Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 16.12.2019
Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 16.12.2019 v 17.00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka obce (dále jen předsedající) zahájila 8. zasedání zastupitelstva obce v 17.10 hodin.
Konstatovala, že 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 10 členů zastupitelstva obce, 2
zastupitelé byli omluveni (Vladimír Sedláček, Markéta Chlopčíková), 3 zastupitelé avizovali opožděný
příchod (Šárka Vaňková, Miroslav Vlček, Čestmír Hrdina) – 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
Návrh usnesení č. 8/1/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu
Jakuba Vaňka a Radka Jalůvky, návrhové komise Markéty Kuběnové a Jiřiny Mlčochové
a zapisovatelky Evy Ruskové.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/1/1/2019 bylo přijato.
Předsedající přečetla navržený program, který byl zveřejněn na úřední desce. Předsedající navrhla
doplnit program o bod schválení záměru základní školy na podání žádostí o dotace a další bod navrhl
pan Kojetinský o jednání ve věci příprav obchvatu obce. Dále program nebyl doplněn. Předsedající
nechala hlasovat o doplněném programu.
1) Určení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele, schválení programu
2) Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Majetkové záležitosti, doporučení finančního výboru
5) Rozpočtové opatření č. 9/2019, doporučení finančního výboru
6) Rozpočet obce Kunín na rok 2020, doporučení finančního výboru
7) Stanovení výše stočného na rok 2020, doporučení finančního výboru
8) Obecně závazná vyhláška Obce Kunín č. 4/2019, o místních poplatcích, doporučení finančního
výboru
9) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, doporučení finančního výboru
10) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
11) Smlouva o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní
sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín
12) Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“
13) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace, smlouva o výpůjčce
14) Zpráva kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
15) Rada obce Kunín - zpráva o činnosti za období od 16. 9. 2019 do 16. 12. 2019
16) Výbory zastupitelstva obce - zpráva o činnosti za období od 16. 9. 2019 do 16. 12. 2019
17) Termíny zasedání ZO v roce 2020
18) Záměr podání žádostí o dotaci na realizaci projektů ZŠ
19) Jednání a stav příprav realizace obchvatu obcí Kunín, Šenov a Nový Jičín ve variantě A1
20) Diskuze
21) Rekapitulace přijatých usnesení
22) Závěr
Návrh usnesení č. 8/1/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Program 8. zasedání
Zastupitelstva obce Kunín.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/1/2/2019 bylo přijato.
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu o ověření zápisu
Ověřovatelé zápisu (Miroslav Vlček a František Kojetinský) ze 7. zasedání ZO zápis přečetli a bez
výhrad podepsali. Předsedající požádala o dodržování termínu pro podepisování zápisu.
Návrh usnesení č. 8/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu
o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/2/2019 bylo přijato.
3. Kontrola úkolů
Předsedající uvedla, že plnění úkolů z předešlých zasedání nadále trvá. Na pořadu jednání je
revokace přijatých usnesení ve věci prodeje pozemků manželům Bartoňovým a nové projednání této
věci, protože si Bartoňovi podali novou žádost.
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.
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. Cena za 1 m2 - 400,-Kč. 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, na
pořadu jednání.
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).
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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.
Návrh usnesení č. 8/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí informaci o provedené
kontrole úkolů uložených na předchozích zasedáních ZO.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/3/2019 bylo přijato.
4. Majetkové záležitosti, doporučení finančního výboru
• Prodej pozemku p.č. 292
Předsedající uvedla, že žadatel požádal o odkup pozemku, na kterém stojí garáž, kterou užívá. Jedná
se o podobný případ, který byl již řešen dříve. Stavba a pozemek pod ní musí mít jednoho vlastníka.
Finanční výbor navrhl cenu stejnou jako v podobných již řešených prodejích.
Na jednání přišel zastupitel Čestmír Hrdina v čase 17:20.
Návrh usnesení č. 8/4/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p. č. 292,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Kunín o výměře 24 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2
pozemku je 100 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku, cena za
vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.1.2020
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/4/1/2019 bylo přijato.
• Prodej pozemku p.č. 2020
Předsedající uvedla, že v tomto případě je situace podobná. Žadatel odkoupil od obce pozemek
v době, kdy nebyly k dispozici digitální data o nemovitostech, a tudíž nebylo zřejmé, že pozemek pod
stavbou nebyl součástí tehdejší kupní smlouvy.
Návrh usnesení č. 8/4/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje prodej pozemku p. č. 2020,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Kunín o výměře 57 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2
pozemku je 100 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku, cena za
vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.1.2020
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/4/2/2019 bylo přijato.
• Prodej částí pozemků p. č. 221 a 219/1
Předsedající uvedla, že manželé B. opětovně žádají o prodej části pozemku p. č. 221 a části pozemku
p. č. 219/1. Tento prodej byl již žadatelům schválen v roce 2016, ale ti nesouhlasili s cenou a smlouvu
nepodepsali. Dle žádosti se jedná o dokoupení části zahrady ke stavebnímu pozemku p. č. 220
v jejich vlastnictví, a to zejména z důvodu, že přes stavební pozemek vede vodovodní řad, o čemž
v době koupě od obce nevěděli a nebyli o tom informováni, proto je umístění rodinného domu
dispozičně omezeno. Pozemek p. č. 219/1 je veden v územním plánu jako veřejná zeleň a nemůže
být oplocen. Předsedající toto konzultovala na odboru územního plánování městského úřadu. Vyřešit
to změnou územního plánu zřejmě nebude možné, protože je tento pozemek započítán do povinné
plochy veřejné zeleně k lokalitě, kde se nyní budují inženýrské sítě a která je určena k individuální
zástavbě. Aby bylo možné projednat novou žádost (záměr), je potřeba revokovat usnesení přijatá
v roce 2016.
Usnesení předsedající navrhla jednotlivě. V případě, že zastupitelstvo bude souhlasit se záměrem
prodeje části pozemku p. č. 219/1 (veřejná zeleň), může pan B. tento pozemek ohraničit živým plotem
a případně požádat o změnu územního plánu.
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Návrh usnesení č. 8/4/3/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín revokuje usnesení ze dne 19. 12. 2016,
přijatých na 14. zasedání ZO č. 14/4/1/1 ve znění: Zastupitelstvo obce Kunín 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 a usnesení č. 14/4/1/3 ve znění: Zastupitelstvo obce Kunín 1. schvaluje
prodej části pozemku p. č. 221 o výměře cca 260 m 2 [ostatní plocha, jiná plocha] a část pozemku
parcelní číslo 219/1 o výměře cca 133 m2 [trvalý travní porost] vše v k. ú. Kunín. Cena za 1 m2 – 400
Kč). 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
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/4/3/1/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 8/4/3/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zveřejnění majetkového
záměru prodeje části pozemku p.č. 221, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Kunín o výměře cca 260 m2.
Zodpovídá: Barbora Jalůvková
Termín: 31.12.2019
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 3 (Mlčochová, Hrdina, Kuběnová)
Usnesení č. 8/4/3/2/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 8/4/3/3/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zveřejnění majetkového
záměru prodeje části pozemku p.č. 219/1, trvalý travní porost, k.ú. Kunín o výměře cca 133 m2.
Zodpovídá: Barbora Jalůvková
Termín: 31.12.2019
Výsledek hlasování: Pro 2 (Kojetinský, Černý) Proti 6 Zdržel se 3 (Hrdina, Krupp, Mlčochová)
Usnesení č. 8/4/3/3/2019 nebylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 9/2019, doporučení finančního výboru
Účetní obce, paní Cabadajová, shrnula návrh rozpočtového opatření. Podklady zastupitelé obdrželi emailem a byly také zveřejněny na webu obce. Příjmy se navyšují o daně, platby za nájmy hrobových
míst, nájmy nebytových prostor a úroky spořícího účtu. Výdaje se navyšují o náklady na údržbu hřiště
TJ, energie nebytových prostor a odvoz tříděného odpadu. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu
navržené rozpočtové opatření schválit.
Návrh usnesení č. 8/5/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 9. rozpočtové opatření 2019.
Příjmy po 9. rozpočtovém opatření činí 35.835,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Výdaje po
9. rozpočtovém opatření činí 53.429,257 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč. Celkem příjmy a výdaje
včetně financování 55.379,257 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 (Kojetinský)
Usnesení č. 8/5/2019 bylo přijato.
6. Rozpočet obce Kunín na rok 2020, doporučení finančního výboru
Účetní obce vysvětlila způsob tvorby návrhu rozpočtu. Zastupitelé obdrželi veškeré materiály k tomuto
bodu e-mailem a byly zveřejněny na webu obce. Pan Kojetinský navrhl věnovat se konkrétním
připomínkám zastupitelů. Každý měl možnost se s materiály podrobně seznámit.
Předsedající informovala o připravovaných dotacích. Do konce května se bude znovu podávat žádost
na revitalizaci kina na kulturní sál. V 1. kole byla žádost neúspěšná. Dále je možné požádat o dotaci v
Programu obnovy venkova MSK. Jde o investiční dotační titul, nabízí se požádat o dotaci na realizaci
příjezdové komunikace pod školou. Dále obec zpracovává dokumentaci na řešení vodního režimu
v zámeckém parku a revitalizaci rybníku. Toto je možné financovat z peněz na kotlíkové půjčky, viz
bod 12 jednání. Obec také podá žádost na rekonstrukci bytového domu č. p. 20. Čeká se na
zjednodušení podmínek dotačního titulu Výstavba. Zpracována bude dokumentace na chybějící
přechody pro chodce (včetně rozšíření chodníku od kostela kolem statku) a projekt na chybějící
kanalizaci. Dále se uvažuje se zakoupením dalších kontejnerů na bioodpad a službu hnědých
kontejnerů společnosti ASOMPO zrušit. Potřeba je také začít s dokumentací na rekonstrukci obecního
úřadu.
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Předsedající dodala, že do návrhu rozpočtu je zapojen zůstatek účtu, proto je rozpočet navržen jako
schodkový. Očekávané příjmy roku 2020 budou nižší než plánované výdaje. Schválení návrhu
rozpočtu doporučil finanční výbor.
Návrh usnesení č. 8/6/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle
přílohy jako schodkový a stanovuje závazné ukazatele příjmy: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté
dotace, výdaje: běžné a kapitálové a financování.
Rekapitulace rozpočtu 2020:
Příjmy celkem 29.803.000,- Kč
daňové příjmy
24.775.000,- Kč
nedaňové příjmy
3.990.000,- Kč
kapitálové příjmy
100.000,- Kč
přijaté transfery
938.000,- Kč
Výdaje celkem 47.853.000,- Kč
běžné výdaje
24.351.000,- Kč
kapitálové výdaje
23.502.000,- Kč
Financování
18.050.000,- Kč
financování:
18.050.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 3 (Kojetinský, Černý, Malčík)
Usnesení č. 8/6/1/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 8/6/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín pověřuje Radu obce Kunín, aby prováděla
rozpočtová opatření mezi dvěma zasedáními zastupitelstva obce, a to v rozsahu stanoveném v
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.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1(Kojetinský) Zdržel se 0
Usnesení č. 8/6/2/2019 bylo přijato.
7. Stanovení výše stočného na rok 2020, doporučení finančního výboru
Předsedající uvedla, že zastupitelé obdrželi materiály, ve kterých je spočítána skutečná cena
stočného ve výši 46 Kč s DPH. Finanční výbor se shodl na ceně 33 Kč s DPH. Skutečná cena
zohledňuje i financování obnovy majetku, protože je vlastník kanalizace povinen tvořit zisk na obnovu
majetku a odpisy majetku v plné výši. Dotování provozu ČOV z rozpočtu obce je napadáno
Ministerstvem zemědělství. Od května se navíc mění DPH, proto je stočné navrženo ve dvou
sazbách, přičemž při nižší sazbě zůstane koncová cena pro občany stejná, 5 % z ceny bude použito
na tvorbu rezervy pro obnovu zařízení ČOV. Finanční výbor doporučil cenu 33 Kč s DPH.
Návrh usnesení č. 8/7/1/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve
výši:
•
od 1.1.2020 – 30.4.2020
28,70 Kč bez DPH
33,00 Kč s daní 15 %,
•
od 1.5.2020 – 31.12.2020
30,00 Kč bez DPH
33,00 Kč s daní 10 %.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/7/1/2019 bylo přijato.
Předsedající uvedla, že plán financování obnovy kanalizace zpracoval Ing. Mikoška, který obci
zaštiťuje provoz kanalizace.
Návrh usnesení č. 8/7/2/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Plán financování obnovy
kanalizace pro obec Kunín na období 2020 – 2029.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/7/2/2019 bylo přijato.
8. Obecně závazná vyhláška Obce Kunín č. 4/2019, o místních poplatcích, doporučení
finančního výboru
Z důvodu změny zákona a změny názvosloví je potřeba aktualizovat vyhlášku o místních poplatcích
a navíc je doplněno osvobození od poplatku pro spolky při stánkovém prodeji na kulturních akcích.
Sazby poplatků se nemění.
Návrh usnesení č. 8/8/2019: Zastupitelstvo obce Kunín vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Kunín č. 4/2019, o místních poplatcích.
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Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/8/2019 bylo přijato.
9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, doporučení finančního výboru
Předsedající uvedla, že každoročně je potřeba přepočítat náklady na odpadový systém. Vychází se z
nákladů roku předchozího. Na letošní rok vychází poplatek na jednoho občana na 674,38 Kč. Finanční
výbor doporučil ponechat pro rok 2020 částku 530 Kč na osobu. V materiálu je také přehled
odvezeného odpadu na množství. Množství směsného odpadu stále stoupá a je potřeba přijmout
nějaká opatření na snížení tohoto odpadu vzhledem k tomu, že se bude zpřísňovat legislativa
a zdražovat ukládání odpadu na skládku. Probíhají jednání se svozovou firmou. Postupně zavede
systém QR kódu, který bude nalepen na všech nádobách a při svozu budou tyto kódy snímány
a získaná data (o četnosti svozu nádob a jejich naplněnosti) vyhodnocována tak, aby bylo možné
zavést nějaký motivační systém v podobě slev na poplatku.
Paní Mlčochová navrhla opět ve zpravodaji připomenout, aby občané odpad odkládaný na sběrový
dvůr, zejména nábytek, rozebírali na menší kusy.
Na jednání přišla zastupitelka, slečna Vaňková v čase 18:00.
Návrh usnesení č. 8/9/2019: Zastupitelstvo obce Kunín vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Kunín č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpad.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Vaňková)
Usnesení č. 8/9/2019 bylo přijato.
10. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich
chovatelů
Předsedající uvedla, že od roku 2020 bude povinné psy značit čipem, který je potřeba dále zavést do
registru. Po schválení této vyhlášky je možné po majitelích požadovat nahlášení tohoto čipu do
evidence obce, což by zjednodušilo identifikaci volně pobíhajících psů. K tomu je potřeba zakoupit
čtečku čipu za cca 3000 Kč.
Návrh usnesení č. 8/10/2019: Zastupitelstvo obce Kunín vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Kunín č. 6/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/10/2019 bylo přijato.
11. Smlouva o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění
spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností ORP Nový Jičín“
Město Nový Jičín žádá opětovně o spolufinancování sociálních služeb, které jsou na území ORP Nový
Jičín provozovány, přičemž není zřejmé, kolik služeb a komu jsou tyto služby poskytovány z důvodu
zachování anonymity. Navíc občané obce využívají i služby poskytované mimo ORP Nový Jičín, např.
Kopřivnice, Vítkov, Odry, atd. Současný systém, kdy si jednotlivá zařízení podají žádost o příspěvek
se obci jeví jako lepší a dostačující.
Návrh usnesení č. 8/11/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Smlouvu o budoucí finanční
spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 7 Zdržel se 6 (Černý, Vlček, Vaněk, Jalůvka, Mlčochová, Malčík)
Usnesení č. 8/11/2019 nebylo přijato.
12. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci
kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“
Předsedající uvedla, že na jaře zastupitelstvo schválilo, že se obec zapojí do programu kotlíkových
půjček pro občany, kteří finančně nemohou předfinancovat výměnu kotle na tuhá paliva na základě
přidělení kotlíkové dotace MSK. Obec dle objemu zájemců o kotlíkovou půjčku požádala SFŽP ČR
o 2.284.770 Kč. Zájemci o výměnu kotle zároveň museli podat žádost o kotlíkovou dotaci na MSK. Po
podepsání smlouvy s krajem o přidělení dotace si občané u obce požádají na základě Programu pro
poskytování návratných finančních výpomocí o půjčku na předfinancování výměny kotle. Po
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zrealizování výměny kotle a doložení všech dokladů na krajský úřad, jim krajský úřad poskytne dotaci,
kterou občané poukáží na účet obce. Tato dotace bude první splátkou jejich půjčky. Zbytek financí
budou obci splácet obdobně jako u povodňových půjček. S občany (žadateli) bude podepsána
směnka, aby obec měla jakousi jistotu, že svůj závazek obci splatí. Finance poskytnuté občanům
následně obec nebude vracet zpět Státnímu fondu, ale využije je na revitalizaci rybníku.
Návrh usnesení č. 8/12/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Program pro poskytování
návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“ a ukládá informace o vyhlášeném programu zveřejnit ve Zpravodaji a na webu obce.
Termín: leden 2020
Zodpovídá: Eva Rusková
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/12/2019 bylo přijato.
13. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace, smlouva o výpůjčce
Předsedající vysvětlila, že bylo zjištěno, že Zřizovací listina neodpovídá platné legislativě a je potřeba
ji aktualizovat ve vztahu k účtování majetku a odpisům. Nemovitý majetek bude škola využívat na
základě Smlouvy o výpůjčce.
Návrh usnesení č. 8/13/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
ze dne 23. 9. 2014 příspěvkové organizace obce Kunín s názvem Základní škola a Mateřská škola
Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace a Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí mezi Obcí
Kunín a Základní školou a Mateřskou školou Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací a
zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/13/2019 bylo přijato.
14. Zpráva kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
Návrh usnesení č. 8/14/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního
výboru Mikroregionu Odersko
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/14/2019 bylo přijato.
15. Rada obce Kunín - zpráva o činnosti za období od 16. 9. 2019 do 16. 12. 2019
Předsedající uvedla, že o činnosti rady obce jsou zastupitelé informováni průběžně. Zápisy z jednání
jsou jim zasílány e-mailem. Občané mají informace ve zpravodaji.
Návrh usnesení č. 8/15/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady
obce Kunín za období od 16.9.2019 do 16.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/15/2019 bylo přijato.
16. Výbory zastupitelstva obce – zpráva o činnosti za období od 16. 9. 2019 do 16. 12. 2019
Předsedkyně kontrolního výboru, Markéta Kuběnová, informovala o činnosti výboru, který provedl
kontrolu plnění usnesení z jednání RO a ZO a kontrolu uzavíraných smluv. Výbor doporučil hlídat
termíny pro podpisy zápisů z jednání zastupitelstva obce.
Předseda finančního výboru, Čestmír Hrdina, uvedl, že výbor se sešel dvakrát. Kontroloval účetní
doklady pokladny a dále se zabýval majetkovými záměry, vyhláškami, rozpočtovým opatřením
a návrhem rozpočtu na rok 2020. Doporučení výboru k těmto záležitostem byla součástí
projednávaných materiálů dnešního zasedání.
Návrh usnesení č. 8/16/2019: Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Zprávu o činnosti
Kontrolního a Finančního výboru obce Kunín za období od 16. 9. 2019 do 16. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/16/2019 bylo přijato.
17. Termíny zasedání ZO v roce 2020
Předsedající navrhla termíny zasedání v roce 2020 v pondělky. Jiný návrh nebyl podán.
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Návrh usnesení č. 8/17/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje termíny zasedání ZO v roce 2020
a ukládá je zveřejnit na webu obce a ve zpravodaji.
Zodpovídá: Eva Rusková
Termín plnění: leden 2020
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/17/2019 bylo přijato.
18. Záměr podání žádostí o dotaci na realizaci projektů ZŠ
Předsedající uvedla, že ředitelka ZŠ podala žádost na schválení podání dvou žádostí o dotaci. Jedna
je do nově vyhlášeného dotačního titulu na rekonstrukci víceúčelové učebny pracovní výchovy
a rukodělných prací a druhá na rekonstrukci zahrady MŠ na přírodní zahradu.
Návrh usnesení č. 8/18/2019: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje záměr podání žádostí o dotaci na
realizaci projektu Rekonstrukce víceúčelové učebny pracovní výchovy a rukodělných prací
z dotačního titulu IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony a na realizaci projektu
Rekonstrukce školní zahrady MŠ – přírodní zahrada, Kunín 184 z dotačního titulu NPŽP – Přírodní
zahrady.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/18/2019 bylo přijato.
19. Jednání a stav realizace obchvatu obcí Kunín, Šenov a Nový Jičín ve variantě A1
Předsedající přednesla materiál, který na začátku jednání doplnil pan Kojetinský.
Návrh usnesení č. 8/19/2019: Zastupitelstvo obce Kunín ukládá starostce obce:
a) podávat informace o průběhu probíhajících jednáních připravovaného obchvatu obce Kunín na
každém řádném zasedání ZO
b) na veškerá jednání, která bude vést obec s dotčenými orgány státní správy nebo samosprávy
dotčených obcí, přizvat zástupce petičního výboru Ing. Oldřiškou Navrátilovou
c) pověřit člena petičního výboru Ing. Oldřišku Navrátilovou zastupováním obce Kunín ve věci jednání
o obchvatu obce Kunín.
Materiál se týkal zajištění informovanosti o jednáních a dalších posunech v přípravách obchvatu.
Předsedající uvedla, že toto se děje a svou povinnost si plní i bez uloženého úkolu zastupitelstvem
obce. Veškeré informace o jednáních nebo novinkách předává zastupitelům i paní Navrátilové. Právě
naopak má dojem, což konstatovala již na minulém zasedání ZO, že informace od petičního výboru
směrem k vedení obce váznou. Pan Vlček dodal, že zřejmě jde o to, aby předsedající delegovala
svého zástupce na jednání, kterých se sama nemůže zúčastnit. Předsedající uvedla, že ze zákona o
obcích obec navenek zastupuje starosta a důležitých jednání se zúčastňuje vždy. Domnívala se, že i
kdyby měla paní Navrátilová pověření, nebude to mít takovou váhu, jako v případě starosty. Paní
Kuběnová také potvrdila, že informace petičního výboru nebo od paní Navrátilové zaznívají až na
jednáních ZO, k zastupitelům se jinak nedostávají.
Pan Kojetinský dodal, že má dojem, že starostka o záležitostech obchvatu ve zpravodaji informuje
s nezájmem pokračovat v přípravách dále. Předsedající uvedla, že jako starostka zastupuje i občany,
kteří s obchvatem nesouhlasí a že je potřeba zvažovat nejen přínosy obchvatu, ale i zápory. Dodala,
že pokud bude potřeba, může starosta pověřit kteréhokoliv zastupitele k jednání. Navíc činnost
petičního výboru skončila okamžikem vyřízení petice a dále již petiční výbor žádný „mandát“ nemá.
Slečna Vaňková uvedla, že je potřeba zvážit všechny aspekty, ať už kladné nebo záporné spojené
s realizací obchvatu. V případě přijetí navrženého usnesení ukládá ZO jednostranně povinnosti
starostce, ale petičnímu výboru nikoliv.
Zastupitelé navrhli vypustit z návrhu usnesení bod c) a v bodě b) zobecnit pouze na zástupce
petičního výboru v případě, že by se paní Navrátilová nemohla jednání zúčastnit.
Návrh usnesení č. 8/19/2019: Zastupitelstvo obce Kunín ukládá starostce obce:
a) podávat informace o průběhu probíhajících jednáních připravovaného obchvatu obce Kunín na
každém zasedání ZO
b) na veškerá jednání, která bude vést obec s dotčenými orgány státní správy nebo samosprávy
dotčených obcí, přizvat zástupce petičního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6 (Kojetinský, Malčík, Černý, Vlček, Hrdina, Krupp) Proti 1 (Kuběnová)
Zdržel se 6
Usnesení č. 8/19/2019 nebylo přijato.
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20. Diskuze
Předsedající informovala, že od 1.1.2020 dochází k navýšení odměn zastupitelů o 10 %. Požádala,
aby se tímto finanční výbor zabýval co nejdříve, aby mohlo být případně svoláno zasedání ZO. Dále
pozvala zastupitele na předsilvestrovské setkání seniorů a také na setkání s podnikateli, které je
plánováno na 17. ledna 2020.
Pan Černý uvedl, že nové cvičící prvky umístěné v areálu TJ zmenšily prostor okolo hřiště, který byl
využíván k trénování žáků a že zástupci TJ o tom nebyli informováni. Předsedající uvedla, že jinak
prvky umístit nešlo. Navázala, že obec obdržela žádost jičínských fotbalistů na realizování fotbalových
utkání na kunínském hřišti. Žádost přepošle zástupcům TJ ke zvážení.
Paní H. se ptala, jak to vypadá s napojením na kanalizaci. Svůj projekt mají již hotový a nemají
možnost se napojit. Předsedající uvedla, že napojení chybějících domácností bude řešeno najednou.
Připravuje se projekt, bohužel projektanti nemají dostatečnou kapacitu. Až bude zpracován projekt
bude požádáno o dotaci.
Paní Mlčochová navrhla zadat projekt řešení chodníků na hřbitově v přírodním duchu. Předsedající
uvedla, že kunínský hřbitov je ceněn právě proto, že na něm chodníky nejsou. Paní Vavříková dodala,
že v plánu je stále dost velkých investičních akcí (kulturní sál, obecní úřad, dům č. p. 20, kanalizace)
a hřbitov ještě počká.
Zastupitelé se shodli, že rekapitulaci usnesení není potřeba provádět. Předsedající ukončila zasedání
v 18:50.
Přehled přijatých usnesení na 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 16.12.2019
Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
8/1/1/2019

bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Jakuba Vaňka a Radka Jalůvky, návrhové
komise Markéty Kuběnové a Jiřina Mlčochová a zapisovatelky Evy Ruskové.

8/1/2/2019

schvaluje Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.

8/2/2019

bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu ze 7. zasedání
zastupitelstva obce.

8/3/2019

bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZO.

8/4/1/2019

schvaluje prodej pozemku p. č. 292, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Kunín o výměře
24 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku je 100 Kč. Kupující uhradí
všechny náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy je
stanovena na 500 Kč.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.1.2020

8/4/2/2019

schvaluje prodej pozemku p. č. 2020, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Kunín
o výměře 57 m2 z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku je 100 Kč. Kupující
uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní
smlouvy je stanovena na 500 Kč.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Dagmar Novosadová
Termín: 31.1.2020

8/4/3/1/2019

revokuje usnesení ze dne 19. 12. 2016, přijatých na 14. zasedání ZO č. 14/4/1/1 ve
znění: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje zřízení předkupního práva do doby
zahájení stavby v případě prodeje části pozemku p. č. 221 o výměře cca 260 m 2
[ostatní plocha, jiná plocha] a část pozemku p. č. 219/1 o výměře cca 133 m2 [trvalý
travní porost] vše v k. ú. Kunín a usnesení č. 14/4/1/3 ve znění: Zastupitelstvo obce
Kunín 1. schvaluje prodej části pozemku p. č. 221 o výměře cca 260 m 2 [ostatní
plocha, jiná plocha] a část pozemku parcelní číslo 219/1 o výměře cca 133 m2 [trvalý
travní porost] vše v k. ú. Kunín. Cena za 1 m2 – 400 Kč. 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

8/4/3/2/2019

schvaluje zveřejnění majetkového záměru prodeje části pozemku p.č. 221, ostatní
plocha, jiná plocha, k.ú. Kunín o výměře cca 260 m2.
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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 16.12.2019
Zodpovídá: Barbora Jalůvková

Termín: 31.12.2019

8/5/2019

schvaluje 9. rozpočtové opatření 2019. Příjmy po 9. rozpočtovém opatření činí
35.835,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Výdaje po 9. rozpočtovém opatření
činí 53.429,257 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč. Celkem příjmy a výdaje včetně
financování 55.379,257 tis. Kč.

8/6/1/2019

schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle přílohy jako schodkový a stanovuje závazné
ukazatele příjmy: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace, výdaje: běžné a
kapitálové a financování.
Rekapitulace rozpočtu 2020:
Příjmy celkem 29.803.000,- Kč
daňové příjmy
24.775.000,- Kč
nedaňové příjmy
3.990.000,- Kč
kapitálové příjmy
100.000,- Kč
přijaté transfery
938.000,- Kč
Výdaje celkem 47.853.000,- Kč
běžné výdaje
24.351.000,- Kč
kapitálové výdaje
23.502.000,- Kč
Financování
18.050.000,- Kč
financování:
18.050.000,- Kč

8/6/2/2019

pověřuje Radu obce Kunín, aby prováděla rozpočtová opatření mezi dvěma
zasedáními zastupitelstva obce, a to v rozsahu stanoveném v 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.

8/7/1/2019

schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve výši:
• od 1.1.2020 – 30.4.2020
28,70 Kč bez DPH
• od 1.5.2020 – 31.12.2020
30,00 Kč bez DPH

33,00 Kč s daní 15 %,
33,00 Kč s daní 10 %.

8/7/2/2019

schvaluje Plán financování obnovy kanalizace pro obec Kunín na období 2020 – 2029.

8/8/2019

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 4/2019, o místních poplatcích.

8/9/2019

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 5/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpad.

8/10/2019

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 6/2019, k trvalému označování psů
a evidenci jejich chovatelů.

8/12/2019

schvaluje Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky
v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a ukládá informace
o vyhlášeném programu zveřejnit ve Zpravodaji a na webu obce.
Zodpovídá: Eva Rusková
Termín: leden 2020

8/13/2019

schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 23. 9. 2014 příspěvkové organizace
obce Kunín s názvem Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace a Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí mezi Obcí Kunín
a Základní školou a Mateřskou školou Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkovou
organizací a zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.

8/14/2019

bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko.

8/15/2019

bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Kunín za období od 16.9.2019 do
16.12.2019.

8/16/2019

bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního výboru obce Kunín za
období od 16. 9. 2019 do 16. 12. 2019.

8/17/2019

schvaluje termíny zasedání ZO v roce 2020 a ukládá je zveřejnit na webu obce a ve
zpravodaji.
Zodpovídá: Eva Rusková
Termín plnění: leden 2020

8/18/2019

schvaluje záměr podání žádostí o dotaci na realizaci projektu Rekonstrukce
víceúčelové učebny pracovní výchovy a rukodělných prací z dotačního titulu IROP –
Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony a na realizaci projektu Rekonstrukce
školní zahrady MŠ – přírodní zahrada, Kunín 184 z dotačního titulu NPŽP – Přírodní
zahrady.
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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 16.12.2019
Předsedající ukončila zasedání v 18:50.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina – zastupitelé
2) Prezenční listina – občané
3) Zveřejněná informace o konání 7. zasedání ZO
4) Materiály
Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2019
Zapisovatel: Eva Rusková
Ověřovatelé:
Jakub Vaněk

dne 20.12.2019

Radek Jalůvka

dne 19.12.2019

Starostka: Dagmar Novosadová

dne 20.12.2019
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