvalita předávané odpadní vody bude v souladu s platným kanalizačním řádem města 
Moravská Třebová.  

3. Zajišťovat rozbory kontrolních vzorků odebíraných na ČS 1 a to 2X za kalendářní rok 
v rozsahu pH, CHSK,NL. 

4. Dodržovat schválený kanalizační řád, který bude vyhotoven pro Kanalizaci – Kunčina. 
 
Článek V. 

a) Obec Kunčina bude městu Moravská Třebová splácet výši investice do ČS Sušice formou 
nájmu. 

b) Neplnění povinností z bodu IV. Bude vždy projednáno za účasti smluvních stran. 
Dohoda je platná od 1. 10. 2019. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6. 
měsíců. Výpovědní lhůta počíná plynout první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
 
 

Usnesení „KUN VII.2019-119“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje znění návrhu dohody o spolupráci s městem 
Moravská Třebová. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k dalšímu jednání o podobě konečných 
podmínek a nastavení smluvních vztahů.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
2. Pardubický kraj – oprava komunikace III. třídy v obci 
Rada Pardubického kraje bude projednávat uzavření smluvních vztahů s naší obcí pravděpodobně 
již na svém zasedání v září. Obec poskytla veškerou součinnost Kraji při přípravě smluvní 
dokumentace k opravám komunikace III. Třídy – realizace 2020. Po schválení radou kraje starosta 
obce na základě zmocnění usnesením ZO Kunčina č. KUN II.2019 - 068 ze dne 2.5.2019 podepíše 
smluvní dokumentaci a bude nadále k dispozici Pardubickému kraji pro další kroky. 
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3. spol. VIA CONSULT - zahájení koncesního řízení na provozovatele kanalizace 
Starosta obce uspořádal dne 20.8.2019 na Obecním úřadě setkání s projektovou manažerkou 
projektu a administrátorem dotace, dále se setkání zúčastnil p. Mgr. Konečný (VIA CONSULT).  
Cílem setkání bylo specifikovat povinnosti obce v následujících měsících vzhledem k provozování 
splaškové kanalizace v Kunčině.  
 
Obec již byla kontaktována SFŽP s apelem na řešení budoucího provozovatele. Na základě všech 
dostupných zdrojů informací bylo rozhodnuto, že obec nemusí vybírat provozovatele tzv. velkým 
koncesním řízením, protože za 5 let provozu nepřesáhne obrat 20 milionů Kč.  
 
Obec v rámci koncesního řízení bude napřímo oslovovat minimálně 3 uchazeče o veřejnou zakázku, 
hodnoticím kritériem bude výše ceny stočného, které bude vycházet z přesně zadaného 
kalkulačního modelu.  
 
K zahájení příprav na vyhlášení koncesního řízení malého rozsahu je nutné projednat a schválit 
příkazní smlouvu se společností VIA CONSULT, které bude koncesní řízení pro obec Kunčina 
kompletně zajišťovat. (Cena díla: 55.000 Kč bez DPH – není uznatelnou položkou pro SFŽP). 
 

Usnesení „KUN VII.2019-120“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností VIA 
Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 250 84 275. Za vykonanou činnost, ve smyslu čl. 
II. a III. této smlouvy, přísluší příkazníkovi honorář za její provedení ve výši: 55.000,- Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
3. Zpráva starosty obce o stavu rozpracovaných projektů a plnění úkolů 
 
Starosta obce přítomným sdělil pouze ve zkratce aktuální stav rozpracovaných projektů. 

• Oprava střechy KD Nová Ves, demolice chléva – dokončeno 

• Výstavba nové kuchyně ZŠ Kunčina – čekáme na materiál, objednána jsou okna i dveře 

• Rekonstrukce jídelny MŠ Kunčina – do konce září bude hotovo 

• Přístřešek u Klubu důchodců v Kunčině 

• Oprava 2 bytů v 1.np budovy Obecního úřadu – začátek prací bude zahájen na konci září 

• Chodník k ZŠ a nádraží ČD v Kunčině, veřejné osvětlení – dokončeno 

• Veřejné osvětlení Nová Ves 

• Výměna vodovodu Kunčina - práce provede firma EVT stavby s.r.o. Svitavy. Výměna 
proběhne v Kunčině od čp. 152 po křižovatku u MO Hruška 

 
Starosta obce seznámil přítomné se stavy jednotlivých projektů. Proběhla krátká diskuze nad 
jednotlivými body. 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí zprávu starosty obce k aktuálním projektům obce.“ 
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4. Dotace - zpráva starosty obce o dotačních možnostech pro rok 2020 
 
Dotační titul Pardubického kraje 2019 – požární technika 
Obec Kunčina byla úspěšná ve své snaze o získání účelové dotace na pořízení zásahových oděvů 
pro členy výjezdové jednotky JPO Nová Ves a JPO Kunčina. Dotace bude max. 70 % skutečných 
celkových nákladů, maximálně však 27.000 Kč. 
 

Usnesení „KUN VII.2019-121“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové 
účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2019 – II.kolo, evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/24780. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a místostarostu obce k zajištění nákupu 6 ks zásahových 
oděvů pro členy JPO Kunčina a JPO Nová Ves.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Dotační tituly Pardubického kraje 2020 
1. Program obnovy venkova Pardubického kraje (žádost podat do konce září 2019) 
Program 3.1. = výměna svítidel veřejné osvětlení v místní části Nová Ves 
 
2. Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2020 
= pracujeme na vytvoření projektu pro rok 2020, pozemky v sousedství Mateřské školy v Kunčině. 
(žádost podat do konce 1/2020) 
 
3. MAS MTJ – Malý leader – Oprava podlahy hasičské zbrojnice Nová Ves 

 
Usnesení „KUN VII.2019-122“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje podání žádostí o dotace Pardubického kraje pro 
rok 2020, a to na následující projektové záměry: 
I. Program obnovy venkova Pardubického kraje – projektový záměr s názvem Výměna svítidel 
veřejného osvětlení v místní části Nová Ves.  
II. Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v PK - projektový záměr s názvem Veřejné 
dopravní hřiště Kunčina. 
III. Malý leader Moravskotřebovsko a Jevíčsko 2020 – Rekonstrukce zasedací místnosti Hasičské 
zbrojnice Nová Ves.  
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce ke konání v této věci.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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Ostatní dotační tituly  

• MMR ČR – Oprava hřbitovní zdi hřbitova v Nové Vsi - Byla uzavřena smlouva s Mgr. 
Ondřejem Staňkem, který bez nároku na honorář vypracuje žádost o dotaci a zajistí její 
řádné podání na MMR ČR 

• SFŽP – Vybudování sběrných míst v obci Kunčina - Dne 5.9.2019 navštívil starostu obce 
obchodní zástupce společnosti BHZ Invest s.r.o., který starostovi představil dotační možnosti 
na vybudování či úpravu sběrných míst v obcích a městech. Předmětem dotace mj. Pořízení 
kontejnerů a štěpkovačů. Výše dotace: 85 % z uznatelných nákladů. V rámci projektu je 
možné řešit stavební úpravy sběrných míst (zastřešení, ohraničení, zpevnění plochy např. ze 
zámkové dlažby, celková revitalizace). 

• SZIF – Program rozvoje venkova – Pořízení techniky či technologie pro využití v lesnictví - 
Dne 5.9.2019 obchodní zástupce BHZ invest s.r.o. dále starostovi představil dotační 
možnosti SZIF, která momentálně běží. Předmětem dotace mj. Pořízení traktoru s 
příslušenstvím, podmínkou je, že žadatel musí vlastnit lesní pozemky. Výše dotace: 50 % z 
uznatelných nákladů. Příjem žádostí: do 29.10.2019. V rámci projektu je možné řešit nákup 
traktoru daného výkonu, dle naší rozlohy lesa je to traktor do výkonu 50 kW, a to včetně 
příslušenství. 
 

 
Usnesení „KUN VII.2019-123“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje záměr obce podat žádost o dotace ze SFŽP na 
vybudování či úpravu sběrných míst v roce 2019. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání 
ve věci přípravy žádosti o datace a zajištění cenové nabídky služeb dotačního managmentu a 
administrace.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
Usnesení „KUN VII.2019-124“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje záměr obce podat žádost o dotace ze SZIF na 
pořízení techniky a technologie pro využití v lesnictví a k dalším činnostem. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce a zastupitele Marka Šejnohu k jednání ve věci přípravy žádosti o datace a 
zajištění cenové nabídky služeb dotačního managmentu a administrace.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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5. Rozpočtová opatření 
 
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 8/2019.  
Rozpočtové opatření č. 8/2019. - viz příloha zápisu 

 
Usnesení „KUN VII.2019-125“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 

6. Projednání „Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčina“ 
 
Dne 3.9.2019 Městský úřad Moravská Třebová zaslal tzv. Předložení dokumentu s názvem „ZPRÁVA 
O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNČINA“ zastupitelstvu obce.  
Pořizovatel projednal návrh zprávy o uplatňování se všemi dotčenými orgány (Pardubický kraj, 
sousední obce, veřejnost, obec Kunčina), zpráva byla doplněna o vyjádření a požadavky 
jednotlivých dotčených orgánů. 

 
Usnesení „KUN VII.2019-126“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina: 
A. bere na vědomí 
 - vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kunčina 
B. projednalo a schvaluje 
- zprávu o uplatňování ÚP Kunčina.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Plán výstavby chodníků Kunčina a Nová Ves, projednání smluvních 
vztahů 
 
Starosta spolu s místostarostou obce intenzívně spolupracují s projekční kanceláří PRODIN, kterou 
oslovili s žádostí o vyhotovení cenové nabídky na projekční práce pro výstavbu nových chodníků v 
obou místních částech. Společnost PRODIN byla oslovena z důvodu souvisejících projekčních 
činností na rekonstrukci komunikace III. třídy v obci Kunčina. 
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Usnesení „KUN VII.2019-127“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekční činnost pro 
výstavbu nových chodníků v obci Kunčina s firmou PRODIN, a.s., se sídlem Pardubice - Zelené 
Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02, IČO: 252 92 161. Cena díla je stanovena ve smlouvě o dílo na 
částce 603.306 včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. Kontaktní osobou pro komunikaci 
se společností PRODIN bude nadále p. Martin Voráč, místostarosta obce.“  
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Nákup vybavení pro údržbu chodníků a komunikací v zimním období 
 
Chodníky: Velmi se v minulém roce vydařil nákup kartáče STIGA, bylo by dobré, aby jeden kartáč 
byl k dispozici v Kunčině a jeden v Nové Vsi. Cena: cca 20.000 Kč vč. DPH 
Místní komunikace: Na pracovní poradě zastupitelstva bylo zadáno místostarostovi obce, aby 
připravil návrh řešení zakoupení samonakládacího sypače pro posyp místních komunikací.  
Pro vytvoření povědomí o tržní ceně byla oslovena společnost HITL, se kterou řešíme nákup 
techniky již delší dobu.  
 
Usnesení „KUN VII.2019-128“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje zakoupení 1 ks strojního zametače STIGA pro 
údržbu chodníků v místní části Nová Ves do cenového limitu 20.000 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo 
schvaluje záměr pořízení samonakládacího sypače VS-T 1000 a pověřuje místostarostu obce Martina 
Voráče a zastupitele Pavla Novotného k oslovení 3 dodavatelů a poté k dokončení objednávky s 
dodavatelem s nejvýhodnější nabídkou – cenový limit je stanoven na 200.000 Kč včetně DPH.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
 
9. Kulturní dům Nová Ves – zadání pro architektonickou studii, přestavba 
objektu na byty a nebytové prostory 
 
Na pracovní poradě zastupitelstva obce byla projednána budoucnost budovy čp. 39 v Nové Vsi. 
Kulturní dům v Nové Vsi bude přestavěn k jinému účelu, bylo dohodnuto, že projekční práce bude 
mít na starosti společnost SINGRAF Moravská Třebová. 
Bylo dohodnuto, že přízemí bude do budoucna sloužit podnikatelským účelům, přední část bývalé 
hospody bude přestavěna na 2-3 nebytové prostory a zadní část hospody bude přestavěna k účelů 
provozovny malé hospůdky. Stávající toalety budou zachovány společně se vstupní chodbou.  
První nadzemní podlaží bude přestavěno na byty. Starosta obce již s Ing. Kelnarem hovořil a do 
konce listopadu letošního roku bychom měli mít k dispozici projektovou dokumentaci pro další 
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jednání. Přestavbu bude obec realizovat svépomocí.  Po skončení zasedání ZO starosta obce zve 
členy zastupitelstva k prohlídce budovy. 
 

Usnesení „KUN VII.2019-129“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje záměr přestavby obecní budovy Nová Ves čp. 39, 
569 24 Kunčina. Budova bude přestavěna na nebytové prostory v přízemí a na 4 nové bytové jednotky 
v prvním nadzemním podlaží.  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání se společností SINGRAF 
Moravská Třebová ve věci vyhotovení studie proveditelnosti a vytvoření cenové nabídky prací.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
10. Rozpočet na rok 2020 – investice a opravy 
 

NÁZEV ZÁMĚRU ODHAD VÝŠE NÁKLADŮ 

Výměna svítidel veřejného osvětlení Nová Ves 500.000 Kč 

Přestavba Kulturní dům Nová Ves – I. Etapa 1.000.000 Kč 

Opravy komunikací 500.000 Kč 

Oprava fasády domu Kunčina čp. 142 – II. etapa 250.000 Kč 

Výstavba nové kuchyně ZŠ Kunčina – II. etapa 5.000.000 Kč 

Oprava Mateřské školy Kunčina – přízemí – II etapa 500.000 Kč 

Sociální bydlení Kunčina 7.500.000 Kč 

Nákup nové komunální techniky  1.500.000 Kč 

CELKEM (bez kanalizace) 16.250.000 Kč 

 
Starosta obce představil podklady pro další jednání finančního výboru ve věci přípravy rozpočtu na 
příští rok a jejich priorit v oblasti investic a oprav obecního majetku. 
  
„Zastupitelstvo obce Kunčina bere na vědomí aktuální stav přípravy investic a oprav pro rok 2020.“ 
 

11. Věcná břemena 
 
Akce: „Kunčina parc. č. 743/6, kNN, SS100“ 
Jedná se o novou přípojku NN pro novostavbu na pozemku 743/6, investorem p. David Procházka.  
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017693/VB/2 obsahuje:  
Jednorázová náhrada činí 1.360 Kč+DPH. Zasažen břemenem je pozemek parc. č. 2579, k.ú. Kunčina. 
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Usnesení „KUN VII.2019-130“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IV-12-2017693/VB/2 s akciovou splečností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.360 Kč + DPH.  
Záměr uzavření smlouvy o věcném břemeni byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech od 23.8.2019 
do 9.9.2019.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 
12. Různé 
 
12.1. Vklad majetku obce do DSO 
Jedná se o vklad nových vodovodních přípojek: 

• p. Lizna, Nová Ves 44, v hodnotě 8.765 Kč  

• p. Dufek a p. Smolík, Nová Ves, v hodnotě 22.073 Kč 

• p. Hutira, Nová Ves 90, v hodnotě 8.931 Kč 

• p. Koutný, Nová Ves, v hodnotě 8.931 Kč.  
Celková cena vkládaného majetku obce činí 48.700 Kč. 
 

Usnesení „KUN VII.2019-131“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje vklad majetku obce v celkové výši 48.700 Kč do 
DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

  
12.2. Žádost o koupi pozemku 
 
Žádost manželů Jana a Petry Kubišových, Kunčina čp. 155, 569 24 Kunčina. Žádost se týká části 
pozemku parc. č. 2573/5, k. ú. Kunčina. (čj.: OÚ/240/2019). 
 

Usnesení „KUN VII.2019-132“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2573/5, k. ú. 
Kunčina. Žadatelé zpracují geometrický plán na své náklady.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 
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Žádost p. Petra Fialy, Kunčina čp. 199, 569 24 Kunčina. Jedná se o pozemek parc. č. 676/2, 675/12 a 
2896/2, všechny v k. ú. Kunčina. (čj.: OÚ/103/2019). 
 
 

Usnesení „KUN VII.2019-133“ 
 
„Zastupitelstvo obce Kunčina projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 676/2, 675/12 a 
části pozemku 2896/2, všechny v k. ú. Kunčina. Starosta obce vyvolá jednání s vlastníky okolních 
nemovitostí s cílem zajistit veřejně schválené zadání pro vyhotovení geometrického plánu.“ 
 
PRO – 9                      PROTI – 0                        ZDRŽEL SE – 0 
 
Výsledek hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

  
12.3. Finanční příspěvky obce na činnost - rok 2020 
Starosta obce zmínil pravidla a termín pro podání žádosti o finanční příspěvek pro jednotlivce i 
spolky. Žadatelé o příspěvek musí svoji žádost dodat do 30.9.2019 na Obecní úřad. Zastupitelstvo 
nehodlá prodlužovat či nějak měnit nastavená pravidla pro podávání žádostí o podporu na rok 
2020. Zastupitelstvo pověřuje referentku OÚ paní Janu Pavlišovou k odeslání e-mailů 
s připomenutím pravidel pro podávání žádostí. 

 
 
Starosta obce ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18:40 hod. 
 
Dne: 11. září 2019 
 
 
 
Zapisovatel: 

Jana Pavlišová    _______________________________
    

Ověřovatelé: 
   Jan Šejnoha      ______________________________ 
 
 
   Miroslav Šmíd      ________________________________ 
  
 
Starosta:  Miroslav Kubín   ________________________________ 


