Kronika obce Kunín
2009

Zapsala: Anna Ondřejová

1

Obsah
Ú V O D ............................................................................................................................................... 3
I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce ...................................................................... 3
II. Hospodaření obce: ........................................................................................................................... 5
III. Hospodářský život v obci:.............................................................................................................. 8
IV. Politický a kulturní život, školství: ................................................................................................ 8
V. Počasí ............................................................................................................................................. 13
VI. Pohyb obyvatelstva: ..................................................................................................................... 14

2

ÚVOD
Rok 2009 se vyznačoval řadou významných událostí na politické scéně, ale také řadou nežádoucích
přírodních jevů.
V I. pololetí roku zabezpečovala Česká republika předsednictví v Evropské unii, což byl pro naši
republiku velmi významný akt. Nijak jsme se však nevyznamenali, neboť již 24. března vyslovil
Parlament ČR nedůvěru vládě, která musela podat demisi. Vzhledem k rozporům mezi hlavními
politickými stranami ODS a ČSSD nedošlo k dohodě na jmenování nové vlády, takže došlo k tomu,
že bylo schváleno jmenování úřednické vlády. Dne 8. dubna byl navržen za předsedu vlády stávající
ředitel Českého statistického úřadu Jan Fischer, který byl schválen a pověřen sestavením úřednické
vlády. Po dohodě se stranami ČSSD a ODS byla vláda sestavena a schválena.
Vláda se potýkala s nemalými těžkostmi – vysoká zadluženost státu, dopady ekonomické krize,
zejména zvyšující se zadluženost a nezaměstnanost obyvatelstva. Vláda měla působit půl roku.
Počítalo se, že v této době budou připraveny nové volby do Parlamentu, které se však pro trvalé
neshody neuskutečnily a vláda setrvala ve svých funkcích do konce roku. Nemalé potíže způsobily
vládě i přírodní katastrofy, které postihly republiku – vichřice dosahující orkánu, povodně, sněhová
kalamita.
Přírodní katastrofy však nepostihly jen naši republiku – zemětřesení v Itálii (Aquilla), kde bylo
usmrceno 200 lidí a zahynuli i dva čeští studenti, jež zde byli za odměnu. Povodně na Slovensku
i v jiných zemích.
Významnou událostí byla návštěva papeže Benedikta a amerického prezidenta Baraka Obamy.
Vojsko ČR se i v tomto roce podílelo na obraně občanů mimo republiku (Kosovo, Irák, Afganistán).

I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce
Obecní úřad:
Činnost pracovníků Obecního úřadu byla zejména ve II. pololetí roku velmi náročná. Po povodni
v červnu se zvýšily nároky na práci s občany, zajišťování úklidu obce, opravy majetku a především
zajištění finančních prostředků na odstraňování povodňových škod. Toto vše způsobovalo velké
vypětí pro všechny zaměstnance, ať již uvolněné nebo neuvolněné členy zastupitelstva,
administrativní pracovníky, zaměstnance veřejně prospěšných prací. Zajišťovány byly finanční
příspěvky pro povodní postižené občany, distribuce charitativní výpomoci ve formě textilu, čistících
a dezinfekčních prostředků, vitaminů apod. Také organizace brigádníků (vojsko, hasiči a dobrovolní
pracovníci) vyžadovala velké úsilí, které se ukázalo jako velmi dobré, protože během 14 dnů byla
obec uklizena od nánosů bláta a dalších nečistot. Ti, kdo projížděli obcí, měli za to, že v obci žádná
povodeň nebyla. Starostka a místostarosta museli apelovat na sdělovací prostředky, aby občany
informovali pravdivě o všem, co povodeň v obci napáchala, neboť tím byly ovlivněny příspěvky na
povodňový účet, ze kterého mohly být poskytnuty finanční výpomoci občanům.
Zastupitelstvo obce:
9. ledna - 11. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- rozpočtové opatření na rok 2009. Příjmy po rozpočtovém opatření činí 52 091 tis. Kč, výdaje činí
52 091 tis. Kč, z toho investiční akce o 32 884 tis. Kč (dokončení chodníků, zateplení ZŠ a MŠ,
bytový dům se sociálními byty).
23. března – 12. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- prodej pozemků – p. č. 313 neschváleno a p. č. 1290 – schváleno. Prodej obecní garáže –
schváleno.
- schválení výjimky v počtu žáků v Základní škole, kde je nižší průměr žáků ve třídě.
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- schválení podmínky poskytnutí dotace na pořízení (upgrade) pracoviště Czech POINT –
z Integrovaného operačního programu
- schválení návrhu na podání žádosti na regeneraci brownfieldu „Turistické a vzdělávací centrum
Kunín“.
- schválení smlouvy o úhradě spolupodílu investičního majetku a bezúplatného převodu – oprava
kříže na místním hřbitově
- pořízení nového územního plánu obce
18. května – 13. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- majetkové záležitosti – prodej pozemků p.č. 2067/1, směna a prodej p.č. 2067/4 za 2049/2,
bezúplatný převod pozemků p.č. 42, 53, 815, 1796, 1877/2, směna pozemků p.č. 1537/2 a 1537/3
za pozemek p.č. 1539/6. Obec požádala Pozemkový fond ČR o převod pozemků p.č. 19 bezúplatně
a úplatný převod p.č. 18.
- II. Rozpočtové opatření – příjmy se navyšují o 139,93 tis Kč. Objem rozpočtu činí 52 230,93
tis.Kč. Zvýšených příjmů bude použito na opravu kanalizačního řadu ZŠ, veřejné osvětlení Malá
strana, chodníky – závěrečná etapa, inženýrská činnost a stavební dozor, kapitálové výdaje,
zpracování projektu odstavné parkoviště pro os. auta, zpracování projektu „Klubovna s počítači“ v
ZŠ, zpracování žádosti „Obnova parku v Kuníně“, zpracování žádosti „Turistické, kulturní a
sportovní centrum Kunín, inženýrská činnost „Turistické a vzdělávací centrum – lihovar“.
- souhlas s uvolněním prostředků pro realizaci projektu „Modernizace výuky ZŠ v Kuníně
podporující nové výukové metody“ do Regionálního operačního programu.
29. června – 14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků p.č. 2110/1 a 2110/2 na stavbu
rodinných domků.
- projednalo petici občanů „Bezpečnost v naší obci“ s návrhem na řešení dopravní situace v obci.
- závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008. Provedený audit konstatoval, že nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí plán obnovy financování V a K.
- informace o ničivé povodni dne 24. června. Bohatá diskuze se zabývala především povodní a
informacemi o dalším postupu Ob. úřadu při styku pracovníků Ob. úřadu s občany a zajištění
pomoci občanům.
21. září – 15. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- Majetkové záležitosti – prodej obecní garáže, prodej pozemků p. č. 947, 948, dar Martiny
Šimíčkové p. č. 1336 o vým. 275 m2 a 1337 o vým. 480 m2.
- Změna využití parcel č. 326 /2, 326/3, 2381/10, 2381/11 k výstavbě rod. domku, p. č. 1205/4
a 1206/1 na stavební pozemky.
- Neschválilo žádost o koupi pozemku manželům Brucknerovým, p.č. 948 o vým. 1295 m2.
- Rozpočtové opatření - navýšení o 16,5 mil.Kč. Objem rozpočtu po navýšení činí 68 866,53 tis.
Kč.
- projekt „Domy velké vody“ - výstavba 8 rodinných domků na p.č. 2110/3 a jednoho domku se
čtyřmi bytovými jednotkami na p. č. 484 k zajištění bydlení občanů, jímž byly domky povodní
zničeny.
- obnova obecního majetku – žádost o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na opravu
poškozeného majetku obce.
- zřízení povodňového fondu obce – pomoc občanům ze Státního fondu bydlení – poskytnutí úvěru
až do výše 150 000 Kč, doba splatnosti 10 let, úrok 2 %. Minimální částka na opravy musí
dosáhnout výše 71 000 Kč, občané mohou získat 70 %, tj. 51 000 Kč.
19. listopadu – 16. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- prodloužení smlouvy s dopravci zajišťujícími ostatní dopravní obslužnost.
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- úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech příslušenství, které bylo realizováno v rámci
výstavby „Domu se sociálními byty Kunín“, za kupní cenu 105 000,- Kč.
- úplatný převod plynárenského zařízení k 8 povodňovým domkům.
- majetkové záležitosti – rekonstrukce ČOV - bezúplatný a úplatný převod pozemku p.č. 1495,
14/2 od Pozemkového fondu ČR, p.č. 1496 a l497 , 1498/1 a 1498/2
- rozpočtové opatření – navýšení příjmů o 540 000,- Kč o příspěvky občanům postižených povodní
(po 30 000,- Kč), dále o dotace z Krajského úřadu na základové desky k povodňovým domků ve
výši 2 710 960,- Kč. Celkový objem rozpočtu činí 72 117 490,- Kč.
- Obec podala žádost o dotaci na opravu zámeckého parku, Žádost byla schválena a dotace
poskytnuta ve výši 1 140 940,- Kč.
18. prosince – 17. zasedání Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- majetkové záležitosti – prodej pozemků p.č. 1212, 1290, 374/2, směna pozemku p.č. 2111 za
pozemek p.č. 2120/1.
- místopřísedící u okresního soudu paní Darinka Šnajdárková.
- darovací smlouva od Ředitelství silnic a dálnic ČR – pozemky p.č. 3253, 3254, 3255, 3252 .
- rozpočet na rok 2010 s objemem rozpočtu ve výši 25 445,- Kč.
- rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2009. Objem rozpočtu po navýšení 96 755 100,- Kč.
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „ZŠ Kunín - snížení
spotřeby energie“ ve výši 313 950,- Kč.
- smlouva o úhradě spolupodílu, zhodnocení a následném bezúplatném převodu investičního
majetku -“Rekonstrukce místních komunikací obcí Mikroregionu Odersko“ týkající se místních
komunikací p.č. 3142, 964/1 a 1404 v obci Kunín v hodnotě 271 757,10 Kč. Spolupodíl
Mikroregionu Odersko činí 55 000,- Kč.
Mimo uvedené záležitosti se Zastupitelstvo obce zabývalo činností Rady a výborů, připomínkami
občanů, bylo seznamováno s plněním úkolů, jimiž byli pověřování uvolnění členové Zastupitelstva
a pracovníci Obecního úřadu.
Rada Obce
Rada obce se sešla 15krát. Na svých jednáních projednala:
- majetkové záměry obce, nájmy bytů a nebytových prostor.
- hospodaření s odpady,
- smlouvu o poskytnutí knihovnických služeb s MěKS Nový Jičín,
- přípravy rozpočtových opatření
- činnost Základní školy a Mateřské školy
- poplatek za svatební obřady v zámku ve výši 3 000,- Kč,
- řešila úkoly vyplývající z následků povodně, která obec postihla 24. června – odstraňování škod
na obecním majetku i řešení následků povodně na soukromém majetku - zajištění dotací
a příspěvků občanům, charitativní činnost, poskytnutí materiální i finanční pomoci,
- zabývala se přípravou jednání Zastupitelstva obce, kácením stromů, čištěním kanalizace.

II. Hospodaření obce:
Rozpočet příjmů – schválený
- upravený

tis. Kč
19 157,71 397,07

Plnění upraveného rozpočtu
z toho: daně a poplatky

14 679,80

tis. Kč

71 332,42
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služby
činnost místní správy
příjmy z finančních operací
prodej pozemků
kultura
Dotace - neinv. ze stát. rozpočtu
- neinv. v rámci souhr. Vztahů
- ostatní ze st. Rozpočtu
- neinvestiční z Krajů
- investiční ze st. rozp.
- volby
- neinvestiční od obcí
- neinvestiční od Krajů
- investiční ze stát. fondů
Rozpočet výdajů po úpravě
byl splněn na
z toho: Doprava – komunikace
Čištění odpadních vod
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Místní hospodářství
Činnost místní správy a zastupitelstva
Požární ochrana
Pojištění
Ostatní správa v oblasti hospodaření opatření pro krizové stavy

1 350,99
10 404,26
103,10
340,05
440,50
13 919,58
331,73
7 015,42
2 710,96
14 730,69
20,63
2 214,45
3 015,51
54,75
tis. Kč
97 476,07

tis.
74 575,63

1 879,19
527,56
16 808,26
741,51
65,64
32 467,50
14 115,83
100,111,14
6 933,69

Zůstatek finančních zdrojů

22 009 360,16 Kč

Nesplacené úvěry

27 972 800,- Kč

Investiční akce:
Zateplení Základní školy
Zateplení Mateřské školy
Dům se sociálními byty
Povodňové domky č.p. 461 – 468
Povodňový bytový dům (4 b.j.)
Veřejné osvětlení „Malá strana“

tis. Kč
11 274,09
2 906,37
15 046,62
15 585,48
3 299,35
140,93

Majetek obce (v pořizovacích cenách)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek:
budovy, stavby
stroje, zařízení
dopravní prostředky
pozemky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek

Kč
133 214,70
193 897 102,95
1 331 023,50
1 106 483,4 157 061,10
3 879 508,20
658 000,6

Operativní evidence: nehmotný majetek 100-5000 Kč
hmotný majetek 100-500Kč
Zásoby – všeobecný materiál
Nedokončené investice
Ceniny
Pohledávky – místní daně a poplatky
ostatní (poskyt. zálohy)
Závazky
Peněžní prostředky na vkladových účtech
Půjčka, úvěr

10 849,50
96 472,45
140 295,20 930 565,4 406,801 068,75
281 041,7 876 752,04
22 009 360,16
27 972 800,-

Změny majetku:
Prodej:
Vaněk Aleš - garáž s pozemkem p.č. 33/8 o výměře 26 m2
Pobořilová Pavla – garáž s pozemkem p. č. 33/9 o výměře 26m2
Pekarík Drahomír a Jana – pozemek p.č. 313/1 o výměře 234 m2
Bayer Bohumil a Anna – pozemek p.č. 313/2 o výměře 344 m2
Nevřiva Antonín – pozemek p.č. 483/2 o výměře 126 m2
Fröhlich Ivon a Jiřina – pozemek p.č. 1979 o výměře 584 m2, p.č. 803/9 o výměře 26 m2
p.č. 1983/1 o výměře 357 m2
Ing Pavlík David a Irena – pozemek p.č. 947 o výměře 311 m2, p, č. 948 o výměře 1295 m2
Gilar Roman a Petra -pozemek p.č. 992 o výměře 205 m2
Chumchal Roman – pozemek 1205/6 o výměře 136 m2
Navrátil Jiří a Oldřiška – pozemek p.č. 1205/4 o výměře 125 m2
Fojtů Jaroslav a Jana – pozemky p. č. 1539/4 o výměře 42m2, p.č. 1539/5 o výměře 225m2
p.č. 1541 o výměře 45 m2, p.č. 1543 o výměře 38 m2
Mrva Vladimír a Marie – pozemky p.č. 2034/2 o výměře 77 m2, p.č. 2034/3 o výměře 130m2
Mrva Miroslav – pozemek p.č.2067/3 o výměře 305m2
Hykl Jan a Marie – pozemek p.č. 2086/3 o výměře 242 m2
Pelikánová Martina – pozemek p.č. 2086/1 o výměře 141 m2
Holčák Stanislav – pozemek p.č. 2147/7 o výměře 391 m2
SMP Net, s.r.o. - pozemek p.č. 2416/2
Koupě:
Pozemkový fond České republiky – prodávající - pozemek p.č. 18
Bezúplatný převod:
Pozemkový fond České republiky – předávající – pozemek p.č. 19, p.č. 2110/1, p.č. 2110/2
Darování:
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – předávající – pozemky p.č.
42,53,815,1877/2 a 1796, 1328 o výměře 179 m2 – hřbitov – urnový háj
Šimíčková Martina – předávající – pozemek p.č. 1336 o výměře 275 m2, p.č. 1337 o výměře 480m2.
Novostavby:
Ing Malčík Roman, č.p. 425
Cserge Robin, č.p. 395
Tichavský Ivan, č.p. 452
Povodňové domky (8), č.p. 461 - 468
Bytový povodňový dům u Cihelny, č.p. 75
Dům se sociálními byty, č.p. 33
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III. Hospodářský život v obci:
Podniky a organizace:
Největším podnikem je v současné době zemědělský podnik Vysoké školy veterinární v Brně,
Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Výrobní závod Kunín, jehož vedoucím je ing. Jaroslav
Bubík. Závod je zaměřen na chov dobytka – hovězí a vepři. Rostlinná výroba je řízena ze závodu
v Novém Jičíně.
V obci hospodařily zemědělské podniky:
Drůbežářský podnik Schrom farms, Kunín č. L5
Podnik živočišné výroby, a.s., chov drůbeže, Kunín č. 259
Soukromí zemědělci – Kubrický Vojtěch, Kunín 175
Bartoš Pavel, Kunín 199
Průmyslová výroba zrušením Cihelny v obci zanikla.
Na úseku služeb pracuje řada drobných živnostníků -stolaři, zedníci, zámečník, holič, masér,
obchodní služby, pohostinství.
Ze sedmi potravinářských obchodů byly dva po povodni uzavřeny.
Zdravotnické služby zajišťují – dětský lékař, odborná lékařka pro dospělé, zubní ambulance.
Ceny:
Také v tomto roce došlo k navýšení cen vody, elektřiny a plynu. Ceny potravin zůstaly na úrovni
minulého roku.

IV. Politický a kulturní život, školství:
Školství:
Název školy – Základní škola a Mateřská škola Kunín, příspěvková organizace.
Škola sdružuje zařízení – Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna ZŠ
a Školní jídelna MŠ. Funkci ředitelky vykonává Mgr. Ivana Machýčková, zástupkyní ředitelky je
Alena Rusková, vedením Mateřské školy je pověřena Renata Sztefková, vedoucí Školních jídelen je
Dagmar Malčíková. Funkci účetní školy vykonává Anna Nývltová. Výuku v Základní škole
zajišťuje 14 pedagogických pracovníků a 1 vychovatelka Školní družiny. Provoz školy zajišťují
3 pracovníci.
Školu v ročníku 2008/2009 navštěvovalo 150 žáků, v devíti třídách, z toho v ročnících 1.-5.
postupný ročník 96 a v ročnících 6.-9. postupný ročník 54. Z 12 žáků 9. třídy bylo přijato ke studiu
na středních školách 5 žáků a do učebních oborů 7 žáků. Z cizích jazyků byla na škole vyučována
angličtina, němčina a ruský jazyk.
Ve školním roce 2008/2009 začal ve škole pracovat ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT, do kterého bylo
zapojeno 13 žáků. Koordinátorem byla Mgr. Petra Šrubařová. Žáci předkládali náměty na změny ve
škole, např. zvýšení počtu počítačů a jejich obnova, vybudování klubovny aj. Na základě návrhů
žáků školy předložili představu na barevnost fasády školy aj.
Mimo hlavní výukovou část pracuje ve škole řada zájmových kroužků (keramika, kytara, počítače,
sportovní, stolní tenis, dovedné ruce, německý jazyk, anglický jazyk, florbal). Žáci se zúčastnili
různých soutěží a olympiád. Nejlepší se umístili na 2. místě, nejhorší místo bylo 11.
V mimoškolní činnosti nezůstávala škola osamocena. Zapojila se do akcí Sdružení rodičů,
a Obecního úřadu. Byly to akce jak pro děti tak i pro rodiče a ostatní občany obce.
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Na úseku ekologie pracovalo v Ekotýmu 7 žáků, Mgr. Csibová, školnice a vedoucí školní jídelny.
Monitorovány byly oblasti – energie, odpady, voda a prostředí. Kroky směřovaly k získání titulu
Ekoškola.
Žáci nasbírali 151 kusů brýlí pro Afriku, tibetským dětem do Nepálu zaslali dárky s dopisem
o škole a obci, přiložili i fotografie. Zapojili se do charitativní akce „Pastelka pro Tibet“, která se
konala pod záštitou fulnecké nadace Komenius. Děti předaly nadaci 2000 Kč, které získaly za sběr
a prodej fotografií.
V červnu se děti z 1. stupně na týden zúčastnily školy v přírodě, cílem byl hotel Labyrint v Rožnově
pod Radhoštěm.
I když Základní školu nepostihla povodeň 24. června, bylo dětem poskytnuto ředitelské volno,
neboť mnohé při povodni přišly o všechno.
Školní družina – v tomto roce bylo přihlášeno 30 dětí k pravidelné docházce a 4 děti nepravidelně.
Vychovatelka Sylva Bolcková. Děti se zabývaly sportovní činností, ručními pracemi, sběrem žaludů
a kaštanů, uskutečnily „Křeslo pro hosta “ na úseku ochrany přírody a zacházení s knihou - význam
četby.
Poplatek za Školní družinu činí 60 Kč měsíčně.
Mateřská škola prodělala v uplynulém roce rekonstrukci a zateplení fasády. Na výběru barvy se
podílely i děti, snahou byla barevnost objektu, aby se líbil dětem. V červnu postihla MŠ povodeň,
která zatopila celé přízemí školy, poškodila zařízení kuchyně a kotelnu. Na odstraňování škod byly
ihned zahájeny práce, aby škola mohla co nejdřív sloužit svému účelu.
Ve škole jsou 2 třídy, které navštěvuje 52 dětí. Výuku zajišťují 4 učitelky, provoz 1 uklizečka. Škola
pořádá akce i pro rodiče a příbuzné dětí, např. Odpoledne s babičkou a dědečkem v MŠ, Besídky
pro rodiče a veřejnost – Vánoce, Den matek. Děti navštěvují divadelní a filmová představení,
pořádají společné akce se Základní školou, Noc odvahy s předškoláky aj. Spolupracují také
s Klubem seniorů.
Školní jídelna ZŠ – zajišťuje stravování pro žáky školy (116), zaměstnance školy (20) a cizí
strávníky (7). Jídelna zajišťovala také akci „Školní mléko“, které odebíralo průměrně 30 žáků. Pro
děti byly zajišťovány i svačinky z pekárny Starojicko, a.s., Nový Jičín, které odebíralo průměrně 57
žáků.
Od 5. 1. do 20. 2. zajišťovala jídelna obědy pro žáky školy v Suchdole n. O., jejichž jídelna byla
v rekonstrukci. Vzhledem k povodni 24. 6., kdy byla zatopena ŠJ MŠ, vařila i pro děti MŠ.
V prvních dnech po povodni vařila jídelna i obědy pro dobrovolníky, kteří pomáhali odstraňovat
povodňové škody v obci. Ve ŠJ pracují 2 kuchařky.
Školní jídelna MŠ – zajišťuje stravování pro 52 dětí MŠ, z toho 8 dětí jen polodenně, učitelky
a zaměstnance. Mimo celodenní stravu zajišťuje jídelna i celodenní pitný režim, 14 dětí odebíralo
mléko v akci „Školní mléko „ dotované státem.
Po povodni pomáhali zaměstnanci vyklízet nánosy bahna z přízemí MŠ a také po stavebních
úpravách na odstranění škod. Stravování dětí i jejich umístění zajistila Základní škola ve svých
prostorách.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Kč
Příjmy
z toho: Dotace Min. Školství, mládeže a tělovýchovy
Dotace Obce
Nenárokové složky platu
Školní potřeby 1. tř.
Zmírnění škod povodně

Kč
13 004 931,37

8 710 000,2 250 000,571 000,11 000,57 840,9

Úhrady stravného
Úroky
Jiné příjmy
Úplata na ŠD
Úplata na předvzdělání
Čerpání z rezervního fondu
Výdaje
z toho: Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Poštovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. poj.
Zákonné soc. náklady
Ostatní soc. náklady
Manka a škody
Ostatní náklady
Odpisy majetku

714 431,11 470,37
264 038,20 700,121 650,272 802,-

12 816 221,66
1 932 483,69
940 098,37
297 260,80
6 351,476 444,85
6 723 353,2 193 616,134 089,6 192,13 431,45
70 624,50
22 277,-

Zůstatek finančních zdrojů
Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje
Zůstatek
Majetek organizace:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek

188 709,71 Kč
334 619,- Kč
301 048,50 Kč
--------------------33 570,50 Kč
94 158,60 Kč
6 566 416,71 Kč
70 740,53 Kč
373 226,50 Kč
1 427 610,31 Kč

Kultura
Knihovna:
Přihlášeno 164 čtenářů, z toho do 15 let 72. Bylo uskutečněno 2165 návštěv, z toho do 15 let 680
a vypůjčeno 10 087 knih a časopisů. Knihovna již několik let spolupracuje se Školní družinou. Děti
zde vystavují výkresy dle ročních období - jaro, léto, podzim, zima, k vánočním a velikonočním
svátkům. Také zde vystavují své výrobky. Při návštěvách jsou děti seznamovány s činností
knihovny, čímž jsou získávány za čtenáře. Knihovna získává knihy jednak nákupem, ale mnoho je
získáno i z darů občanů. Někteří jsou již pravidelnými dárci. Knihovna je zapojena do výměnného
systému, který organizuje Městská knihovna v Novém Jičíně, tím dochází k pravidelné obměně
knižního fondu.
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Kulturně osvětová činnost:
Obecní úřad a Zámek:
10. 1. Novoroční koncert P. J. Vejvanovského
13. 2. XIX. Obecní bál
6. 3. Maškarní ples pro dospělé (ve spolupráci ze ZŠ)
21. 3. Koštování slivovice, jabkovice, hruškovice– vítězové: Marie Pastorková, Anežka Matysková
Mirka Turková, Jan Hájek. Jmenovaní postupují do regionálního kola v Bartošovicích.
12. 4. Velikonoční koncert Campagnuello Barok Ansamble
10. 5. Den matek
16. 5. Zpráva o strašné řeži – Vojenské tažení z doby třicetileté války v zámeckém parku
s rekonstrukcí bitvy, která se odehrála v Novém Jičíně r. 1621. Vystoupilo na 100 šermířů ze skupin
Aqua fortis, Biskupští Manové z Kroměříže, Havrani, les Enfants Perdus, Lotrpáni z hradu
Kastalotr, Svobodní sedláci, Valmont.
28. 5. Kreslení dětí na chodníku před OÚ
20. 6. XI. Zámecké slavnosti – pořádané ve spolupráci Obce Kunín, Správy zámku a Muzea
Novojičínska. Program probíhal od 10 hodin až do pozdních večerních hodin v zámeckém parku,
zámku a na hřbitově, kde byla prohlídka hrobek pánů zámku s průvodcem. Vystoupili: Trubači
zámku Kunín, komorní orchestr P.J. Vejvanovského, C.k. Řadový pěší pluk č. 7 – Hrabě Xavier
Harrach, Panduři barona Trencka, Šuba duba Band, pěvecký sbor Ondráš, Oderské taneční studio,
Kondoři Divadlo M Praha, Peter Nagy, Kabát Revival -Tabák, kapela Meteor, soubor Keltik.
Bohatý program zahájený průvodem kostýmovaných účinkujících v čele s hraběnkou Marií
Walburgou. Prohlídky zámku s živými obrazy v podání Husarské akademie Nový Jičín. Ukončení
s tradičním ohňostrojem a zámeckou párty s hudbou Meteor.
25. 7. Zámecká gardenpárty v dobových kostýmech třicátých let min. století
20. - 23. 8. Zámecké letní kino – filmy Peklo s princeznou, Vévodkyně, Mama Mia, Milionář
z chatrče
4.- 6. 9. Slavnost růží na zámku
7. 9. Rally Moravia – historické automobily u zámku
12. 9. Benefiční akce – s celodenním programem. Výtěžek byl z poloviny věnován zámku
a z poloviny občanům.
13. 9. Slavnosti jiřinek v zámku
13. 9. Kunínská pouť s jarmarkem, kolotoči a vystoupením kapely Šajtar
13. 9. - 1. 11. Arabela na zámku – výstava kostýmů z pohádkového seriálu v zámku
19. 9. Flétnový festival v zámku – koncert pro flétnu a klavír. Uskutečněny tři koncerty
23. - 30. 9. Zámek Kunín – jako Fénix z popela - výstava fotografií ve foyer Beskydského divadla
v Novém Jičíně
3. 10. TORZO – benefiční opera na barokní libreto v zámku
10. 10. Irena Magnusková a její přátelé – benefiční koncert v zámku
7. 11. Zámecké halali - ukončení zámecké sezóny
21. 11. Den obce – Vítání občánků, lampionový průvod, ohňostroj v zámeckém parku.
O občerstvení se postaraly seniorky a pracovníci Obecního úřadu (koláčky, čaj)
26. 12. Štěpánský koncert P.J. Vejvanovského v zámku
Základní škola a Mateřská škola:
30. 1. Školní ples v tělocvičně školy
28. 2. Maškarní karneval pro děti
24. 7. Diskotéka pro MŠ poškozenou povodní – organizátor Zdráhal J.
Restaurace Laudon
7. 2. Country večer
Rybářský spolek
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16. 5. Rybářské závody na rybníku za zámeckým parkem
Myslivecká společnost
23. 5. Myslivecká soutěž pro děti v Pelikánce
Farní úřad
8. 8. Vystoupení mládežnického pěveckého sboru z Hranic – výtěžek určen na opravu kostela
poškozeného povodní
Klub seniorů
29. 12. Předsilvestrovské posezení pro seniory
Činnost stran a spolků:
Politické strany v obci nevyvíjí žádnou činnost.
Spolky:
Český červený kříž má 55 členů, kteří se schází dvakrát ročně na schůzkách, při táboráku, na
zájezdu (Flora Olomouc). Jejich činnost je zaměřena na informovanost členů a zájemců o zdraví. Za
tím účelem jsou pořádány zdravotnické přednášky k různým tématům.
Český svaz zahrádkářů – zaměřuje svou činnost na provoz moštárny a sušičky ovoce.
Tělovýchovná jednota SOKOL
Hlavní činností je kopaná, kterou provozují žáci, dorostenci a muži. Ženy jsou zaměřeny na
rekreační pohybové cvičení, mladší ženy na volejbal. Ke své činnosti využívají hřiště v zámeckém
parku a tělocvičnu ZŠ. Svou činnost financují hlavně z příspěvků ČSTV a sponzorských darů (Obec
50 000,- Kč, ASOMPO 59 480,- Kč, STASPO 200 000,- Kč, Paroubek Jiří, předseda ČSSD 30
000,- Kč, ČSTV 111 988,- Kč). Finanční zdroje byly využity zejména na obnovu vybavení oddílů,
které bylo zničeno povodní 24. 6. Voda v šatnách dosáhla do výše 2 m.
Obec mimo peněžní pomoc pomáhá udržováním hřiště, bezplatným užíváním šaten.
V obci dále pracují spolky:
Myslivecká společnost
Rybářský spolek
Včelařský spolek
Sdružení rodičů a přátel školy
Klub seniorů – členové se schází pravidelně každých 14 dní. Na schůzkách se seznamují s různými
technikami (keramika, navlékání korálků, pletení košíčků, adventní věnce,
velikonoční ozdoby aj.), pečení perníčků pro MŠ, pečení koláčků pro Den obce,
pečení a prodej koláčů a koláčků při Zámeckých slavnostech. Pořádají besedy se
zajímavými lidmi. Pomáhají v zámku při přípravě Slavnosti růží. Pro členy a ostatní
zájemce uskutečnili zájezd do Bruntálu a na nádrž Dlouhé stráně, besídku k MDŽ,
táborák, Předsilvestrovské posezení pro členy a přátele s hudbou a občerstvením. Pro
charitu Diakonie Broumov uspořádali sbírku ošacení, ložního prádla a pod. Členky
vypomáhaly po povodni na Obecním úřadě při vydávání charitativní pomoci ošacení, ložní prádlo, ručníky, utěrky aj., které obci poskytla řada charitativních
organizací. Tato akce řadě občanů velmi pomohla, neboť při povodni ztratili téměř
všechno.
Charita Odry:
Tříkrálová sbírka dosáhla v obci nejvyšší částky od začátku jejího průběhu. Bylo získáno 46 087Kč.
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V. Počasí
Leden: Ranní teploty -10 až +5° C, odpolední -11 až +10°C. Prvních 14 dnů nasněženo až 25 cm,
poté tání. Dne 20. až 27. deštivé počasí, ve dnech 28. a 29. nasněžilo 2 cm sněhu.
Únor: Ranní teploty -5 až +10° C, odpolední 0 až +15° C, občas sněhové přeháňky. 15. napadlo 23
cm sněhu, poté pomalé tání, občas s velmi slabým sněžením (poprašek sněhu). Příjemné zimní
počasí.
Březen: Ranní teploty od -2 do +9° C odpolední od +3 do +15° C. Většinou zamračené počasí
s občasným deštěm. Tři dny byly slunečné, 6x poletoval sníh.
Duben: Ranní teploty od +2 do +15° C, odpolední od +15 do +26° C. Polojasné až slunečné počasí.
Dne 8. bouřka. Příjemné jarní počasí.
Květen: Ranní teploty od +6 do +20° C, odpolední od +13 do +36° C. Dne 11. bouřka. Do 26.
pětkrát pršelo, polojasné až slunečné počasí. Od 27. do 31. zamračeno a deštivo.
Červen: Ranní teploty od +7 do +20° C, odpolední od +15 do +32° C. Slunečné počasí se střídalo
se zamračeným. Ve dnech 6., 10., 12., 24., a 26. bouřky. Mimo bouřky v jedenácti dnech pršelo.
Dne 24. se ve 20.30 hod. rozpoutala nad okresem Nový Jičín bouře, která zapříčinila rozsáhlou
povodeň. Odborníci odhadli množství spadlé vody na 300 až 500letou vodu. V obci zaplaveno 259
domů, mnohé do výše 2 m.
Červenec: Ranní teploty od 11° do 22° C, odpolední od +21° do +42° C na slunci. 5krát byla bouře
s lijákem, 7krát dešťové přeháňky především v první polovině měsíce.
Srpen: Ranní teploty od +4 do +21°C, odpolední od +16 do +39°C. V pěti dnech se objevily
dešťové přeháňky, jednou bouřka. Velmi teplé letní počasí, které způsobilo značné sucho.
Září: Ranní teploty od +7 do +18°C, odpolední od +10 do +29°C. 6x slabě pršelo, poměrně teplé
letní počasí. Sucho.
Říjen: Ranní teploty od +3 do +20° C, odpolední od +l do +25° C. Od 10. do 20. deštivé počasí,
které se slabě projevovalo i v ostatní dny. Počasí většinou zamračené nebo polojasné. Dne
21. přízemní mrazík.
Listopad: Ranní teploty od -1 do +12° C, odpolední od +3 do +16° C. Polojasné až zamračené
počasí s občasným nočním deštěm. Dne 1. přízemní mráz a mlhavo. Dne 30. silný vítr, který lámal
větve stromů.
Prosinec: Ranní teploty od +6 do -11°C, odpolední od + 14 do -11°C.Od 11. se začal objevovat
sníh, kterého postupně napadlo 15 cm. Do 23. sníh stál a vánoce byly na blátě. Do konce roku
počasí zamračené s občasným deštěm.
Povodeň
Je deštivý den 24. června s teplotou 20 °C. Večer ve 20.30 hodin přišla bouře, jejíž síla se
stupňovala. Elektrika byla vypnuta, při tom nikdo neočekával hrůzu, která nastala. Podle
meteorologů došlo ke srážce několika bouřkových zón nad oblastí Novojičínska. Déšť, který se
z mraků řinul, byl tak silný, že průtok řek nestačil vodu pobrat a tato se rozlila. Zasaženy byly obce
Životice u N. J., Žilina, Bludovice N. Jičín, Šenov, Kunín, Suchdol n.O, a Jeseník n.O. V obci bylo
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zaplaveno 259 domů, z toho 159 obytných, 15 domů muselo být zbouráno (č.p. 65, 97, 135,187,
209, 249, 251, 301, 303, 328, 398, 399 – rodinné domky, altán v Mateřské škole, hospodářská
budova u č.p. 327, ubytovna VFU Brno č. 349).
Voda vystoupila na mnoha místech až do výše 2 m. Brala sebou vše, co jí stálo v cestě – oplocení,
automobily, dříví a vše co nebylo upevněno. Občané ve většině případů zachránili jen holé životy.
Byla poškozena kanalizace, plynovod, elektrické vedení, takže několik dnů nešel plyn ani elektřina.
Byly zavřeny obchody, neboť byly všechny zatopeny, občané museli jezdit na nákupy do Nového
Jičína. Postižen byl i obecní majetek – strženy byly lávky přes Jičínku u Cihelny a u Kubrických,
podemletý most u Mlékárny. Zatopen byl i zámek do výše 1,5 m, stržena zámecká zeď u kostela
a mezi zámeckým parkem a hřištěm Tělovýchovné jednoty. Zaplaveny byly i šatny TJ s hřištěm
kopané do výše 2 m. Škody byly napáchány v zámeckém parku. Velké škody vznikly i na dalším
obecním majetku – zatopená Mateřská škola, Zdravotní středisko, Dům služeb, poničené chodníky
a komunikace. Škoda byla vyčíslena na 100 mil. Kč.
Ihned další dny se rozběhla charitativní pomoc. Do obce přišli na pomoc vojáci, ale i dobrovolní
pomocníci, kteří pomáhali zejména při čištění domů a prostranství od bláta a nanesených nečistot.
Rovněž věcná pomoc, která přišla do obce (čisticí prostředky, oděvy, prádlo, obuv, vysoušeče zdí,
malířské potřeby) byla velkou pomocí občanům. Občané, kteří měli zaplaveny byty, obdrželi
i finanční výpomoc. Finanční i věcnou pomoc přivezli i občané ze Skoronic.
Velkou pomocí občanům byly urychlené finanční výpomoci. Již v prvních dnech po povodni
obdrželi 20 000,- Kč ze SvM krajského úřadu, provozní výpomoc z MěÚ v N. Jičíně 2 000,- Kč
a na každého dalšího člena domácnosti po 1 000,- Kč, dalších 30 000,-Kč z Min. práce a od obce
15 000,- Kč. Další výpomoci dle vytypovaných domácností poskytovaly i různé charitativní
organizace. Na odstranění škod na domech měli občané možnost žádat o příspěvek ve výši 200 000
Kč. Požadavek občanů na finanční prostředky na odstranění škod činil 13 927 000 Kč.
Velkou pomocí byla účast vojáků, kteří nejen pomáhali občanům při čištění a odklízení nánosů, ale
i obci při stavbě lávky u Cihelny a přemostění podemletého mostu u Mlékárny. Na odklízení škod
pomáhali hasiči, vojsko, studenti a řada občanů i z Polska.
Obec na pomoc občanům, ale i k odstranění škod na obecním majetku otevřela povodňový účet, na
kterém se pro malou publicitu ze strany medií sešly pouze 2 mil. Kč (Jeseník n.O. pro velkou
publicitu v tisku, televizi i rozhlase přes l5 mil Kč.), které byly rozděleny občanům.
Obec pro občany, kteří museli opustit své domovy a jejich domy byly zbourány, zajistila výstavbu
osmi rodinných domků o velikosti 3+1 s příslušenstvím na Záhumení a bytový dům se čtyřmi byty
2x 1+kk s příslušenstvím a dvě garzoniery s příslušenstvím u Cihelny.
Přes všechnu hrůzu, kterou voda přinesla, bylo štěstí, že žádný občan nenašel ve vodě smrt. Jeden
občan však v důsledku povodně zemřel. Byl postižen srdečními potížemi, na které v důsledku, toho,
že se k němu nemohla dostat lékařská služba, zemřel. Byl to František Černý.

VI. Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatel k 1. 1. 2009
Přírůstky: narození
Přistěhovaní
Úbytky: zemřelí
Odstěhovaní
Počet obyvatel k 31. 12. 2009

1846
26
75
17
40
1890
14

Sňatky
Rozvody

16
3

Narození v roce 2009:
Baďurová
Barošová
Czefferová
Fajkus
Halamová
Havelka
Chlapčík
Javora
Jeřábková
Jurčová
Kafková
Kloss
Krakovská
Kraus
Lukáč
Maléř
Martinát
Mikulec
Mlčochová
Navrátil
Nevřivá
Nevřivá
Rumlová
Sedlářová
Svojanovský
Vilčeková

Nela
Justýna
Markéta
Lukáš
Adéla
Vojtěch
Antonín
Antonín
Natálie
Simona
Laura
Vladimír
Adéla
Tobias
David
Radek
David
Filip
Simona
Adam
Lada
Adélka
Sylvie
Veronika
Michal
Klaudie

Zemřelí v roce 2009:
Bača
Basel
Černý
Dužík
Dužíková
Froněk
Havel
Hráčková
Jeřábek
Keseg
Krejčíř
Macíčková
Mahďák
Orlík
Václavíková
Vičanová
Bahr

Zdeněk
Karel
František
Miroslav
Anna
Miroslav
Vladimír
Anastázie
Josef
Štefan
Jaromír
Blažena
František
Josef
Ludmila
Marie
Miloš

53 let
63 let
72 let
81 let
77 let
64 let
64 let
92 let
74 let
71 let
67 let
64 let
72 let
61 let
79 let
86 let
63 let
15

Bahr Miloš žil osaměle, neléčil se a zemřel doma, což zjistili sousedé po několika dnech, když ho
chtěli navštívit.
Neštěstí, dopravní nehody, trestná činnost:
Při policejní kontrole řidiče bylo zjištěno, že řídil bez řidičského oprávnění a s hladinou alkoholu
3,28 promile. Stalo se v noci 3. února.
Dne 27. října zastavila policie řidiče traktoru, který řídil bez řidičského oprávnění.
Muž byl obžalován, že zabil psíka labradora tak, že jej chytil za zadní nohy a utloukl ho o zeď.
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