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CHARAKTERISTIKA OBCE KUNÍN

1. Obec a její koncepční dokumenty
1.1. Stručná charakteristika obce
Obec Kunín se rozkládá po obou březích řeky Jičínky, od města Nový Jičín je vzdálena 4 km.
Řeka Jičínka se za obcí vlévá do řeky Odry. Obcí prochází státní silnice 1/57 ve směru Nový
Jičín – Opava, cca 5 km od obce je možnost připojení na dálnici D1, dopravní obslužnost
v obci je na velmi dobré úrovni. Na druhou stranu však nadměrná doprava zatěžuje místní
obyvatele. Spádovou oblastí pro obec Kunín je město Nový Jičín, které je také pro obec Kunín
obcí s rozšířenou působností. Autobusové spojení do Nového Jičína je bezproblémové,
v pracovní dny jede téměř 90 spojů denně. Také dostupnost železniční stanice Suchdol nad
Odrou je velmi dobrá, od obce je vzdálena 5 km.

Rozloha obce je 17,12 km2.
Nezaměstnanost v obci se vzhledem k dobré dopravní obslužnosti a blízkosti Nového Jičína
pohybuje kolem 5%.
K 1. 1. 2014 žilo v obci 1886 obyvatel, z toho 930 mužů, a 956 žen. Průměrný věk
obyvatelstva je 38 let, průměrný věk mužů je 40 let, průměrný věk žen 39 let.
Z historie obce
Obec Kunín, do roku 1947 Kunvald vznikla pravděpodobně koncem 13. století. První písemná
zmínka pochází z roku 1382. Jedná se podle půdorysu o typickou lesní lánovou ves, které
v našich zemích vznikaly v době vrcholné středověké kolonizace. Kunvald patřil střídavě
k starojičínskému a fulneckému panství. V roce 1584 vznikl oddělením od panství fulneckého
kunvaldský statek. Zcela samostatným malým panstvím se stal Kunvald v roce 1592. Patřily

tehdy k němu i Butovice a Suchdol. Od počátku převládala mezi obyvatelstvem víra katolická,
v době reformace však zvítězilo luterství a jednota bratrská. Na konci 17. století dochází
k rekatolizaci a k utužení poddanských povinností. Proto v důsledku náboženského útlaku
dochází v letech 1724 - 1781 k hromadnému útěku z panství, a to většinou do
hornolužického Ochranova (Herrnhutu) na panství hraběte Zinzendorfa.
Roku 1759 byl při zámecké kapli v Kunvaldu ustanoven kaplan pro řešení této situace.
Podřízen však byl šenovskému faráři. Teprve až v letech 1810 - 1811 byl v Kuníně vystavěn
katolický kostel a v roce 1813 ustanoven farář. V roce 1781 zdědila kunvaldské panství
Walburga Harachová, hraběnka Truchsess Zeill - Waldburgová. Byla to na svou dobu velmi
vzdělaná žena, která na svém panství uplatňovala pokrokové zásady, a to nejen
v hospodaření. V roce 1783 obnovila školu, která zde byla již v 16. století, ale v době
třicetileté války zanikla. Byla obnovena jako nadační ústav a v roce 1792 rozšířena na
dvojtřídní a přestěhována do zámku již jako Výchovný vzdělávací ústav. Na svou dobu byl
neobvyklým, moderním zařízením s pokrokovými výchovně vzdělávacími metodami. Mezi
jeho významné absolventy patřil také František Palacký, který jej navštěvoval v letech 1807 1809. V roce 1814 však byla škola jako příliš svobodomyslný ústav uzavřena. Obyvatelé
Kunvaldu se tradičně živili převážně zemědělstvím. Kromě polního hospodářství chovali také
hovězí dobytek. Ve 2. polovině 19. století byly v Kunvaldě otevřeny dvě cihelny a mlékárna,
které se staly dalším zdrojem obživy místních obyvatel. Kunín patřil stejně jako mnoho
ostatních v okolí k německým obcím regionu a tak se stal za okupace součástí Německa.
Osvobozen byl v noci z 5. na 6. května 1945.
Po válce se začala psát nová historie obce. Přistěhovalo se zde české obyvatelstvo, v roce
1947 došlo ke změně názvu z Kunvald na Kunín. Noví občané se postarali o obnovu válkou
zničené obce. V roce 1975 byl Kunín sloučen s Novým Jičínem. Toto spojení však občanům
nevyhovovalo a usilovali o osamostatnění obce, ke kterému došlo v roce 1991. Od 1. 1. 1991
se začaly psát novodobé dějiny obce.
1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace
Obec má zpracovaný Územní plán, zpracovala jej Urbanistická společnost Ostrava, Ing. Arch.
Konečná. Zastupitelstvem obce Kunín byl schválen 14. 12. 1995, jeho změna byla schválena
26. 7. 2000. V současné době probíhají dokončovací práce na novém územním plánu, který
zpracovává společnost Arch. Design, s.r.o. se sídlem v Brně. Dokončen bude do 30. 6. 2014,
předpokládané schválení zastupitelstvem obce do října 2014.
1.3. Program obnovy vesnice
Dosavadní Program obnovy obce Kunín na léta 2012 – 2014 byl schválen zastupitelstvem
obce 20. 12. 2011. Program navazuje na dokument schválený v roce 1997. V současné době
byly zahájeny práce na přípravě nového strategického dokumentu na léta 2015 – 2020. Do
jeho zpracování jsou zapojeni občané, místní spolky i podnikatelské subjekty.
Obec se rozvíjí také podle Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Odersko, Strategického
plánu rozvoje Regionu Poodří, Integrované strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří a

Strategického plánu Leader MAS Regionu Poodří. Obec se aktivně zapojuje do aktualizace
Strategického plánu MAS Regionu Poodří na nové programovací období.
1.4.

Hospodaření obce v letech 2008 - 2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Příjmy

daňové

16.955,18

14.679,80

16.800,48

16.127,91

16.147,26

20.460,75

nedaňové

2.558,79

11.998,85

3.207,99

5.098,15

3.148,19

3.812,65

kapitálové

237,50

640,05

53,75

130,35

1.027,67

252,65

6.833,69

40.013,72

84.114,79

59.333,42

2.692,13

3.120,75

dotace
celkem

26.585,16 71.332,42 104.177,01 80.689,83 23.015,25 27.646,80

2008

2009

2010

2011

2012

2013

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Výdaje

běžné

13.976,94

29.412,34

51.423,85

14.570,45

16.761,44

17.484,72

kapitálové

13.906,56

45.163,29

70.681,59

71.727,44

1.201,70

3.659,31

celkem

27.883,50 74.575,63 122.105,43 86.297,89 17.963,14 21.144,03

Rozpočet obce na rok 2014
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Financování (zůstatek BÚ)
Příjmy celkem

Výdaje
Běžné výdaje
Financování
Výdaje celkem

Rozpočet schválený v tis. Kč Rozpočet upravený v tis. Kč
19.562,500
25 492,24
2.844,800
3.278,23
0
3.903
22407,3

32.673,37

Rozpočet schválený v tis.
Rozpočet upravený v tis. Kč
Kč
18.569,22
28.835,39
3.838,08
3.838,08
22407,3
32.673,37

Investiční akce a opravy v roce 2014:
-

Dofinancování demolice č.p. 6
Rekonstrukce víceúčelového hřiště a ploch okolo školy
Pořízení úklidového a zametacího stroje
Rekonstrukce místních komunikací – cca 3 mil. Kč
PD rekonstrukce chodníku ke škole, ulice Suchdolská – 0,1 mil. Kč
PD rekonstrukce knihovny (výtah, sociální zařízení) – 0,1 mil. Kč
1.5.

Přehled získaných dotací v letech 2004 - 2014

Název akce
Demolice objektu č. p. 6

Víceúčelové hřiště

Pořízení úklidového a zametacího
stroje
Badatelská školička
Územní plán obce Kunín
Venkovní fitness
Pocta hraběnce Marii Walburze

Zdroj/čerpání
dotace
ROP
Moravskoslezsko 2014
ROP
Moravskoslezsko 2014
OPŽP - 2014
SFŽP - 2014
MSK - 2013
IOP - 2013
POV MMR - 2012
MSK – podpora
kult. aktivit - 2012

Náklady v Kč
2.836.584

Dotace v Kč
2.390.988

Cca 3.600.000

Předpoklad
3.299,6

2.920.335

2.646,04

734.700
640.070
311.557
344.340

734.700
614.680
218.090
150.000

200.000

100.000

3.593.250
1.518.170
3.021.400

3.008.900
1.026.850
2.436.460

MMR - 2011
MZE – 2010/2011
MMR - 2011

252.600
43.738.900
9.371.560

252.600
32.472.000
9.373.190

MSK - 2011
ROP - 2011
MMR – 2010/2011

821.860
3.576.910
16.865.420

821.860
3.011.820
16.865.420

1.026.260

981.556

698.000
508.000

698.000
508.000

Pocta hraběnce Marii Walburze

Nadace OKD 2012

Modernizace učeben ZŠ
Obnova parku v Kuníně
Výstražný a varovný systém ochrany
před povodněmi
Rekonstrukce kotelny MŠ po povodni
Obnova kanalizace a ČOV po povodni
Rekonstrukce chodníku v obci po
povodni
Odstranění stavby postižené povodní
Komunikace k povodňovým domkům
Obnova Zdravotního střediska po
povodni
Obnova příjezdové komunikace před
zámkem po povodni
Stavební úpravy MŠ po povodni
Oprava komunikací po povodni

ROP - 2011
SZIF - 2011
OPŽP - 2011

ROP - 2011
MMR - 2010
MMR - 2010

Oprava mostů po povodni
Obnova zámeckého parku po povodni
Stavební úpravy zámku po povodni
Snížení spotřeby energie ZŠ Kunín

Lávky pro pěší po povodni
Místo vzdělávání, setkávání a relaxace
Rekonstrukce fotbalového hřiště po
povodni
Stavební úpravy hrobky Schindlerů
Rekonstrukce Osvětové besedy
Výstavba povodňových domků
Obnova sportovně-kulturního areálu
po povodni
Rozšíření Czech Pointu
Czech POINT
Úhrada nákladů spojených
s odstraněním stavby pro bydlení
Novostavba bytového domu se
sociálními byty 12 BJ
MŠ Kunín – snížení spotřeby energie
Rok na zámku
Chodník v obci Kunín – závěrečná
etapa
Turistické a vzdělávací centrum - PD
Badatelská činnost v ZŠ Kunín
Kulturní akce na zámku Kunín
Rekonstrukce ZŠ Kunín
Chodník a záliv v obci Kunín
Zámecký park v Kuníně - pohádková
zahrada v Poodří
Obnova tradičních hodnot
venkovského způsobu života v obcích
Regionu Poodří“
Zámek Kunín - podkrovní místnosti
Rok na zámku
Zámek Kunín - místo setkávání se
obyvatelů kraje
Rok na zámku
Projektová dokumentace (SAPARD)
Pozastávka ze SFŽP (obnova parku)

Zámek Kunín – brána do Poodří

MMR - 2010
MMR - 2010
MMR - 2010
SFŽP - 2010
OPŽP - 2010
MSK - 2010
MMR - 2010
POV MMR - 2010
MMR - 2010

1.811.000
3.796.800
4.457.461
11.167.840

POV MMR - 2010
POV MSK - 2010
MMR - 2009
MSK - 2009
MMR - 2010

640.310
1.079.520
18.884.840

15.557.650
586.903
2.283.310

1.811.000
3.796.800
4.291.000
209.320
3.558.470
313.950
15.093.000
300.000
2.178.000

19.651.000

398.000
550.000
13.800.000
2.710.000
19.651.000

MV - 2009
MV - 2008
MSK - 2009

48.510
52.000
1.715.510

48.510
52.000
1.715.510

MMR - 2008

9.404.150

4.800.000

SFŽP - 2009
OPŽP - 2009
MSK - 2008
DSH MSK - 2008

2.852.820
547.540
6.178.300

57.750
930.690
120.000
1.000.000

MSK - 2008
MSK - 2007
MSK - 2007
MF - 2007
MSK - 2007
MMR - 2006

1.718.400
76.100
100.000
8.000.000
999.000
5.489.000

1.205.000
76.100
491.400
12.710,660
1.499.800
7.872.200

MMR – LEADER
2006

800.000

1.334.270

MSK- POV - 2006
MSK – 2006
MSK – POV - 2005

200.000
100.000
200.000

463.860
277.900
407.550

100.000
266.000
161.210
23.307.000

294.490
380.140

MSK - 2005
MMR - 2005
SFŽP - 2005
SAPARD - 2004

27.000.000

Finanční sponzoring místními podnikateli obec ve svůj prospěch využívá pouze minimálně,
vše se děje na bázi vzájemné spolupráce a sponzoringu materiálním. Podnikatelé však
sponzorují místní spolky, které by se bez jejich podpory neobešly.
2. Společenský život
2.1. Kontinuita společenského života
Společenský život v Kuníně je velmi pestrý. Zaštiťuje jej Obec Kunín ve spolupráci se Základní
a Mateřskou školou Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, místními složkami
a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací – Správou zámku Kunín. V průběhu roku se
koná řada již tradičních akcí, ty největší jsou uvedeny v přiložené tabulce. Akce jsou určeny
pro všechny věkové kategorie občanů, od těch nejmenších až po seniory. V posledním roce
byla rozšířena nabídka kulturního vyžití díky aktivitám místní knihovny.
Odchodem německého obyvatelstva byly přetrhány vazby k místu žití. Přistěhovalí obyvatelé
neměli k místu svého nového bydliště vztah. Postupně jej začali získávat, bohužel v roce 1975
se stal Kunín místní částí Nového Jičína a tím došlo k opětovnému přerušení budovaných
tradic a pocitu sounáležitosti. 1. 1. 1991 se stal Kunín samostatnou obcí, začala se psát
novodobá historie a budovat novodobé tradice.
Obec Kunín nemá kulturní dům. Všechny akce se proto odehrávají v základní škole, v areálu
hřiště a šaten TJ, na výletišti a jiných vhodných místech v obci. Významným místem pro
setkávání se stal zámek se zámeckým parkem. Akce v zámeckém areálu přesahují svým
významem území kraje.
Již tradiční akcí se stalo setkání zástupců Obce Kunín (členové ZO, zaměstnanci obce)
s místními podnikateli a zástupci spolků.
2.2.

Spolková činnost

V obci působí tyto spolky:








Český červený kříž – osvětová činnost, přednášky, zájezd
Český zahrádkářský svaz – moštování a sušení ovoce
Myslivecké sdružení Šenov – Kunín – myslivecká činnost, kulturní akce, akce pro děti
Rybářský spolek – rybářství, rybářské závody
Sdružení rodičů – celoroční akce pro děti
Klub maminek – celoroční akce pro děti
Senior klub – vzájemné setkávání, pečení koláčů, spolupráce s obcí, ZŠ, MŠ,
přednášky, besedy, ruční práce, kulturní akce,…
 TJ Sokol Kunín – sportovní činnost, cca 220 členů
 Včelařské sdružení Kunín – Bartošovice – Hukovice - včelařství
Všechny spolky se aktivně zapojují do obecního života, napomáhají utužování vztahu
místních obyvatel k místu, ve kterém žijí.

2.3.

Podpora obce a presentace obce navenek

Obec vydává každý měsíc zpravodaj, který je distribuován zdarma do každé domácnosti.
Také inzerce místních podnikatelů ve zpravodaji bývá otištěna zdarma. Obec je
zviditelňována také v místních i celostátních médiích, odkazy na články či jiné záznamy jsou
k nalezení na webových stránkách obce a zámku.
V rámci Regionu Poodří, Mikroregionu Oderska, MAS Regionu Poodří, Destinačního
managementu Regionu Poodří – Moravské Kravařsko a také svým nákladem je vydávána
řada propagačních materiálů, pohlednic, upomínkových předmětů, turistických zámek.
Obec vede kroniku. Bohužel staré německé kroniky byly po odsunu původních obyvatel
ztraceny, k dispozici je pouze stará česká školní kronika z roku 1922 a nové poválečné
kroniky. V období, kdy byl Kunín místní částí Nového Jičína, kronika vedena nebyla.
Obec provozuje obecní knihovnu, která zajišťuje kromě půjčování knih bezplatný přístup na
internet, stala se místem setkávání občanů. Konají se zde aktivity pro předškolní děti i děti
školního věku, velmi často ji navštěvuje i Senior klub. Pravidelně do knihovny docházejí také
žáci MŠ a ZŠ v rámci výuky. Bližší informace o činnosti knihovny je možné najít na webových
stránkách knihovny: http://kunin.knihovna.cz/. V letošním roce bude pořízen nový on-line
katalog, jehož prostřednictvím si budou občané moci objednat knihy přes internet.
Obec podporuje spolky materiálně i finančně. Bezplatně mohou také využívat majetek obce
ke svým činnostem, především ke svým pravidelným setkáváním v Osvětové besedě.
Zástupce obce se pravidelně účastní spolkových aktivit, především výročních schůzí
a kulturních a společenských akcí, pořádaných spolky.
V současné době se pracuje na nových internetových stránkách obce, svůj prostor bude mít
vymezen každý spolek. Stránky budou v jazykových mutacích a budou přizpůsobeny k využití
seniory i hendikepovanými návštěvníky.
3. Aktivity občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů
Jak již bylo zmíněno výše, zapojují se spolky velmi aktivním způsobem do života v obci. Velmi
aktivní jsou také členové zastupitelstva a i další řadoví občané, kteří nejsou organizováni
v žádném spolku. Společným úsilím se vytváří zázemí pro organizování všech akcí. Občané se
aktivně zapojují do rozvoje obce. Vzhledem k existenci zámku, který je obecním majetkem
a spoustě kulturních a společenských akcí v jeho areálu, je jejich práce nesmírně důležitým
článkem života obce.
3.2. Děti a mládež a jejich zapojení do obecního života
Obec Kunín je zřizovatelem Základní a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace, která zajišťuje předškolní i školní vzdělávání dětí. Mateřskou školu navštěvuje 92

dětí, základní školu 164 dětí, jejich počet se neustále zvyšuje. Nově dojíždějí žáci ze Suchdolu
nad Odrou, Hladkých Životic. Budova základní školy je bezbariérová. Škola i školka je velmi
dobře vybavena učebními pomůckami, vytváří nadstandardní podmínky pro své žáky, velmi
aktivně se zapojuje do života v obci, ať už řadou svých aktivit přímo v budově školy nebo
vystoupením dětí na obecních akcích. Atmosféra ve škole je velmi přátelská, žáci jsou na
místo svého vzdělávání patřičně pyšní. Již od mateřské školy docházejí na obecní úřad, aby se
seznámili s činností obecního úřadu, každoročně se se žáky konají besedy o životě v obci.
Děti, které nastoupí do školy, jsou přivítány malým dárečkem, zástupce obce se s nimi také
loučí po ukončení povinné školní docházky.
Každoročně bývají přivítáni do společenství obce noví občánci. Tato akce se koná
u příležitosti Dne obce 17. listopadu v upomínku prvních samostatných voleb do
Zastupitelstva obce Kunín v roce 1990.
Za spolupráci s mládeží a za její zapojení do života v obci získala Obec Kunín v roce 2014
Bílou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku.
3.3. Péče o vesnickou pospolitost
Občanská vybavenost v obci Kunín je na velmi dobré úrovni. V obci působí dětský i praktický
lékař, k dispozici je i zubní ambulance. Přístup do ordinací je bezbariérový. V budově
zdravotního střediska se nachází i pošta.
Obec má k dispozici 33 bytů, přičemž 12 je vymezeno pro sociálně slabé občany. Byty v nich
jsou přidělovány především matkám samoživitelkám a seniorům. V květnu 2014 bude
dokončen bytový dům pro seniory s 5 bezbariérovými byty, v průběhu letošního a příštího
roku vznikne další dům s 8 bezbariérovými byty. Oba tyto domy budou postaveny
podnikatelskými subjekty, provoz bude řešen ve spolupráci s obcí. Obec zajišťuje také rozvoz
obědů.
Občané nad 65 let jsou navštěvováni při příležitosti svých půlkulatých a kulatých výročí,
obdrží drobný dárek. Nad 80 let jsou navštěvováni každoročně.
Obec se angažuje v komunitním plánování Města Nový Jičín, pracovní skupině pro Seniory.

4. Podnikání
4.1. Podnikání v zemědělství
Největším zemědělským podnikatelem je Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Školní zemědělský podnik Nový Jičín. Vznikl k 1. 1. 1970 s cílem realizace pedagogické
a vědeckovýzkumné činnosti. Od roku 1990 prošel ŠZP Nový Jičín transformací a vytvořil
podmínky pro zabezpečování výuky studentů vysokých škol a žáků středních škol
a odborných učilišť. V současnosti podnik obhospodařuje cca 3250 ha zemědělské půdy

v katastrech obcí Bartošovice, Kunín, Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín - Žilina, z toho 2 670
ha orné půdy. Nosným programem zemědělské výroby je chov mléčného a masného skotu,
chov prasat, odchov pernaté zvěře, produkce obilovin, olejnin, tržních plodin a plodin pro
zajištění krmivové základny. Doplňková činnost spočívá v produkci školkařských výpěstků,
náhradních dílů a materiálu pro opravy a údržbu zemědělské a jiné techniky.
Středisko účelové činnosti Kunín je zařízením, prostřednictvím jehož se realizuje pedagogická
a vědeckovýzkumná činnost VFU Brno ve všech zařízeních ŠZP Nový Jičín. V rámci výuky
(blíže www.vfu.cz) zde probíhají praktická bloková cvičení studentů všech tří fakult
univerzity. Mimo to poskytuje středisko zázemí pro praktickou a odbornou činnost žákům
středních škol a odborných učilišť a probíhají zde veterinární a klinické výuky a individuální
i skupinové praxe se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu, mechanizaci zemědělství
a ekonomiku. Za zmínku stojí také obora, ve které jsou chováni daňci a mufloni.
VFU provozuje také doplňkovou činnost a to ubytovnu typu Formule. V Kuníně je možno
ubytovat až 79 lidí.
Spolupráce s obcí se děje na bázi vzájemné výpomoci, ať už výpůjčkou techniky, výpomoc při
různých akcích, ubytováním hostů obce, pravidelnými výukovými prohlídkami obory žáky i
seniory,…
Dalším významným zemědělským subjektem je firma Vejce CZ. Podnik se zaměřuje na
velkokapacitní produkci čerstvých vajec z nově rekonstruovaného halového chovu nosnic.
V centru obce má umístěnu podnikovou prodejnu vajec.
Farma Kunín, člen skupiny AGROFERT, je vybavena technologií pro chov drůbeže. Probíhá
zde chov masného typu drůbeže s produkcí 6 mil násadových vajec ročně. Výroba probíhá
v sedmi halách na volné podestýlce. Jednotlivé výrobní haly jsou vybaveny nejmodernější
technologií, která umožňuje vysoký welfare zvířat a zlepšuje pracovní podmínky
zaměstnanců.
Zahradnictví Jaroslav Kubálek působí v obci od roku 1995. Provádí sadové úpravy, zakládá
zahrady, pečuje o zeleň. Od roku 2000 spravuje areál zahradnictví, pěstuje
a prodává okrasné rostliny. Od roku 2007 pěstuje široký sortiment jiřin v návaznosti na
pátera Turka, který s jejich pěstováním začal. Zahradnictví velmi aktivně spolupracuje s obcí
při údržbě veřejné zeleně, výsadbách dřevin i květin, uskladňování bio odpadu,…
Dalšími zemědělskými subjekty jsou soukromí zemědělci Pavel Bartoš, Stanislav Holčák,
Svatopluk a Marek Kubričtí, kteří se kromě rostlinné výroby zabývají i chovem skotu.
Pavel Bartoš v zimních měsících zajišťuje zimní údržbu místních komunikací.
Sportovní stáj Kubrický je zaměřena na chov a výcvik koní pro sport i rekreaci. V současné
době je ve stáji ustájeno 10 koní. Stáj cvičí koně i jezdce, ustájuje koně, k dispozici je krytá
hala, písková jízdárna a kolotoč.

Obecní pozemky určené k zemědělské činnosti jsou pronajímány místním zemědělcům.
Obec nevlastní lesy.
4.2.

Nezemědělské podnikání

V obci působí řada drobných podnikatelů. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele patří
Pekárna Ariel Moravia, firma EKOCELL, HPH servis, stolářství Lajnveber, firmy Vysot a
Thermacut. Opomenout nelze kovářství Zlámalík.
Spolupráce obce se všemi podnikatelskými subjekty je na velmi dobré úrovni. Každoročně se
koná setkání podnikatelů, zástupců spolků, obce, školy. Na tomto setkání bývají projednány
jejich podnikatelské záměry, rozvojové záměry obce, dochází k utužení vzájemných vztahů
a pocitu sounáležitosti, setkání je také formou poděkování za jejich působení v obci.

4.3.

Cestovní ruch

Nejvýznamnější atraktivitou obce z hlediska cestovního ruchu je zámek a zámecký park,
které jsou kulturními památkami. O současnou podobu zámku a jeho okolí se zasloužila
obec, které se rekonstrukcí zdevastovaného objektu podařilo vytvořit podmínky pro instalaci
zámecké expozice. Vybudování prohlídkového okruhu s historickými interiéry zajistilo
Muzeum Novojičínska, p. o. – Správa zámku Kunín. Zámek Kunín se v průběhu let stal
dominantou Moravskoslezského kraje a je právem nazýván perlou moravské barokní
architektury. Za cennými historickými interiéry, zajímavým výkladem průvodců a četnými
kulturními akcemi, přednáškami a koncerty ročně přijíždí cca 20 tisíc návštěvníků.
Úzkou spoluprací obce s Muzeem Novojičínska, p. o. – Správou zámku Kunín se každoročně
daří realizovat několik kulturních akcí, které se konají v zámeckém parku (např. rekonstrukce
historické bitvy, zámecká slavnost). Je prokázáno, že tyto venkovní akce přilákají návštěvníky
i k návštěvě zámku. Zámek je rovněž využíván k pořádání svatebních obřadů, koncertů,
konferencí, kongresů, seminářů či slavnostních událostí různých podniků, společností
a institucí.
Součástí prohlídek zámku je rozsáhlá soukromá sbírka minerálů a zkamenělin, bylo zřízeno
obecní muzeum s expozicí věnovanou historie obce. Přístup do těchto prostor je pro
návštěvníky zámku zdarma.
Obec provozuje na zámku Zámeckou restauraci U Dobré hraběnky. Je možné se zde
i ubytovat či zahrát si kuželky v replice zámecké kuželny. Restaurace získala Regionální
značku Moravské Kravařsko regionální produkt.
Kromě zámecké restaurace mají přijíždějící turisté k dispozici Bowling, Tenis Klub Laudon
s tenisovými kurty, Pohostinství u Cihelny a další 3 bufety. Ubytování je možné v ubytovně
VFU Brno.

V loňském roce byl zrealizován projekt Demolice č.p. 6, objektu bývalého pivovaru
a lihovaru, který spočíval v demolici nadzemní části a uchování nádherných historických
sklepů, které čekají na své využití.
Obcí vede cyklotrasa Greenway K-M-W.
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1. Péče o historickou zástavbu
Dominantu obce tvoří barokní zámek, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, kostel Povýšení
Svatého Kříže, hrobky bývalých majitelů zámku na místním hřbitově, kapličky a kříže.
Všechny historické stavby jsou opravené.
5.2. Soulad v zástavbě
Kunín byl zemědělskou vesnicí s existencí spousty zemědělských usedlostí a statků. Charakter
výstavby je smíšený, původní statky, které byly po 2. světové válce opuštěny německými
obyvateli, byly z důvodu špatného stavu postupně zdemolovány či přestavěny, nová
výstavba v 70. - 90. letech byla poplatná své době a blízkosti města. Od roku 1997 působí
v obci stavební úřad, který vydává povolení v souladu s platným územním plánem.
Území obce se nachází v CHKO Poodří, což limituje stavebníky nebo majitele nemovitostí při
výstavbě či rekonstrukcích. Obec nevlastní volné plochy k nové výstavbě.
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1. Stav občanské vybavenosti – budovy ve vlastnictví obce
Základní škola – bezbariérová, po rekonstrukci včetně zateplení
Mateřská škola (2 budovy) - po rekonstrukci včetně zateplení
Zdravotní středisko - bezbariérové, po rekonstrukci včetně zateplení
Šatny TJ - po rekonstrukci včetně zateplení
Sociální bytový dům (12 BJ) – nová výstavba, 1 bezbariérový byt
Povodňový bytový dům (4 BJ) - nová výstavba, 2 bezbariérové byty
Povodňové rodinné domy (8) – nová výstavba, energeticky úsporné
Zámek – po rekonstrukci
ČOV (2) – nová výstavba
Budova obecního úřadu – před rekonstrukcí, zpracována PD, bezbariérové řešení
Bytový dům č.p. 20 – před rekonstrukcí
6.2. Inženýrské sítě

V obci se nachází vodovod, plynovod, dálkové kabely, dešťová kanalizace, splašková
kanalizace s napojením na 2 ČOV, které obec provozuje.
6.3. Odpadové hospodářství
Obec provozuje sběrný dvůr, má přijatou vyhlášku o nakládání s odpadem. Zajišťuje sběr
tříděného odpadu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu a bioodpadu. Občané bývají
pravidelně upozorňováni na nutnost třídění odpadu, dochází k jeho nárůstu. V současné
době je zpracovávána žádost o dotaci do OPŽP na nákup kompostérů pro občany.
V základní škole se do aktivit v oblasti ekologie zapojuje Ekotým. Škola získala za ekologii
řadu krajských i celostátních ocenění. Pravidelně se pořádá Den země, v letošním roce ve
spolupráci s myslivci. Ekotým rovněž zpracoval Návod na třídění odpadů pro občany.
6.4. Úspory energií
Obec postupně ve svých budovách realizuje úsporná opatření, dochází k výměně oken a
zateplování budov. Také při rekonstrukci veřejného osvětlení jsou měněna svítidla za
úsporná. Pokud budou vyhlášeny dotační tituly, jeví se vhodné jejich využití.
6.5. Bezpečnostní opatření v dopravě
Z důvodu nadměrné zátěže automobilovou dopravou byly v celé obci podél hlavní
komunikace vybudovány chodníky, ke zklidnění dopravy umístěny 4 měřiče rychlosti a
semafor. Je zpracována Studie bezpečnosti na komunikaci I/57, kterou je nutné dopracovat
do fáze projektové dokumentace a následně v co nejkratším čase zrealizovat.
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1. Koncepční přístup, dlouhodobé plánování
Základní principy rozvoje obce včetně rozšíření veřejných prostranství a zeleně v obci jsou
obsaženy v územním plánu a v dalších strategických dokumentech, viz. Kapitola 1.
V loňském roce byl Agenturou ochrany přírody a krajiny realizován projekt výsadby ÚSES.
Žadatelům o kácení je v rozhodnutí určena náhradní výsadba, sázeny bývají původní dřeviny.
Obec bohužel nedisponuje volnými pozemky vhodnými k novým výsadbám, v minulosti již
byly pozemky osázeny živými ploty či jinými dřevinami. Velmi dobrá je spolupráce s AOPK a
SCHKO Poodří. Omezujícím je také existence dobývacího prostoru - zásob cihlářské hlíny.
7.2. Nové úpravy veřejných prostranství
V současné době probíhá výsadba záhonů růží v parčíku před obecním úřadem dle PD
zpracované Ing. Ivou Škrovovou. PD byla zpracována společně s Klubem seniorek, které se
budou o výsadby starat. Zpracován je také projekt úpravy výletiště a školní zahrady. Při
nových výsadbách je kladen důraz na výběr sadbového materiálu při dodržení původních a
tradičních druhů výsadeb.
7.3. Udržení přírodních a přírodě blízkých prvků
Obcí protéká řeka Jičínka, péči o její koryto zajišťuje Povodí Odry, s.p.. O rybník se stará
Spolek rybářů.

7.4. Péče o veřejná prostranství a zeleň
O veřejná prostranství a zeleň, čistotu celé obce se starají pravidelně zaměstnanci obce.
Obec zajišťuje také péči o zámecký park, hřbitov, hřiště TJ, příkopy podél komunikací. Na
údržbu obce jsou zaměstnáváni pracovníci na veřejně prospěšné práce.
7.5. Ekologická výchova a vzdělávání
Úpravy veřejných prostranství bývají připravovány ve spolupráci s občany. S žáky školy jsou
konány besedy, škola se aktivně zapojuje do ekologických aktivit, ať už osvětou či brigádami
(úklid, nové výsadby).
8. Péče o krajinu
Obec má zpracován projekt ÚSES. Jeho realizace však bude složitá vzhledem k existenci
dobývacího prostoru a VFU Brno, která je majitelem většiny zemědělských pozemků
v extravilánu obce. Obec má zpracovanou Studii proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření.
9. Připravované záměry
Jsou uvedeny v Příloze.
10. Informační technologie v obci
Obec má zřízeny nové webové stránky http://www.kunin.cz, v knihovně je k dispozici
bezplatný internet pro veřejnost. Občané mají možnost připojení na bezdrátový internet.
V celé obci je zřízen bezdrátový rozhlas.

V Kuníně dne 2. 12. 2014

Dagmar Novosadová, starostka

