Zäpis z í8. zasedání Zastupiteĺstva obce KunÍn dne 03.07.2017

Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
konaného dne 03.07.2017 v 17.02 v knihovně obce
Zahájení zasedá

n

í zastu

p

itelstva

Starostka obce (dále jen předsedajicí) zahĄila 1B. zasedání zastupitelstva obce (dále jen Zo) v 17.02
hodin, bylo svoláno mimo plán schválených zasedáníZo, kvůlidodatku k obecně závazné vyhlášce o
nočnímklĺdu a Cyklostezce Kunín - Hladké Životice. ZasedánÍZo bylo svoláno v souladu s jednacím
řádem zastupĺtelstva, informace o jeho konání byla zveřejněna na úřednídesce po předepsanou
dobu. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné, přítomno bylo 10 ělenů zastupitelstva (Prezenčnílistina příloha č. 1).zjednání byli omluveni tito členovéZoa to pan Mgr. David Krupp, paní MUDr. Marie
Přadková, pan Anton Vorek, pan Jiří Zdráhal a pan PhDr. Jaroslav Zezulćik' Zasedání se rovněŽ
zÚčastniliobčané obce dle prezenčnĺlistiny (Prezenčnĺ listina - příloha č. 2).

í. Určenízapisovatele,

ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu

Návrh usnesenÍ č. 18/1/1/2017: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje ověřovatele zápisu Čestmíra
Hrdinu a Jiřinu Mlčochovou' návrhovou komisi Mgr. Alenu Ruskovou a Bc. Pavla Malčĺka.
Hlasovánĺ o ověřovatelích: Pro 10 Proti0 Zdržel se 0
Hlasovánĺ o návrhové komisi: Pro 10 Proti0 Zdrželse 0
UsnesenÍ č. 1 8/1 /1 /2u 7 bylo přijato.
Zapisovatelkou byla určena RůżenaŠimčĺková.

Předsedající přečetla navżený program, ktený byl dodatečně doplněn
smlouvu o právu provedenístavby, a nechala o něm hlasovat.

o żádost EDUhelp, o'p.s.

-

1) Určenízapisovatele, schválenĺ ověřovatelů zápĺsu, návrhové komise a programu
2) Zpráva ověřovatelů zápisu z předchozího zasedánĺ zastupitelstva obce o ověření zápisu
3) obecně závazná vyhláška č,.212017, kterou se mění oĄl ě. 1ĺ2017, o notním klidu

4) Cyklostezka Kunĺn - Hladké Životice
5) Smlouva o právu provedenÍstavby

6) Závér

Návrh usnesení č. 18/1/2/2017: Zastupitelstvo
Zastupitelstva obce Kunĺn.

obce Kunĺn schvaluje program 18. zasedánĺ

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti0 Zdržel se 0

Usnesení č. 18/1/u2017 bylo přÍjato.

2. Zpräva ověřovatelů zápisu o ověřenĺ zápisu, námitky proti zápisu
Předsedající poŻádala ověřovatele zápisu o zprávu z ověřenĺ zápĺsu.

Paní Markéta Kuběnová a Jĺřina Mlěochová uvedly, zápis přeöetly a podepsaly. Pľoti zápisu neměli

výhrady, byl vyhotoven v zákonné lhůtě.

Pan Frantĺšek Kojetinský uvedl, zápis zjednánĺ obdrŽel pozdě desátý den (předsedajĺcĺ dop|nila,
e-mailem mu byl odeslán dne 21.06.2017), na seznámení sobsahem potřeboval více ěasu, byl
pracovně vytíŽen. Námitky protĺzápisu předal dne 26.06.2017' Bylo mu sděleno, zápis ze zasedání
Zo má být pořízen do í0 dnů, zapracováním jeho námitek se budou zastupitelé zabývat na dnešnÍm
zastupitelstvu' Zápis nepodepsal.
Předsedající uvedla, Že připomĺnky pana FrantiŠka Kojetinského bereme jako námitky proti zápisu, dle
jejího názoru zde nejsou zapracovány všechny zmiňované námitky, znovu si poslechla zvukový
záznam. Poté nechala hlasovat o navrŽeném usnesení.
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Návrh usnesení ě.

zápisu

18/2/1/2017: Zastupitelstvo obce Kunĺn bere

na vědomí zprávu ověřovateltl

o ověřenĺ zápisu.

Výsledek hlasovánĺ: Pro 10 Proti 0 ZdrŽel se 0

Usnesení č. 18/2/1/2017 bylo přijato.
PředsedajícÍ uvedla, Že s námitkami pana Františka Kojetinského bylĺ zastupitelé seznámení,
předmětný materiál obdrŽeli e-mailem dne 26.06.2017, námitky vzápise uvedeny červeně seŽlutým
zvýrazněńím. Námitky byly rovněŽ zveřejněny na webových stránkách obce v sekci zasedání Zo.

Návrh usnesení č. 18/2/a2o17: Zastupitelstvo obce Kunĺn schvaluje zapracovánĺ připomĺnek pana
Františka Kojetinského do zápisu ze 17. zasedánĺ zastupitelstva obce.
Výsledek hlasovánÍ: Pro 4 Proti 4 - Vtadimĺr Sedtáček, Dagmar Novosadová, Mgr. Alena Rusková,
ČestmĺrHrdina ZdrŽel se 2 - Jiřina Mlčochová, Markéta Kuběnová

Usnesení č. 1 8/a2/2a17 nebylo přijato.
Vyjádřenĺzastupitelů a oböanů k danému bodu:
s připomínkamĺ pana Františka Kojetinského)' se mimo jiné uvádí, zápĺs je moŽné pořídit s různou
mírou podrobnostĺ, např. doslovným přepisem pořízeného zvukového záznamu nebo upraveným
přepisem' DůleŽitéale je, aby zápis odráŽel skutečný prrllběh a výsledek jednání Zo. Přiklánĺ se
k názoru, aby zápis nebyl doslovným přepĺsem zvukového záznamu, ale struÖným přepisem
přĺspěvkúvŠech přednášejícĺch a diskutujÍcÍch zastupitelů a občanů'Dle jejího názoru v zápĺse ze
17. zasedäní Zo nejsou uvedeny všechny připomÍnky a diskusní příspěvky zastupitelů a oběanů,
ĺ kdyŽ zde zaznély. Námitky proti zápĺsu můŽe podat jen člen Zo, ale nikoliv občan, i kdyż se
zÚčastnil zasedánĺ Zo. Jako příklad uvedla zpracovánĺ nového jednacĺho řádu zastupitelstva
starostkou, která měla pouze zapracovat doporučeníkontrolního výboru. Dále pak nepřevzetí
kdy předsedající uvedla, Že
peněŽnĺ částky z dohody o provedení práce paní
její
ještě
Že toto tvľzenÍ není pravda.
sestry,
odpověď
rozmyslet,
schází
si to chtěla
PoŽaduje, aby jejĺ příspěvek byl uveden v zápise'

l

panĺ

má právo a můŽe podat návrh na projednání materiálu. Proto zpracovala nový jednacĺ řád.
Zastupitelstvo je kolektivní orgán' pořad iednání je dán, kaŽdý člen Zo můŽe zpracovat a podat
není pravdivé, má na to svědky. Všechny informace,
svůj protĺnávrh. Tvrzenĺ panÍ

zprávy, které zastupitelstvu poskytuje, jsou pravdivé, můŽe je doloŽit důkazy či svědky. Dle jejího
názoru nejsou připomínky pana Františka Kojetinského objektivní a nejsou zde doplněny všechny
příspěvky, které na zastupitelstvu zazněly, uvedla dalšĺpřĺklady, které nebyly zapracovány. Zápis
by mělobsahovat podstatné věcia ne osobní pocity.

zastupitel čiobčanreagoval. Dotázala se zastupitelů, jaký na tuto diskuzĺ mají názor.
jednání

Zo

nepatřĺ. Dotěené osoby by si spory měý vyříkat jinde, ne na zastupitelstvu'

jedné straně' zápisy by měly být objektivní pro obě strany' V poslednĺ době jsou opakovaně
ověřovateli zápisu stejnĺ Zo' Dospěl k závěru, Že je zbytečnépodávat proti zápisu námitky, nikdy
nejsou většinou zastupitelů akceptovány.

podat sedm dnů před jednánĺm Zo svůj protĺnávrh.
Přítomni občanése k danému bodu nevyjádřili'

o

něm bude hlasováno.

3. obecně zävazná vyhtáška ć.2t2o17, kterou se mění obecně závazná vyhláška

ć,.112017,

o noěnĺm klidu

Předsedajícĺ seznámila přĺtomné s důvodovou zprávou k obecně závazné vyhláŠce ö. 2, kterou se
mění oZV č.1t2o17, o nočnímklidu. Vyhláška byla schválena Zo s výÖtem kulturnĺch akcĺ, u ktených

)
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dojde ke zkráceni doby nočnÍhoklidu. Navrhuje doplnit Čl's - Stanovení výjimečných případů,při
nichŽ je doba nočníhoklidu Vymezena dobou kratší,a to o dalšíakce. Dodatečně o rozšířenípočtu
kulturních akcí poŽádala TJ Kunín (dne22'07.2017 dĺskotéka)a restaurace U Dobré hraběnky (dne
29.07.2017 svatební hostina). U svatební hostiny doplnĺla, Že se jedná o soukromou akci' na kterou se
nevztahuje vyhláška o nočnímklidu. Doplnila, że přibývajístíżnosti občanůna rušení nočníhoklidu při
pořádání akcí v prostorách hřiště TJ či zámeckého parku' Zminila se o doručenéstĺżnostĺpana
(sousedí s areálem TJ i zámeckým parkem), kdy mu v odpovědi bylo mimo jiné sděleno, Že
vyhláška o nočnímklidu se nevztahuje na soukromé oslavy narozenin čijinésoukromé akce' Bylo mu
doporučeno, v případě, Že tyto soukromé akce budou hlučné,můŽe se obrátit na Policiĺ CR. Na tuto
i nájemce restaurace U dobré hraběnky panĺ
skutečnost byli upozorněnĺ i sportovcĺ, pan

t

'

Vyjádřenĺzastupiteĺů a občanůk danému bodu:
o vĺkendu, nebyla tolĺk hlučná, hudba

znělaz reproduktorů.

tak nebude obČany obtěŽovat.

to paní Markéta Kuběnová uvedla, Že diskotéky bývajĺ aŽ do rannĺch hodin, většinou končípo
2 hodině.
nepodléhá reżimu vyhlášky o nočnímklidu. Proto v návrhu usnesení bude v Dodatku
k obecně závazné vyhlášce č,. 1l2o17, o nočnímklidu, zapracována jen dĺskotékaTJ.

č. 1

a ruŠenímnočníhoklidu ani po 22 hodině. Podněty, které budou předány Policii ČR přestupkové
komisi, nebudou tak sankcionovány.

kontrolu Policie
Mlčochová.

ČR, nebylo zjiŠtěno Žádné porušení.Stejnou zkušenost měla paní Jiřina

jednoho občana částku 1.500 Kč. Vyhĺáškou o noěnĺm klĺdu tak předcházíme stĺŽnostem stále
vĺce si stěŽuiících občanů.
určena pro dětĺ, hrála zde dechovka. Předsedajĺci odpověděla, tuto rodinnou akci pořádala obec
spoleěně se Senĺorklubem, akce byla schválena radou obce, pohoštěnĺ zajišt'ovali nájemci
ještě upozornila, na akcích pro děti se nesmĺ
restaurace tenĺsovékuńy. Paní
prodávat alkoholĺcké nápoje.

oŠetřit věcné břemeno. Předsedající odpověděla, takto nelze postupovat.

Návrh na usnesenÍ ě.18/3/2017: Zastupitelstvo obce Kunĺn schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
2/2017, kterou se měnÍ ozv č. 1/2017, o nočnímklidu.
Výsledek hlasovánĺ: Pro 10 Proti0 ZdrŽelse 0

Usnesení č. 1 8/3/2017 by|o přijato.

4. Cyklostezka Kunĺn - Hladké Životice

l

poŽádal dne 15.06.2017
Předsedajĺcĺ přednesla ĺnformaci o tom, Že projektant
o stanoviśko k pokraÖování projekěnĺch prací na projektu Cyklostezka Kunĺn - Hladké Životice.

Y

17:42 hodin opustila jednání zastupitelstva paní Markéta Kuběnová.

Dne 06.06.2017 obdrżel výŠejmenovaný geodetické podklady k zahájení projekčníchpracĺ a zaöa|
provádět inŽenýrskou činnost' Po předprojektové konzultaci na dopravnĺm ĺnspektorátu u l
(bude vydávat stanovisko k územnĺdokumentaci) se vyskýl pľoblém v řešenĺ propojení

J
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cyklostezky mezi katastrem obce Kunín a obcí Hladké Životice, jde o Úsek cca 335 metrů, kter1ý by
museli cyklĺstéabsolvovat na komunikaci první třĺdy'

Paní Markéta Kuběnová se vrátila na jednání zastupitelstvav 17:43 hodin.
Předsedající poté jeŠtě doplnila, v prostorovém uspořádánĺ silnice ll57 nelze provést dělícípás mezi
silnicí l/57 a cyklostezkou v šířce3 metrů, jak určuje norma, anĺ vyużítdva mosty, stavba nového
mostu pro cyklostezku by byla v řádech o deset milionu korun nákladnější.
upozornil, Že stanovisko Ředitelství silnic a dálnic se bude řídit stanoviskem Policie CR. Studie, která
byla vypracována, neřešila' zda bude souvislá trasa cyklostezky realizovatelná. PředsedajÍcí doplnila,
Žě podmínkou získánídotace na stavbu Cyklostezky KunÍn - Hladké Żivotice je celistvá trasa bez
přerušení, coŽ by zjištěná situace umoŽňovala jen při výstavbě nového mostu pro cyklisty. Pokud by
zvláštnímost nebylpostaven, musela by obec realizovat projekt jen z vlastních prostředků, bez dotacĺ.
RovněŽ termín na zpracování projektů, vykoupení pozemků a zhotovení, je velmi krátký, rok 2020
včetně kolaudace. lnformovala, Že jednala se starosty obcĺ Pustějov a Hladké Zivotice, oba sdělili, Že
se nebudou podÍlet na nákladech, které souvisí s realizací cyklostezky na jiném katastrálním Území.
Dělat projekt do Šuplíku,kdyŽ obec v souČasnédobě nemá dostatek finančních prostředků, a vracet
dotaci není zrovna vhodné řešení. Proto je zapotřební tuto akci znovu prodiskutovat a najít řeŠení.
Vyjádřenízastupitelů a občanůk danému bodu:

odry ohledně přeinostěňĺ. Předsedající uvedlä, đosudne, zatím je jen vyjádřenĺ Policie ČR. oale
uvedl' ve světě se v těchto případech připojuje ke stávajícĺmu mostu zvláštní konstrukce, dřevěný
mostek s velkou nosností, pĄektant by měl najít jiné vhodné řešenípřemostění' S jeho názorem
se ztotoŽnil i pan .
ví, Že výstavba takového díla je sloŽitá, musí být zajištěno vhodné podloŽĺ. Projektant nynĺ pracuje
podle daného zadáni, přemostění nenív projektu uvedeno, je potřeba aby zastupitelstvo rozhodlo
o případném uvolněnídalšíchfinancí. Rada obce proto doporučila pozastavit práce na této akci.

získala na projektovou dokumentaci. Předsedajĺcĺuvedla ano, nicméně v současnédobě je třeba
pozastavit projektové práce a najít jiné vhodné řeŠení,i takto nedokončený projekt bude moŽné
v budoucnu, po zajištěnídostatečných Íinancí, znovu pouŽít.
Návrh usnesení ě. 18/4/2017: Zastupitelstvo obce Kunĺn souhlasĺ s pozastavením pĄekčnĺchpracĺ
do přĺštĺhozasedánĺ zastupitelstva a pověřuje projektanta zjištěnĺmmoŽnosti zpťlsobu konstrukčnĺho
řešenĺpřemĺstěnĺm mostu řeky odry ve spoluprácis obcĺ Hladké Životice.
Výsledek hlasovánĺ: Pro 10 Proti 0 ZdrŽel se 0

Usnesení č. 1 8/4/2017 bylo přijato.

5. Smlouva o právu provedenĺ stavby
Předsedající uvedla, dne 28.06.2017 ji na obci navštívil pan
, ředitel EDUhelp, o.p.s',
lČo1761081, se sídlem Severní 64, Šenov u Nového Jiěína. Tato o.p.s. podala Žádost o dotaci na
MAS Regionu Poodří na rekonstrukci domu ć.p. 74 u zastávky U kovárny, ktený chtějí opravit
a provést přestavbu na bytový dům pro sociální bydlení se čtyřmi bytovýmijednotkami.

l

i. Ten informoval zastupitele, Že podmĺnkou získání stavebního
Pak předala slovo panu
povolenĺ je uzavřít s obcí Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku pod garáŽi, kteý je ve
vlastnictví obce, věc spěchá, nicméně je si vědom toho, Že o prodeji pozemku musí rozhodnout
zastupitelstvo. o zakoupení části pozemku p. č. 33/1 o výměře cca 'ĺ86 m2 (ostatnÍ plocha, jiná
plocha) jiŽ poŽádali.

Vyjádřenízastupitelů a občanůk danému bodu:

zveřejněnízáměru prodeje části tohoto pozemku, záměr byl zveřejněn na úřednídesce obce dne
22.06.2017, sňat bude aŽ 10.07 .2017
.

4
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5.439 m2. Predsôdajĺci doplnila, Že se jedná o celou výměru obecního pozemku, ale o.p.s.
poŽaduje zakoupeníjen cca 186 m2.
parkoväcímĺsta. V plänu jsou vybudoval
bydlení by stačily jen 2 parkovací místa.

4

parkovací mĺsta, i kdyŽ dle normy na toto sociálnĺ

dopředu předjímat rozhodnutí Zo,ve pľeomctne smlouvě by tak neměla být sankce vůčiobci' Na
to předsedajĺcí přečetla návrh smlouvv, nenízde uvedenáŽädnél sankce.

-Pan

ÉrantišekKojetinský ještě doplnil' Že je zapotřebĺ předejĺt případným
objektu zatékat.
próblémům, aby se neopakoval případ pozemků za Citroěnem. Předsedající uvedla, vše bude
e se stavem pozemků seznámen.
řešeno v kupnísmlouvě a pan

Návrh usnesenÍ č. 18/5/2017: Zastupitelstvo obce Kunĺn schvaluje uzavření Smlouvy o právu
provedenĺ
stavby se spo/ečnostĺs ED'tJhetp, o.p.s., tČ01761081, se sĺdlem Severnĺ 64, Senov
'u
Nového Jičĺna,na siavebnĺ úpravy domu č. p. 74 v obci Kunín, na přestavbu na býový dilm pro
sociáInÍ bydlenĺ a zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.

Výsledek hlasovánĺ: Pro 10 Proti 0 ZdrŽel se 0
Usne,senÍ ě. 18/5/2017 bylo přijato.

6. Zävěr
Za návrhovou komisishrnul přehled přijatých usnesení pan Bc. Pavel Malčĺk'
Předsedajĺcípoděkovala přítomným za účasta ukoněila zasedánĺzastupitelstva v 18:06 hodin.
Přílohy zápisu:
1) PrezenčnÍlistina _ zastupitelé
2) Prezenčnílistina _ občané
3) Zveřejněná informace o konání 1B. zasedánĺZo
4) Materiály
Zápĺs byl vyhotoven dne: 04.07 .2017
Zapisovatel: RůŽena Šimčíková

ověřovatelé:
testmĺr Hrdina

dne

Jiřina Mlěochová

dne

starostka: Dagmar Novosadová DiS'
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Přeh|ed přijatých usnesení na 18. zasedání Zastupitelstva obce Kunĺn dne 03.07.2017
Zastupitelstvo obce Kunín po projednánÍ:
1

8/1/1/2017

18/1/2/2017
1B/2J1/2017
18/3/2017
18/4/2017

18/5/2017

schvatuje ověřovatele zápisu ČestmĺraHrdinu a Jiřinu Mlčochovou, návrhovou
komisiMgr. Alenu Ruskovou a Bc. Pavla Malčĺka
schvaluje program 18. zasedánÍ Zastupitelstva obce Kunĺn
bere na vědomĺ zprávu ověřovatelil zápisu o ověřenÍ zápisu.

schvatuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2017, o nočnÍmklidu
souhlasĺ s pozastavenÍm pĄekčníchpracĺ do přĺštĺhozasedánĺ zastupitelstva
a pověřuje pĘektanta zjištěnĺm možnostizpilsobu konstrukčnÍho řešení přemístěnĺm
mostu řeky odry ve spoiuprácis obcĺ Hladké Životice
schvaluje uzavřenĺ Smlouvy o právu provedenÍ stavby se spo/ečnostís EDUhelp, o.P.S.,
tČ 01761081, se sĺdtem Severnĺ 64, Šenov u Nového Jičína,na stavebnĺ úpravy

domu č. p. 74

v

obci Kunĺn, na přestavbu na bytový dům pro sociální bydlení

a zplnomocňuje starostku podpisem smlouvy.
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