KUNÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ
Zhodnocení volebního
období 2018 – 2022

Vážení spoluobčané,
23. září 2022 končí volební období 2018–2022. A stejně jako
v předchozích letech Vám chci shrnout a představit práci svoji,
práci zastupitelstva a zaměstnanců obce. Také chci zhodnotit
kulturní a společenský život a vůbec to, čeho se nám v Kuníně
podařilo dosáhnout nebo také nepovedlo, na čem pracujeme
společně s Vámi při budování a také zlepšování života v naší
obci. A také se chci ohlédnout za svým dvacetisedmiletým
působením na zdejším obecním úřadě, z toho tři roky na pozici ekonomky obce, čtyři na pozici místostarostky a dvacet let
starostování.
V tomto volebním období byly členy zastupitelstva kandidáti rekordních šesti uskupení kandidátů. Sedm mandátů
získalo ve volbách v roce 2018 Sdružení nezávislých kandidátů „Kunín – náš domov“, tři mandáty Sdružení „Pro občany“, dva mandáty „Sdružení nezávislých kandidátů - LIDÉ
LIDEM“ a po jednom mandátu Sdružení Za Kunín klidnější,
Sdružení nezávislých kandidátů „Kunín VPŘED“ a Nová
generace. V průběhu volebního období rezignoval na post
zastupitele PhDr. Jaroslav Zezulčík a nahradil ho pan Miroslav
Vlček. Velkou ztrátou bylo onemocnění a pak úmrtí pana Vladimíra Sedláčka, jeho post zaujal pan Miroslav Mrva.
Toto volební období bylo z hlediska komunikace na zastupitelstvech výrazně konstruktivnější a klidnější než to minulé.
Bohužel polovina volebního období byla ovlivněna Covidem,
který postihl celý svět. Omezena byla nejen jednání zastupitelstva, nekonaly se také kulturní akce a společná setkání občanů, narušen byl i spolkový život.
A jak si jednotliví členové zastupitelstva obce plnili svou
povinnost účastnit se zasedání ZO danou jim zákonem
o obcích? Podívejte se sami.

3

Volební rok
Počet zasedání zastupitelstva v daném roce (k 31. 08. 2022)

2018

2019

2020

2021

2022

2

6

4

4

3

Jmenný seznam všech členů zastupitelstva a jejich účast na zasedáních:

4

Čestmír Hrdina (Kunín – náš domov)

2

6

3

3

2

Radek Jalůvka (Kunín – náš domov)

2

6

1

2

3

Mgr. David Krupp (Kunín – náš domov)

2

6

3

4

3

Miroslav Mrva (Kunín – náš domov)
Slib složil 15. 06. 2020

x

x

3

3

3

Dagmar Novosadová, DiS. (Kunín – náš domov)

2

6

4

4

3

Vladimír Sedláček (Kunín – náš domov)
Zemřel 25. 04. 2020, dlouhodobě nemocný.

1

0

x

X

X

Bc. Jakub Vaněk (Kunín – náš domov)

2

6

4

4

3

Bohuslava Vavříková (Kunín – náš domov)

2

6

4

4

3

Ing. Pavel Černý (Pro občany)

2

6

4

4

3

František Kojetinský (Pro občany)

2

2

2

1

0

Miroslav Vlček (Pro občany)
Slib složil 28. 03. 2019

x

4

3

3

3

PhDr. Jaroslav Zezulčík (Pro občany)
Rezignoval 25. 03. 2019

1

X

X

X

X

Markéta Kuběnová (LIDÉ LIDEM)

2

6

4

4

2

Jiřina Mlčochová (LIDÉ LIDEM)

1

6

3

4

2

Mgr. Markéta Chlopčíková (Nová generace)

2

4

3

2

1

Bc. Pavel Malčík (Za Kunín klidnější)

2

4

3

3

3

Mgr. Šárka Vaňková (Kunín VPŘED!)

2

6

3

3

3

CO SE V NAŠÍ OBCI OD ROKU 2018 PODAŘILO?
Zastupitelstvo navázalo po volbách v roce 2018 na práci předchozího zastupitelstva.
Rozpočet obce nám každoročně příjemně navyšují dotace a transfery. Na dotacích se nám podařilo získat:

Rok 2019
3.693.433 Kč

Rok 2020
7.745.578 Kč

Rok 2021
5.622.433 Kč

Rok 2022
22.013.067 Kč
(včetně přislíbených dotací)

Celkem za toto volební období byl rozpočet obce navýšen díky dotacím o 39.074.511 Kč.
Celkové příjmy obce za léta 2019–2022 (k 31. 07. 2022)
byly ve výši 254.732.676 Kč (minulé volební období (MVO)
123.619.532 Kč), za stejné období jsme utratili 204.206.716 Kč
(MVO 113.177,771 Kč). Celkový dluh obce se snížil
z 9.887.800 Kč (zůstatek k 31. prosinci 2018) na 2.900.300 Kč
(k 31. 07. 2022). Naopak finance na účtu nám narostly. K 1. lednu
2019 jsme měli na účtu 19.545.697,90 Kč, k 31. červenci 2022
máme naspořeno a k dispozici 63.018.297,80 Kč. Obec je
stále ve výborné finanční kondici a nově zvolené zastupitelstvo by mělo mít, přes všechny problémy s růstem cen
a neustálé zdražování, stabilní a poměrně dobré období.
Nové zastupitelstvo by mělo (stejně jako v předchozích letech)
ihned po volbách vyvinout maximální úsilí a snahu o získávání
maxima financí z jiných zdrojů, především těch dotačních, byť
je to stále náročnější. Bez dotací jsou finanční možnosti obce
omezené. O co více získá obec na dotacích, o to více se může
proinvestovat. Dotační agendě jsem se od svého nástupu věnovala sama, věřím, že můj nový nástupce – nástupkyně se v ní
najde také. Přeji novým členům zastupitelstva hodně štěstí.
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CO SE UDĚLALO V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH?
Kanalizace a ČOV - kromě zabezpečení běžného provozu a oprav či výměn pokažených čerpadel našimi zaměstnanci pracovali
projektanti na dopracování projektové dokumentace na chybějící větve cca 1,1 km kanalizačních řadů. Zpracování projektu
doprovázela řada komplikací, především majetkoprávních, nové trasy komplikují už dříve uložené inženýrské sítě. Projektová
dokumentace by měla být konečně hotova snad už do konce roku, pak bude zahájeno stavební řízení. Po získání stavebního povolení by měla být podána žádost o dotaci, pokud bude dotační titul vyhlášen. Dokumentace včetně inženýrské činnosti bude
stát 398 tis. Kč. Toto volební období bylo také vyvinuto velké úsilí k nápravě nesprávně připojených nemovitostí na kanalizaci,
kdy do splaškových vod byly mnohdy svedeny i vody dešťové. Nejenže to způsobuje problémy na čistírnách odpadních vod,
problém mají i některé nemovitosti s hluboko umístěnými odpady, splašková voda je vyplavuje. Věřím, že se většinu problematických připojení podařilo eliminovat a konečně bude stav kanalizace uspokojivý.
Místní komunikace v naší obci jsou poměrně ve slušném stavu. Zimy byly v poslední době téměř bez sněhu a co jsme ušetřili na
zimní údržbě, to jsme mohli investovat do asfaltových a na méně frekventovaných místech do recyklátových povrchů. Některé
části komunikací byly opraveny nástřikem. V tomto volebním období jsme profinancovali téměř tři miliony Kč.
Bezpečnost a doprava – toto téma je v Kuníně velmi aktuální už od jeho osamostatnění a pro většinu občanů také velmi citlivé.
Naše obec má sice na jednu stranu strategickou polohu a je dopravně dobře dostupná, na druhou stranu jsme však zatěžováni
nadměrnou dopravou a s ní souvisejícím hlukem projíždějících automobilů. O vývoji obchvatu a krocích k jeho realizaci jste průběžně informováni ve zpravodaji. Pozitivně hodnotím posun trasy obchvatu v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského
kraje dál od intravilánu obce a uvolnění blokovaného území v našem územním plánu. Stejně pozitivně vnímám zrušení blokace
území pro kanál Dunaj – Odra – Labe.
Obec každoročně přispívá ze svého rozpočtu na veřejnou autobusovou dopravu, platíme podle počtu obyvatel a za poslední
čtyři roky to je částka 475.528 Kč. Naštěstí je množství autobusů přes pracovní dny dostatečné, spoje byly přidány i o víkendech.
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Základní a mateřská škola – podpora
vzdělávání vždy byla a je prioritou všech zastupitelstev. Na financích pro školu a školky
jsme nikdy nešetřili. A také se můžeme pochlubit moderními školskými zařízeními,
do kterých naše děti rády chodí. Na provoz
školy a včetně čtyř oddělení mateřské školy
přispíváme každoročně částkou kolem tří
milionů korun, v letošním jsme díky navýšení cen energií přispěli o 1,5 mil. Kč více
(za volební období celkem 12.464.800 Kč).
K tomu je nutné přičíst další investice
a opravy, které jdou přes rozpočet obce.
Sama škola nečeká jen na peníze od obce,
také se snaží o navýšení financí pomocí různých dotací, žádá na vše, na co se dá a co
zrovna potřebuje. S pomocí dotačních titulů realizovala projekty Badatelská školička,
upravuje školní i školkovou zahradu.
Obec se také výrazně podílela na zvelebování školy, z důvodů zvýšení bezpečnosti byla
postavena příjezdová komunikace před budovou školy, rekonstrukce se dočkalo i hřiště s umělým povrchem a běžecký ovál. Do konce letošního roku bude díky financím z kotlíkových dotací na střeše školy umístěna
fotovoltaická elektrárna, která sníží spotřebu elektřiny. Současně budou zahájeny projekční práce na projektové dokumentaci nástavby budovy jídelny a rekonstrukci rozvodů elektřiny, vody a odpadů v hlavní budově a pořízení rekuperačních jednotek do tříd
a kabinetů. Nad budovou jídelny by měly časem vzniknout nové prostory pro školní družinu, které vzhledem k narůstajícímu počtu
žáků ve škole chybí. Družina nemá své zázemí a využívá pro svůj provoz učebny.
Když se ohlédnu zpět, investice do vzdělání se vyplatily. Na začátku mého starostování měla škola necelých 150 žáků, její provoz
běžel na výjimku. Kolem cca 50 dětí dojíždělo do škol v Novém Jičíně. Dnes naši školu navštěvuje 224 dětí, z toho 151 dětí je
kunínských. A stejně jsme na tom i se školkou. Z původních 50 se její kapacita navýšila na 90 a školku máme plně obsazenou.
V rámci hodnotitelské komise Vesnice roku, jíž jsem byla několikrát součástí, jsem viděla v kraji spoustu škol a školek a myslím,
že na ty naše můžeme být právem hrdí.
Knihovna – tu v tomto volebním období zasáhly výrazné změny. Od počátku roku 2021 byla činnost knihovny omezena Covidovými opatřeními. Z půjčovny knih a dějiště drobných kulturních a vzdělávacích akcí se proměnila v šicí dílnu. Šily se v ní
roušky, které byly následně distribuovány potřebným občanům. Také vítání občánků, jedna z mých nejoblíbenějších aktivit
starostování, musela být nařízeními a opatřeními omezena. Občánky jsme s kolegyní pouze objížděly. Na Covid navázala rekonstrukce budovy úřadu a opět přišla další nucená omezení, do toho začal zlobit výtah. Pevně věřím, že v novém volebním
období již vše bude jinak, budova bude nově opravená a knihovna spolu s novým kulturním domem se stane opět místem
setkávání, místem, kde to žije.
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Péče o památky a hřbitov – obec vlastní zámek včetně zámeckého parku. Zámek využívá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje na základě
smlouvy o výpůjčce. Hradí si své provozní výdaje (energie, náklady na mzdy zaměstnanců a drobné opravy). Stejně tak i nájemce Zámecké restaurace, ten navíc obci platí nájem. Obec
zajišťuje péči o park a platí i (v případě potřeby) investice.
Z Moravskoslezského kraje se mi podařilo vyjednat a získat
milionovou dotaci na nutné opravy, které bylo potřeba provést – natřít a utěsnit okna, natřít kuželnu a spojovací most,
opravit dřevěné mostky v parku a také chodníky v těsné blízkosti zámku. Momentálně máme na Moravskoslezském kraji
podanou žádost o dotaci na výměnu šindele na spojovacím
mostě, který byl v letošním roce propojen dveřmi do kostela
a návštěvníci zámku se po něm dostanou až do oratoře kostela Povýšení svatého Kříže.
Péče o hřbitov probíhá ve standartním rozsahu, dle kapacity
a možností zaměstnanců obce.
Kultura – také patří k poměrně dosti podporované oblasti v rozpočtu obce. Je stejně důležitá jako investice. Důležité je se spolu
potkávat, zastavit se a popovídat, pobavit se. A kde jinde než na
kulturních akcích? Ty bylo možné pořádat pouze v roce 2019,
v roce následujícím vše utlumil Covid. V průběhu roku 2019
se konala řada již tradičních kulturních a společenských akcí.
Plesy, karneval pro děti, košt slivovice, dobová bitva, rybářské
závody, Den dětí v Pelikánce, další pak na hřišti nebo výletišti,
Slavnost obce, setkání veteránů, diskotéky, kinematograf, pouť,
Den obce s lampiónovým průvodem a ohňostrojem, Mikuláš,
vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi, rozsvícení vánočního
stromku a zpívání koled, předSilvestr pro seniory, vítání občánků, akce školy a školky, knihovny, spolků, Senior klubu, gratulace jubilantům a spousta dalších akcí. V roce 2022 po zrušení
covidových opatření již byly akce pořádány, sice v omezeném
množství, ale byly. Každý si může vybrat dle vlastního gusta. Děkuji všem za to, že se spolupodílejí na organizování těchto akcí!
Věřím, že počínaje letoškem se vše vrátí do normálu a můžeme
nejen v Kuníně znovu začít žít kulturně.
Ke kultuře samozřejmě patří i místo, kde se může kultura
v době nepříznivého počasí odehrávat. V současné době využíváme tělocvičnu základní školy. Do konce ledna roku 2023
8

bude dokončen nový kulturní sál pro 200 lidí, který je postaven na místě bývalého kina. A už teď vypadá moc hezky. Celkové náklady stavební části dle současné smlouvy
o dílo jsou ve výši 27,2 mil. Kč, z toho 15,844 mil. Kč bude
hrazeno z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, kterou
se mi podařilo získat. Část vybavení sálu již máme uskladněno v základní škole a osvětové besedě, a to bylo také
zakoupeno v roce 2021 z dotace Místní akční skupiny Regionu Poodří ve výši 299,93 tis. Kč, celkové náklady činily
416 tis. Kč.
Podpora spolkového života a tělovýchovy, volnočasové aktivity – po vítězství obce v soutěži „Vesnice roku“
v roce 2015 zastupitelstvo pochopilo, že je zapotřebí podporovat všechny spolky, protože díky nim vesnice žije, lidé
se scházejí a vztahy se utužují. Kromě toho, že spolky mohou bezplatně pro svou činnost využívat prostory Osvětové besedy, neplatí poplatek z místa ani ze vstupného při
kulturních akcích, které pořádají, uvolnilo od roku 2019
z rozpočtu obce 1.040.000 Kč a podpořilo jimi tak jejich
činnost. Spolková činnost sice byla díky Covidu omezenější, ale nyní se vrací do starých kolejí a je možné navázat na
to, co bylo.
Obec zajišťuje sekání trávníku na hřišti TJ, úklid kabin,
drobné opravy a stará se o celý areál. Provozuje také tenisové kurty a zajišťuje provoz hřiště s umělým povrchem.
Na sekání fotbalového hřiště byla na doporučení fotbalistů
zakoupena nová sekačka, která především šetří čas a také
seká trávník rovnoměrně. Tato sekačka nahradí původně
zakoupenou a využívanou, tu jsme přesunuli na sekání
ploch v okolí školy. Na hřišti byly také nainstalovány nové
herní prvky pro malé děti a workoutové hřiště.
K tělovýchově také patří cyklistika. Cyklostezku se zatím
vybudovat nepodařilo, ale dobrou zprávou je, že projektanti v rámci Komplexních pozemkových úprav vymezili
pozemek (bude ve vlastnictví obce) na vybudování nové
polní cesty podél komunikace I/57 směrem na Fulnek.
Tuto cestu bude možné využívat k jízdě na kole. Bude záležet na šikovnosti zastupitelstva, jak rychle se mu podaří
zajistit finance na realizaci navržených opatření a následně
je zrealizovat.
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Bytové a nebytové hospodářství – v rámci této kapitoly jsme zajišťovali opravy a havárie, které byly na bytových domech č. p.
75 a č. p. 33, vesměs prasklé odpady u vaniček ve sprchových koutech. Havárie na bytovém domě č. p. 75 byla poměrně rozsáhlá. Dále byly zajišťovány opravy a výměny dosluhujících spotřebičů. Zastupitelstvo schválilo prodej pěti povodňových domků.
Zpracována byla projektová dokumentace na rekonstrukci bytového domu č. p. 20, avšak vzhledem k výraznému nárustu cen
stavebních prací zastupitelé rozhodli, že rekonstrukce nebude realizována. V budoucnu bude dům zbourán a prostor využit jako
rezerva buď na výstavbu nového bytového domu nebo zřízení parkovací plochy.
Krizové řízení – v této oblasti jsme měli každoročně vyčleněnou povinnou rezervu, naštěstí se nám živelné události a jiná nebezpečí vyhýbají. Obec provozuje bezdrátový rozhlas, na mostech jsou umístěna výstražná čidla. Občanům, kteří nám poskytli
své mobilní telefonní číslo, posíláme důležité informace prostřednictvím SMS. Ostatní občany informujeme prostřednictvím
webu a sociálních sítí.
Komunální služby a veřejná zeleň, veřejné osvětlení – také této oblasti je věnována vysoká pozornost. Přestože máme pouze
šest provozních zaměstnanců, je Kunín stále upravenou a čistou obcí. Pravidelně se sbírají odpadky, vyvážejí odpadkové koše,
čistí chodníky. V rámci možností zaměstnanci sekají trávu, pečují o výsadby, zeleň a mobiliář. Zaměstnance z Úřadu práce při
současné nízké zaměstnanosti již není možné zaměstnávat, dotace na ně nejsou a nejsou také uchazeči o práci.
Velká péče je v obci věnována kácení a ořezům špatných stromů a realizaci nových výsadeb. Práci se snažíme zaměstnancům
ulehčit nově zakoupenou technikou. Koupili jsme elektrotříkolku, nový rider a automobil. Posíleno bylo také veřejné osvětlení,
v některých částech obce je solární.
Odpadové hospodářství – v této oblasti jsme díky minulým aktivitám, osvětě a v letošním roce nově nastaveného systému svozu odpadu dosáhli velkých úspěchů. Díky motivačnímu programu zodpovědného nakládání s odpadem „Třídím, abych ušetřil“
šetří nejen přihlášené domácnosti, ale také obec. Do programu je zapojeno cca dvě třetiny domácností. Náklady na svoz odpadu
díky narůstajícím cenám nafty sice stouply, ale množství odvezeného odpadu výrazně kleslo. Stouplo také množství vytřízeného
odpadu. A já jsem moc ráda, že to tak dopadlo. Snad i ti, kteří se do programu nezapojili a mohli by, pochopí, že odvážení tříditelných odpadů na skládku je naprosto zbytečné.
V rámci snižování množství odpadů jsme díky dotaci z OPŽP, kterou jsme získali prostřednictvím Mikroregionu Odersko, pořídili
180 kompostérů a 170 štěpkovačů pro občany. Také bylo pořízeno 10.000 ks vratných kelímků a dvě myčky pro využití na obecních akcích.
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Každopádně stále platí – čím více odpadu vytřídíme, tím více peněz ušetříme.
Podívejte se sami, jaké množství odpadu jsme v Kuníně od ledna do konce července v jednotlivých letech vyprodukovali. Množství je uvedeno v tunách.
Období 01. 01.–31. 07.
SKO - popelnice, kontejnery

2017

2018

2019

2020

2021

2022

173

172

181

172

162

123

sběrový dvůr - kontejnery

37,26

35,25

44,98

36

29

26,32

papír

16,708

24,074

25,255

34

29

31,665

plast

24,814

25,76

29,044

34

38

40,592

sklo

14,89

15,7

15,04

20

21

20,99

Územní plánování a činnost místní správy – v roce 2020 schválilo zastupitelstvo zástavbovou studii v lokalitě Čarodějka, v níž
byly pozemky k výstavbě RD rozparcelovány, byly k nim navrženy inženýrské sítě a povinně vyčleněna zeleň. Bylo také provedeno vyhodnocení územního plánu. Podněty na změnu jsou shromažďovány na obecním úřadě a při změně územního plánu
budou, pokud budou akceptovatelné, zapracovány.
Po celé volební období probíhaly Komplexní pozemkové úpravy, momentálně jsou před dokončením a zapsáním nových listů
vlastnictví do katastru nemovitostí.
Činnost místní správy se týká především fungování obecního úřadu. Jsme moderní úřad, s Vámi, občany, komunikujeme také
prostřednictvím sociálních sítí, pravidelně vás na nich informujeme o dění v obci. Vydáváme měsíční obecní zpravodaj s těmi
nejdůležitějšími informacemi, důležité informace zasíláme také prostřednictvím SMS zpráv. Na úřadě je možné využít služeb
Czech Pointu a zaplatit platební kartou.
V současné době dočasně úřad i zaměstnanci sídlí v bývalé restauraci na výletišti. Opravujeme budovu obecního úřadu včetně
technického zázemí pro zaměstnance na údržbě obce dle zpracované projektové dokumentace. Náklady na opravy dle Smlouvy o dílo činí 19,456 mil. Kč, z toho 8,032 mil. Kč uhradíme z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mi podařilo získat.
V průběhu volebního období byla v budově obecního úřadu zrekonstruována plynová kotelna, pořízen nový server a osobní
automobil.
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ČLENSTVÍ OBCE
V JINÝCH ORGANIZACÍCH
Obec Kunín je členem Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Místní akční skupiny Regionu Poodří, Destinačního managementu Poodří, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních
samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova a ASOMPO, a. s.
Každá z těchto institucí je pro naši obec přínosem, každá jiným způsobem. Jen se musí tento přínos najít a také v plné
míře využít.
Jen díky společným projektům, realizovaným na území 10 obcí
Mikroregionu Odersko, přišlo do tohoto území 59,27 mil. Kč.

ZHODNOCENÍ MÝCH 27 LET NA ÚŘADĚ
Po 27 letech si dovolím malé ohlédnutí za svou prací. Vždy jsem se snažila dle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat
pro blaho obce a Vás, jejích občanů, často na úkor své rodiny a svého volného času. Tento čas už nikomu nevrátím. Každopádně
mě práce starostky většinou naplňovala, uspokojovala a bavila, i když byly i chvilky horší. Zažila jsem spoustu pěkných chvil,
poznala soustu zajímavých a inspirativních lidí, jak v naší obci, tak napříč republikou. A teď, když na pozici starostky končím
a nekandiduji, můžu se pochlubit svými osobními úspěchy.

V roce 2009 krátce po povodni mě nominovala neznámá žena na ocenění Žena regionu. Získala jsem 1. místo v Moravskoslezském kraji a cenu poroty v kole celostátním. Na pódiu v Ambasadoru Zlatá husa na Václavském náměstí jsem přebírala ve stejnou hodinu přesně tři měsíce poté, co jsem vyhlašovala v Kuníně nouzový stav, ocenění od Marka Dejdara. Byl to moc silný a nezapomenutelný zážitek.
Další zážitky jsou spojeny s vítězstvím, která jsme získali v Kuníně společnými silami v roce 2015, titul Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2015 a Knihovna roku 2015. Přebírání ocenění v Kuníně, v Krásné a v Luhačovicích, Klementinu, přijetí vítězů soutěže
v Senátu a Hradu, také tyto vzpomínky spojené se soutěží Vesnice roku mi nikdo nevezme.
Díky své práci v Předsednictvu Svazu měst a obcí ČR jsem se dostala na zajímavá místa, k nejvyšším politickým představitelům.
Několikrát na jednání Vlády, k prezidentovi republiky, na řadu zajímavých konferencí, akcí, jednání. Na některých z nich jsem
i vystupovala a sdílela zkušenosti z naší obce.
12

Úspěšná jsem byla také v získávání dotací. V roce 1995, kdy jsem na obec nastupovala na pozici ekonomky, byly finanční možnosti obce omezené, peněz bylo velmi málo. Daně se rozdělovaly jiným způsobem, po plynofikaci přišla na řadu stavba kanalizace. Byly měsíce, kdy bylo na obecním účtu kolem sta tisíc korun, obec již splácela úvěr na kanalizaci a čistírny odpadních vod.

Dotace v té době byly poměrně nízké, ale důležité je, že byly. V roce 1997 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce zámku. V té době
jsem se již dotační agendě věnovala a tehdy veškeré žádosti o dotace připravovala. Za 27 let svého působení jsem díky dotačním
aktivitám přispěla k navýšení rozpočtu o cca čtvrt miliardy Kč (uspořené peníze díky dotacím), přičemž celkové náklady na realizované akce s dotacemi činily více než 321 mil. Kč. Bez dotací bychom si je nemohli v takovém rozsahu dovolit. Cca 80 % žádostí
o dotace jsem zpracovávala, vyúčtovala i administrovala sama včetně výběrových řízení, dotace na opravu zámku všechny. Teď,
když nekandiduji, se tím můžu pochlubit a jsem na svou práci v této oblasti pyšná.
K tomu všemu máme na účtech k 31. 07. 2022 naspořeno téměř 63 mil. Kč. Myslím, že je to velmi pěkná startovací dráha nových
členů zastupitelstva. Držím jim palce a přeji hodně štěstí.

NA ZÁVĚR BYCH CHTĚLA PODĚKOVAT.
• Vám, členům zastupitelstva obce, kteří jste v tomto volebním období svým rozhodováním napomáhali k rozvoji obce.
• Velké poděkování patří zvláště Vám, kteří se kromě jednání zastupitelstev aktivně zapojujete do veřejného života, pomáháte
při kulturních a společenských akcích na úkor svého volného času a pohodlí. A my, kteří tyto akce navštěvujeme, byť byly v této
době omezené, vidíme, kteří ze zastupitelů to jsou. Děkuji také za nekonfliktní volební období a poměrně klidná zasedání.
• Vám, zaměstnancům obce, kolegyním na obecním úřadě, ale také zaměstnancům údržby obce. Tato práce není jen o osmi
hodinové pracovní době, často je potřeba zůstat i po pracovní době a vypomoct o víkendu. Vážím si Vaší práce a jsem ráda, že
jsem měla kolem sebe zaměstnance, na které se jsem se mohla spolehnout. A nejen po stránce pracovní, ale i lidské, vydržte
i pro nové vedení. Velmi děkuji za spolupráci Evě Ruskové, která se rozhodla, že se vydá od 1. října na novou cestu a bude
pracovat pro nového zaměstnavatele. Eva se starala a tvořila kromě běžné úřednické agendy o webové stránky, Facebook,
zpravodaj a z mého pohledu odvedla kus dobré práce. Evo, děkuji a přeji hodně štěstí v nové životní etapě.
• Vám, zaměstnancům školy a školek za skvělou spolupráci, výchovu naší mladé generace a také zvelebování obecního majetku.
• Vám, členům místních spolků a ostatních sdružení, které v naší obci působí, za Vaše aktivní zapojení do života obce a pořádání spousty aktivit pro jiné. Bez těchto akcí by Kunín byl bez života, stal by se mrtvou obcí.
• Vám, podnikatelům za vytváření pracovních příležitostí pro naše občany a podporu obce, školských zařízení a také spolků,
ať už se jedná o podporu finanční či materiální.
• Vám, občanům, kterým není osud obce lhostejný. Za Vaši nezištnou pomoc a názory a za to, že máte Kunín rádi.
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• Vám, zaměstnancům Muzea Novojičínska na zámku, za propagaci obce a obecního majetku – zámku Kunín.
• V neposlední řadě chci poděkovat také své rodině, protože bez její podpory bych nemohla dělat práci, kterou jsem měla
ráda, která mě těšila a naplňovala, ale která mě stála spoustu času a úsilí nejen v pracovní době na úkor toho volného. Zvolila
jsem si tuto cestu sama, nastoupila na ni s pokorou, samozřejmě s pomocí Vás, občanů, kteří mě ve volbách podpořili svým
hlasy a také s pomocí zastupitelů, kteří pro mé starostování na ustavujícím zastupitelstvu zvedli ruku. Děkuji Vám všem za tuto
příležitost a šanci. Snažila jsem se být dobrou starostkou, vždy hájit zájmy obce a také zájmy Vás občanů, ne zájmy jednotlivců
nebo zájmy své. A myslím si, že výsledky jsou vidět. Samozřejmě také s podporou vedení obce, jímž jsou také ostatní členové
zastupitelstva.
Kunín urazil za 32 let od osamostatnění dlouhou cestu a stal se moderní obcí, místem, kde stojí za to žít. Obec je plynofikovaná,
odkanalizovaná, máme dvě čistírny odpadních vod, opravené místní komunikace s chodníky, bezpečnými přechody, zrekonstruované veřejné osvětlení. Opraveny jsou také téměř všechny obecní budovy – naše chlouba škola se 4 odděleními školek
a moderním školním hřištěm a výletištěm, které slouží všem občanům, zdravotní středisko, areál TJ, zámek, za zmínku stojí také
hřbitov. Dokončujeme rekonstrukci obecního úřadu a dočkáme se i nového kulturního sálu. Našim občanům jsou k dispozici
i sociální a další byty. Jsem ráda, že se nám povedlo zjednodušit méně pohyblivým občanům přístupy do obecních budov díky
výtahům.
23. a 24. září 2022 se budou konat nové volby do zastupitelstva naší obce. Tentokrát už beze mě.
A PRÁVĚ VY, OBČANÉ KUNÍNA, SI NOVÉ ZASTUPITELSTVO ZVOLÍTE.
Bez Vás to nejde!
PŘIJĎTE PROSÍM K VOLBÁM A VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR.
PRÁVĚ NA VAŠEM HLASU ZÁLEŽÍ!
Děkuji Vám za to a přeji šťastnou volbu!
Nově zvoleným zastupitelům pak přeji hodně štěstí v jejich nové životní etapě a práci, pevné nervy a zdraví a věřím, že
společně s nově zvoleným starostou nebo starostkou budou pokračovat v započaté práci a zvelebování obce ve prospěch občanů Kunína. A aby mělo nové vedení obce stejné štěstí na lidi kolem sebe, jako jsem měla a mám já. Protože
můžete být sebelepší starosta, pokud nemáte kolem sebe ty správné lidi, zmůžete jen velmi málo. Protože pokud neděláte věci společně s týmem šikovných lidí a rádi, pak to nemá smysl.
Přeji Vám vše dobré, stále spokojené dny a kvalitní život v naší obci Kunín.

Dagmar Novosadová, starostka
V Kuníně dne 1. září 2022
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