Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 18.11.2019
Zápis
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 18.11.2019 v 17.00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka obce (dále jen předsedající) zahájila 7. zasedání zastupitelstva obce v 17.08 hodin.
Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem ZO
a informace o jeho konání byla zveřejněna na úřední desce po předepsanou dobu. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné, protože bylo přítomno 13 členů zastupitelstva obce, 1 zastupitel byl omluven
(Vladimír Sedláček), 1 zastupitel nebyl omluven (Pavel Malčík) – viz Prezenční listina č. 1. Zasedání
se rovněž zúčastnili občané obce dle Prezenční listiny (Příloha č. 2).
1. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu
Předsedající přečetla navržený program, který byl zveřejněn na úřední desce. Ten nebyl dále doplněn.
Předsedající nechala hlasovat o navrženém programu.
1) Určení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu
2) Zpráva ověřovatelů zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce o ověření zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Územní studie I/57 v úseku Kunín – Šenov – Nový Jičín
5) Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2019, změna rozpočtu sociálního fondu
6) Diskuze
7) Závěr
Návrh usnesení č. 7/1/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Program 7. zasedání
Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7/1/1/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 7/1/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu
Miroslava Vlčka a Františka Kojetinského, návrhové komise Mgr. Markéty Chlopčíkové a Ing. Pavla
Černého a zapisovatelky Mgr. Evy Ruskové.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Černý)
Usnesení č. 7/1/2/2019 bylo přijato.
2. Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
Ověřovatelé zápisu (Miroslav Vlček a Pavel Černý) z 6. zasedání ZO zápis přečetli a bez výhrad
podepsali.
Návrh usnesení č. 7/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu
o ověření zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7/2/2019 bylo přijato.
3. Kontrola úkolů
Předsedající uvedla, že plnění úkolů z předešlých zasedání nadále trvá.
Přehled plnění úkolů:
ÚKOLY Z 12. ZASEDÁNÍ ZO
12/16/2 ukládá na základě žádosti a doložených dokladů rozhodnout individuálně o finanční
kompenzaci v případech, kdy občané mají zpracované projektové dokumentace veřejné části
kanalizačního řadu či veřejný kanalizační řad zrealizovali.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce
Termín: do vyřešení situace
Úkol trvalý.
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ÚKOLY Z 14. ZASEDÁNÍ ZO
14/4/1/1
schvaluje zřízení předkupního práva do doby zahájení stavby v případě prodeje části
pozemku p. č. 221 o výměře cca 260 m2 [ostatní plocha, jiná plocha] a část pozemku p. č. 219/1 o
výměře cca 133 m2 [trvalý travní porost] vše v k. ú. Kunín.
14/4/1/3
1. schvaluje prodej části pozemku p. č. 221 o výměře cca 260 m2 [ostatní plocha, jiná
plocha] a část pozemku parcelní číslo 219/1 o výměře cca 133 m2 [trvalý travní porost] vše v k. ú.
Kunín. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku a vyhotovení geometrického
plánu. Cena za vyhotovení kupní smlouvy 500,- Kč.
2. ukládá vyhotovení kupní smlouvy.
Zodpovídá: Markéta Kuběnová
Termín: 28. 2. 2017
Žadatelé podali novou žádost,
prodej pozemku bude projednán na ZO v prosinci.
ÚKOLY Z 17. ZASEDÁNÍ ZO
17/7/1
Iniciovat přesun třídy mateřské školy ze ZŠ do vhodnějších prostor, zpracovat
projektovou dokumentaci řešení bezpečnosti před budovou ZŠ a následně realizovat navržená
opatření.
Úkol trvá.
17/10
Informaci o Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Moravskoslezsko – CZ08Z a
návrhu implementace jeho opatření zapracovat při aktualizaci do strategického dokumentu Program
rozvoje obce Kunín.
Úkol trvá, strategický dokument bude zpracován až v roce 2020.
ÚKOLY Z 19. ZASEDÁNÍ ZO
19/7
1. schvaluje uzavření Smluv o právu umístit a provést stavbu na pozemcích p. č.
1430/3, 101, 99, 988, 985, 983/1, 2023, 2024, 2021, 86/1.
2. zplnomocňuje starostku podpisem smluv.
Termín: 31.12.2017
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Úkol trvá (kanalizace).
19/9
ukládá vyhotovení nové žádosti o poskytnutí dotace na zhotovení projektové
dokumentace Cyklostezka Kunín – Hladké Životice po vyhlášení dotačního titulu.
Úkol trvá.
ÚKOLY Z 22. ZASEDÁNÍ ZO
22/5
1. schvaluje uzavření Smluv o právu umístit a provést stavbu na pozemcích p. č.
1632, 1633, 1644/1, 1520, 1521, 3256, 3257, 1514/1, 1514/2, 1359, 1356/1, 1354.
2. zplnomocňuje starostku podpisem smluv.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Úkol trvá (kanalizace).
ÚKOLY Z 2. ZASEDÁNÍ ZO DNE 10.12.2018
2/6/2/2018 pověřuje Radu obce, aby prováděla rozpočtová opatření mezi dvěma zasedáními
zastupitelstva obce, a to v rozsahu stanoveném v této důvodové zprávě. Toto opatření se stanovuje z
důvodu, že zasedání zastupitelstva obce se koná zpravidla jednou za tři měsíce a v některých
případech je potřeba upravit rozpočet a proplatit výdaje, které nejsou aktuálně zapojeny do rozpočtu
obce.
Úkol je plněn průběžně.
ÚKOLY Z 5. ZASEDÁNÍ ZO DNE 27. 6. 2019
5/11/2019
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci obcí Mikroregionu Odersko na projektu
Přívětivé úřady obcí Mikroregionu Odersko.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31. 8. 2019
Úkol je splněn, smlouva
byla podepsána na VH v září.
ÚKOLY Z 6. ZASEDÁNÍ ZO DNE 16. 9. 2019
6/4/1/2019 schvaluje prodej pozemku p. č. 1864/2, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní komunikace o
výměře 63 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku ve výši 100 Kč. Kupující uhradí
všechny náklady spojené s převodem pozemku (vyhotovení geometrického plánu, vklad do KN, daň z
nabytí nemovitosti, cena za vyhotovení kupní smlouvy 500 Kč).
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 16. 10. 2019
Úkol byl splněn.
6/4/2/2019 schvaluje prodej pozemku p. č. 946/1, zahrada o výměře 760 m2 z důvodu nepotřebnosti,
cena za 1 m2 pozemku ve výši 210 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem
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pozemku (vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena za vyhotovení kupní smlouvy 500 Kč). Obec
Kunín uhradí cenu znaleckého posudku.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 16. 10. 2019
Úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 7/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené
kontrole úkolů uložených na předchozích zasedáních ZO.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7/3/2019 bylo přijato.
4. Územní studie I/57 v úseku Kunín – Šenov – Nový Jičín
Předsedající úvodem shrnula dosud známé skutečnosti k problematice přípravy obchvatu obce Kunín,
potažmo Šenov u Nového Jičína. Zopakovala usnesení přijaté zastupitelstvem obce na předešlém
zasedání, které uložilo zorganizovat veřejné projednání závěrů územní studie se zpracovatelem
a krajským úřadem. Z přítomných zastupitelů se veřejného projednání studie zúčastnila nadpoloviční
většina zastupitelstva obce.
Předsedající dále zrekapitulovala, že výsledkem studie jsou 4 varianty obchvatu, přičemž jedna
(varianta A1) se jeví jako jediná realizovatelná, a dále bezpečnostní úpravy na stávající komunikaci
I/57, které lze realizovat ihned. Dle propočtů, realizací varianty A1, klesne intenzita dopravy v obci
o 60 %, přičemž o 40 % klesne doprava nákladní, s tím je spojen také pokles prašnosti a hluku.
Na druhou stranu předsedající jmenovala i případná negativa spojená s realizací obchvatu, která je
také potřeba brát v potaz, tj. narušení krajinného rázu, přerušení honitby, úbytek orné půdy.
Co se týká bezpečnostních úprav na komunikaci I/57 – je možné ještě upravit tři přechody pro chodce,
dále chodníky, které mají nižší obrubníky než stanovuje současná legislativa.
Předsedající zastupitelům zaslala dopis pana K. ze Šenova, který v rámci obchvatu navrhuje svá
řešení.
Paní Mlčochová uvedla, že s řešením varianty A1 na Dolním konci obce nesouhlasí. V případě její
realizace bude část obce a občanů dopravou stále dotčena. Totéž vyjádřila i paní Kuběnová.
Zastupitelé dále diskutovali o závěrech veřejného projednání - dle sdělení projektantů z veřejného
projednání posun směrem k Hukovicím není možný vzhledem k chráněným územím z hlediska
životního prostředí. Zpracovaná územní studie vymezuje pro obchvat 200 m široký koridor v rámci,
kterého je možné vyjednat určitý posun, jiné řešení není možné. Paní Kuběnová dále zmiňovala, že
nákladní doprava ze Suchdolu nad Odrou bude obcí projíždět i nadále. Obchvat ji neřeší. Pan
Kojetinský připomněl, že v případě obchvatu bude možné komunikaci I/57 přeřadit do nižší třídy
a bude možné na ní stanovit zákaz vjezdu vozidel nad 12 t.
Zastupitelé dále diskutovali dopady realizace obchvatu na život v obci a okolní krajinu.
Dále hovořila Ing. Oldřiška Navrátilová, která s petičním výborem a starostkou obce iniciovala kroky
k řešení dopravní situace v obci. Uvedla, že z počátku se jevila západní varianta obchvatu jako
nejlepší, ale bohužel území je ptačí oblastí Natura 2000. Varianta A1 má velký význam i pro Nový
Jičín, protože plánuje rozvoj průmyslové zóny a potřebuje rychlé dopravní napojení na Ostravu.
V současné době se projektuje zkapacitnění D48, a proto je nyní snaha nadřízených orgánů do této
dokumentace zapracovat i dopravní napojení obchvatu obce.
Předsedající dodala, že na základě této studie budou aktualizovány zásady územního rozvoje kraje,
po jejich schválení budou moci být aktualizovány územní plány obcí. Paní Vavříková se ptala, zda
bude opravdu možné jednat o posunu obchvatu na Dolním konci. Předsedající uvedla, že k zásadám
územního rozvoje kraje se budou obce vyjadřovat a jejich připomínky se budou vypořádávat v rámci
možností.
Návrh usnesení č. 7/4/2019: Zastupitelstvo obce Kunín rozhodlo vyjádřit podporu variantě A1
Územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku Kunín – Šenov – Nový Jičín v aktualizovaných
parametrech 2018“.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 2 (Kuběnová, Jalůvka) Zdržel se 1 (Vavříková)
Usnesení č. 7/4/2019 bylo přijato.
5. Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2019, změna rozpočtu sociálního fondu
Předsedající uvedla, že rozpočtová opatření 6 a 7 provedla rada obce a zastupitelé je berou na
vědomí. Materiály včetně textové a tabulkové části zastupitelé obdrželi. U sociálního fondu došlo
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k úpravě dle skutečného čerpání a potřeb. Objem financí zůstává stejný. V 6. rozpočtovém opatření
byly navýšeny náklady na realizaci dětských prvků na hřišti TJ o 10 tis. Kč dle vysoutěžené zakázky.
7. rozpočtové opatření bylo provedeno kvůli probíhajícím opravám povodňového domu č.p. 75.
Původní rozpočet oprav 75 tis. Kč se navýšil na cca 2 400 tis. Kč poté, co byl zjištěn rozsah škod.
Předsedající ukázala přítomným fotografie poškozených částí domu. Členové rady obce se byli na
stav domu podívat. V koupelně jednoho z bytů bylo zjištěno prosakování vody přes dlažbu na podlaze.
Po odkrytí bylo zjištěno, že je zasažen celý dům, včetně nosné konstrukce a trámů. Voda musela
unikat několik let. Kdyby se na závadu nepřišlo, dům by zřejmě spadl. Shnilé trámy jsou nyní
vyřezávány, podpírány a nahrazovány. Stěny jsou nyní vyzdívány cihlami. Závadu způsobilo prasklé
těsnění vaničky sprchového koutu. Voda neměla kam odtékat a od ní vyhnívaly dřevěné části domu,
v jednom z bytů byla na dřevě i houba. K závadě došlo zřejmě přetížením při používání sprchového
koutu. Pojišťovna přislíbila plnění do výše 50 % vzhledem k dlouhodobosti závady. Termín dokončení
je odhadován na leden. Sprchové kouty se budou vyzdívat, vaničky již nebudou plastové.
Návrh usnesení č. 7/5/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 6/2019, Rozpočtové opatření č. 7/2019 a změnu rozpočtu sociálního fondu č. 1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 7/5/1/2019 bylo přijato.
8. rozpočtové opatření zohledňuje náklady na opravu povodňového domu.
Návrh usnesení č. 7/5/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 8. rozpočtové opatření 2019.
Příjmy po 8. rozpočtovém opatření činí 33.485,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Výdaje po
8. rozpočtovém opatření činí 51.079,257 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 7/5/2/2019 bylo přijato.
6. Diskuze
Paní Navrátilová požádala, aby v dalších jednáních ve věci obchvatu obec i petiční výbor postupovali
společně a informace si dále předávali, případně se jednání účastnili společně. Předsedající uvedla,
že toto doposud dodržovala a veškeré informace, které získala, předávala dál. A žádá o oboustranné
předávání informací.
Pan Kojetinský navrhoval zařadit do rozpočtu finance na opravu, rozšíření a osazení obrubníky
komunikace kolem fary k Mostu přátelství. Dále se ptal, jak pokračuje jednání ve věci rozšíření
chodníku od kostela směrem k hřbitovu. Přesedající odpověděla, že ŘSD se bude vyjadřovat až ke
konkrétní zpracované dokumentaci. V návaznosti na výstupy územní studie k obchvatu, ve které jsou
vyhodnocena nebezpečná místa na komunikaci I/57, se bude zpracovávat řešení 3 přechodů, takže
toto bude do toho také zahrnuto.
Pan K. navrhoval instalovat radary měřící rychlost. Předsedající uvedla, že v případě, že tyto pokuty
by vymáhal MěÚ Nový Jičín, byly by finance získané z pokut příjmem města, a ne obce, a navíc je
k tomu potřeba mít zřízenu městskou policii.
Další příspěvky do diskuze nebyly vzneseny. Předsedající požádala návrhovou komisi o rekapitulaci
přijatých usnesení.
Přehled přijatých usnesení na 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 18.11.2019
Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
7/1/1/2019

schvaluje Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.

7/1/2/2019

bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Miroslava Vlčka a Františka Kojetinského,
návrhové komise Mgr. Markéty Chlopčíkové a Ing. Pavla Černého a zapisovatelky
Mgr. Evy Ruskové.

7/2/2019

bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu z 6. zasedání
zastupitelstva obce.

7/3/2019

bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZO.
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7/4/2019

rozhodlo vyjádřit podporu variantě A1 Územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku
Kunín – Šenov – Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018“.

7/5/1/2019

bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2019, Rozpočtové opatření č. 7/2019
a změnu rozpočtu sociálního fondu č. 1/2019.

7/5/2/2019

schvaluje 8. rozpočtové opatření 2019. Příjmy po 8. rozpočtovém opatření činí
33.485,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Výdaje po 8. rozpočtovém opatření
činí 51.079,257 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč.

Předsedající ukončila zasedání v 18:45.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina – zastupitelé
2) Prezenční listina – občané
3) Zveřejněná informace o konání 7. zasedání ZO
4) Materiály
Zápis byl vyhotoven dne: 20.11.2019
Zapisovatel: Eva Rusková
Ověřovatelé:
Miroslav Vlček

dne

František Kojetinský

dne

Starostka: Dagmar Novosadová

dne 28.11.2019
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