Strategický plán rozvoje

obce Kunín

na období 2022–2027

Strategicky plán rozvoje obce Kunín na období 2022–2027 byl zpracován s podporou projektu
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080//0010076.

Strategický plán rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2021 usnesením č.
16/12/2021.
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Úvod
Strategický plán rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Strategický plán rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které
vedou k naplnění dohodnutých představ.
Strategický plán rozvoje obce:
•

•
•
•
•
•
•
•

zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních
a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích
sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje,
podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících v obci,
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého
sektoru),
je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,
je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její
konkurenceschopnost,
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Hlavní motivací obce k vytvoření Strategického plánu rozvoje obce Kunín na léta 2022–2027 je
efektivně dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.
Strategický plán rozvoje obce Kunín byl vytvářen v roce 2020 a 2021 na šestileté plánovací období
2022–2027. Zpracovatelem byl kolektiv pracovníků Mikroregionu Odersko. Hlavním řešitelem za
obec byla starostka Dagmar Novosadová, DiS., ve spolupráci s pracovní skupinou. Dále byla do
rozhodování aktivně zapojena i veřejnost a podnikatelé v obci (dotazníkové šetření).

Realizační tým
Mgr. Elena Vahalíková (Mikroregion Odersko)
Mgr. Lenka Daňová (Mikroregion Odersko)
Mgr. Ivana Vitoulová (Mikroregion Odersko)
Ing. Pavla Bíbrlíková (Mikroregion Odersko)
Dagmar Novosadová, DiS. (obec Kunín)
Bohuslava Vavříková (obec Kunín)
Mgr. Eva Rusková (obec Kunín)
Markéta Kuběnová (obec Kunín)
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A. Analytická část
A.1 Socioekonomická analýza obce
1. Území
Identifikační údaje obce
Oficiální název

Obec Kunín

Sídlo Obecního úřadu

742 53 Kunín 69

IČ / DIČ: 00600733

CZ00600733

Obec s rozšířenou působností

Nový Jičín

Okres (NUTS 4)

Nový Jičín

Kraj (NUTS3)

Moravskoslezský

Vyšší územně správní celek (NUTS2)

Moravskoslezsko

Katastrální plocha

1 714 ha

Počet bydlících obyvatel

1 849 (k 31. 12. 2020)

Nadmořská výška

254 m n. m.

Zeměpisné souřadnice

49°38′19″ s. š., 17°59′13″ v. d.

E-mailová adresa

obec@kunin.cz

WWW stránky

http://www.kunin.cz/

Obrázek 1: Poloha obce Kunín v perspektivě České republiky
Zdroj: www.kurzy.cz
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Poloha a území obce
Obec Kunín se rozkládá po obou březích řeky Jičínky, od města Nový Jičín je vzdálena 4 km. Řeka
Jičínka se za obcí vlévá do řeky Odry. Obec leží v CHKO Poodří. Obcí prochází státní silnice 1/57 ve
směru Nový Jičín – Opava, cca 5 km od obce je možnost připojení na dálnici D1, dopravní obslužnost
v obci je na velmi dobré úrovni. Na druhou stranu však nadměrná doprava zatěžuje místní obyvatele.
Spádovou oblastí pro obec Kunín je město Nový Jičín, které je také pro obec Kunín obcí s rozšířenou
působností. Blízkost tohoto spádového města je pro obec klíčová z hlediska dosažitelných služeb či
pracovních příležitostí.
Obrázek 2: Mapa katastru obce Kunín a okolí

Zdroj: www.mapy.cz

Využití území
Tabulka 1: Struktura půdního fondu v obci Kunín v roce 2020
Využití půdy
Zastavěné plochy
Vodní plochy
Lesní půda
Ostatní plochy

Zemědělská
půda

rozloha v ha
32
18
143
147
Druh zemědělské půdy
Orná půda
Trvalé travní porosty
Zahrady a ovocné sady
Celkem zemědělská půda

rozloha v ha podíl v %
1 096
79,8
217
15,8
61
4,4
1 374
100,0

Celková výměra
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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podíl v %
1,9
1,1
8,3
8,5

1 374

80,2

1 714

100

Obec má rozlohu katastru víc jak 1 700 ha. To ji řadí mezi větší obce okresu Nový Jičín. V celkovém
katastru obce je vyčleněno pouze jedno katastrální území i jedna základní sídelní jednotka. 80 %
rozlohy tvoří zemědělská půda. Z ní je nejvíce zastoupena orná půda (1 096 ha, 79,8 %), trvalé travní
porosty zabírají přes 15 % rozlohy zemědělské půdy a zahrady a ovocné sady se rozprostírají na
pouhých 4,4 % rozlohy. V rámci nezemědělského využití půdy jsou nejvíce zastoupeny lesní
pozemky a ostatní plochy, které zabírají po 8 % rozlohy celého katastru obce. Vodní plochy se
rozprostírají na 18 ha, což tvoří pouze 1,1 % rozlohy katastru obce. Zástavba má rozlohu 32 ha.
Procentuální zastoupení jednotlivých druhů využití půdy zobrazuje tab. 1.

Historie obce
Obec Kunín, do roku 1947 Kunvald, vznikla pravděpodobně koncem 13. století. První písemná
zmínka pochází z roku 1382. Jedná se podle půdorysu o typickou lesní lánovou ves, které v našich
zemích vznikaly v době vrcholné středověké kolonizace. Kunvald patřil střídavě k starojičínskému a
fulneckému panství. V roce 1584 vznikl oddělením od panství fulneckého Kunvaldský statek. Zcela
samostatným malým panstvím se stal Kunvald v roce 1592. Patřily tehdy k němu i Butovice a
Suchdol. Od počátku převládala mezi obyvatelstvem víra katolická, v době reformace však zvítězilo
luterství a Jednota bratrská. Na konci 17. století dochází k rekatolizaci a k utužení poddanských
povinností. Proto v důsledku náboženského útlaku dochází v letech 1724 - 1781 k hromadnému
útěku z panství.
Roku 1759 byl při zámecké kapli v Kunvaldu ustanoven kaplan pro řešení této situace. Podřízen
však byl šenovskému faráři. Teprve až v letech 1810 - 1811 byl v Kuníně vystavěn katolický kostel
a v roce 1813 ustanoven farář. V roce 1781 zdědila kunvaldské panství Walburga Harachová,
hraběnka Truchsess Zeill - Waldburgová. Byla to na svou dobu velmi vzdělaná žena, která na svém
panství uplatňovala pokrokové zásady, a to nejen v hospodaření. V roce 1783 obnovila školu, která
zde byla již v 16. století, ale v době třicetileté války zanikla. Byla obnovena jako nadační ústav a
v roce 1792 rozšířena na dvojtřídní a přestěhována do zámku již jako Výchovný vzdělávací ústav. Na
svou dobu byl neobvyklým, moderním zařízením s pokrokovými výchovně vzdělávacími metodami.
Mezi jeho významné absolventy patřil také František Palacký, který jej navštěvoval v letech 1807–
1809. V roce 1814 však byla škola jako příliš svobodomyslný ústav uzavřena. Obyvatelé Kunvaldu
se tradičně živili převážně zemědělstvím. Kromě polního hospodářství chovali také hovězí dobytek.
Ve 2. polovině 19. století byly v Kunvaldě otevřeny dvě cihelny a mlékárna, které se staly dalším
zdrojem obživy místních obyvatel. Kunín patřil stejně jako mnoho ostatních v okolí k německým
obcím regionu, a tak se stal za okupace součástí Německa. Osvobozen byl v noci z 5. na 6. května
1945.
Po válce se začala psát nová historie obce. Přistěhovalo se zde české obyvatelstvo, v roce 1947
došlo ke změně názvu z Kunvald na Kunín. Noví občané se postarali o obnovu válkou zničené obce.
V roce 1975 byl Kunín sloučen s Novým Jičínem. Toto spojení však občanům nevyhovovalo a
usilovali o osamostatnění obce, ke kterému došlo v roce 1991. Od 1. 1. 1991 se začaly psát
novodobé dějiny obce.
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2. Obyvatelstvo
Populační vývoj
Aktuálně žije v obci Kunín 1849 obyvatel (k 31. 12. 2020). Historicky je populační vývoj ovlivněn
příslušností Kunína k německým obcím před II. světovou válkou. Po odstěhování německých
obyvatel po válce tak klesl počet obyvatel o zhruba třetinu. Poté však počet obyvatel průběžně
narůstal a nyní se obec Kunín řadí k větším obcím v okresu. Vývoj počtu domů v obci je relativně
stabilní, k většímu nárůstu dochází teprve v novodobé historii. V osmdesátých letech se počet domů
zvýšil dokonce o 18 %, dále počet domů v rozsahu jedné dekády vzrůstá průměrně o 8 %.
Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel a domů obci Kunín podle sčítání lidu, 1869–2011
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Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ; vlastní zpracování
Obrázek 5: Vývoj počtu obyvatel v obci Kunín v letech 2001–2020 (stav k 31. 12.)
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Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
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1849

V první dekádě 21. století je vývoj v počtu obyvatel velice různorodý. Do roku 2004 dochází
k poklesu obyvatel, a to především z důvodu záporného migračního přírůstku. Od roku 2004 dochází
k mírnému růstu, který je završen významným přírůstkem v roce 2009, kdy se do obce přistěhovalo
o 35 osob více, než vystěhovalo. Tento nárůst byl ovlivněn povodněmi, které obec zasáhly v červnu
2009. Mnoho občanů, kteří zde žili bez trvalého bydliště, se po povodních k trvalému bydlišti v obci
přihlásili, a to především z důvodu možnosti čerpání dávek. Od roku 2010 však počet obyvatel
každým rokem mírně klesá, do roku 2019 klesl počet obyvatel obce o 1,5 %, v roce 2019 byl
zaznamenán opět větší celkový úbytek, který byl dán záporným přirozeným (3 osoby) i migračním
(26 osob) přírůstkem.
Obrázek 6: Vývoj přirozené a migrační obměny obyvatelstva v obci Kunín v letech 2002–2020
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Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování

Věková struktura
Věková struktura obce Kunín má vhodný potenciál. Poměr mezi jednotlivými skupinami
obyvatelstva dle věku je z udržitelného hlediska příznivý, jelikož skupina dětí a mládeže (18 %) je
větší než skupina seniorů (17 %). Také zastoupení věkové skupiny, do které spadají ekonomicky
aktivní občané, je v porovnáním s průměrem na vyšších úrovních (krajské i celostátní) o málo nižší.
Sledování věkové struktury obyvatelstva je důležité především z pohledu budoucího vývoje, a to
z pohledu stárnutí populace, což je významným problémem, se kterým se v současnosti obce často
potýkají. Z tohoto pohledu je na tom obec Kunín relativně dobře, jelikož ve stěžejních indikátorech
(indexech) je stav věkové struktury obyvatel příznivější než krajské či celostátní průměry. Základní
index stáří neboli počet obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0–14 let je dokonce
o 28 % nižší než průměrný index stáří v Moravskoslezském kraji. V obci Kunín tak na každých sto
dětí v obci připadá 83 lidí v důchodovém věku. Jediný index, který je vyšší než průměry vyšších celků,
je index ekonomické závislosti I. Ten však znamená, že v obci žije na 100 obyvatel v produktivním
věku vyšší počet dětí, než je tomu jinde. To je dobrý ukazatel, jelikož děti budou přecházet do skupiny
ekonomicky produktivních obyvatel a tím vylepšovat věkovou strukturu obyvatelstva obce. Další
dva ukazatelé: index ekonomické závislosti II a index ekonomického zatížení je poté již v lepších
hodnotách než průměry nadřazených územních celků, což opět dokazuje příznivou věkovou
strukturu obyvatel obce Kunín.
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Tabulka 2: Vybrané charakteristiky věkové struktury obce Kunín k 31. 12. 2019
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní výpočty
V obci Kunín žilo k 31. 12. 2019 1 837 obyvatel, z toho 944 žen (51,4 %) a 893 mužů (48,6 %).
Průměrný věk obyvatel obce Kunín 40,7 let je nižší než průměrný věk obyvatel vztažený na vyšší
územní celky. Je o více než 2 roky nižší než věkový průměr Moravskoslezského kraje 42,9 let.
Obrázek 7: Věková pyramida obce Kunín k 31. 12. 2019
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
Věková struktura obyvatel obce je docela rovnoměrně rozložena. Užší zastoupení má věková
skupina dětí a mládeže narozených na přelomu tisíciletí, z toho plyne očekávaný nižší přirozený

1
2
3
4

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0–14 let.
Index ekonomické závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15–64 let.
Index ekonomické závislosti II udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15-64 let.
Index ekon. zatížení: počet dětí 0–14 let a počet ob. ve věku 65+ na 100 osob ve věku 15–64 let.
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přírůstek obyvatel v době, kdy tato skupina začne zakládat rodiny, což je však již v nejbližší době.
Následuje však poměrně silná skupina dětí, které se narodily po roce 2005. Pokud se tyto skupiny
podaří udržet v obci, bude docházet opět k příznivému vývoji populace obce.

Sociální situace v obci
Sociální menšiny, vyloučené lokality ani sociálně patologické jevy se v obci nevyskytují.

Spolková, osvětová a informační činnost
Společenský život v Kuníně je velmi pestrý. Zaštiťuje jej Obec Kunín ve spolupráci se Základní
a Mateřskou školou Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, místními složkami a Muzeem
Novojičínska, příspěvkovou organizací – Správou zámku Kunín. V průběhu roku se koná řada již
tradičních akcí. Akce jsou určeny pro všechny věkové kategorie občanů, od těch nejmenších až po
seniory. V posledním roce byla rozšířena nabídka kulturního vyžití díky aktivitám místní knihovny.
Odchodem německého obyvatelstva byly přetrhány vazby k místu žití. Přistěhovalí obyvatelé
neměli k místu svého nového bydliště vztah. Postupně jej začali získávat, bohužel v roce 1975 se
stal Kunín místní částí Nového Jičína a tím došlo k opětovnému přerušení budovaných tradic a pocitu
sounáležitosti. 1. 1. 1991 se stal Kunín samostatnou obcí, začala se psát novodobá historie
a budovat novodobé tradice.
Obec Kunín nemá kulturní dům. Všechny akce se proto odehrávají v základní škole, v areálu hřiště
a šaten TJ, na výletišti a jiných vhodných místech v obci. Významným místem pro setkávání se stal
zámek se zámeckým parkem. Akce v zámeckém areálu přesahují svým významem území kraje.
Spolky působící v obci:
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kunín – moštování a sušení ovoce
Myslivecké sdružení Šenov – Kunín – myslivecká činnost, kulturní akce, akce pro děti – 35
členů
Rybářský spolek – rybářství, rybářské závody – cca 25 členů
Sdružení rodičů – celoroční akce pro děti
Senior klub – vzájemné setkávání, pečení koláčů, spolupráce s obcí, ZŠ, MŠ, přednášky,
besedy, ruční práce, kulturní akce. Heslo klubu: „I v důchodu se můžeme bavit.“
TJ Kunín – sportovní činnost, cca 220 členů
Včelařské sdružení Kunín – Bartošovice – Hukovice – Nová Horka – včelařství, osvětová
činnost. V obci Kunín je 13 včelařů – 80 včelstev. Průměrný věk včelařů v Kuníně je 54 let.
Český svaz ochránců přírody Zálesák

Všechny spolky se aktivně zapojují do obecního života, napomáhají k utužování vztahu místních
obyvatel k místu, ve kterém žijí. Velmi aktivní jsou také členové zastupitelstva a další řadoví občané,
kteří nejsou organizováni v žádném spolku. Společným úsilím se vytváří zázemí pro organizování
všech akcí. Vzhledem k existenci zámku, který je obecním majetkem a spoustě kulturních
a společenských akcí v jeho areálu, je jejich práce nesmírně důležitým článkem života obce.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Obec Kunín si uvědomuje důležitost ekonomické aktivity na chod celé obce. Proto je jednou
z důležitých součástí chodu obce spolupráce s podnikateli, která je na velmi dobré úrovni.
Každoročně se koná setkání podnikatelů, zástupců spolků, obce a školy. Na tomto setkání bývají
projednány jejich podnikatelské záměry, rozvojové záměry obce, dochází k utužení vzájemných
vztahů a pocitu sounáležitosti, setkání je také formou poděkování za jejich působení v obci.
Ke konci roku 2019 bylo v obci Kunín evidováno 335 podniků, z toho 179 aktivních podniků, což
jsou podniky, které vykazují ekonomickou aktivitu podle informací ze statistických zjišťování nebo
z administrativních zdrojů. V obci Kunín je ekonomicky aktivních 53 % registrovaných podniků.
Nejvíce jsou zastoupeny podniky v průmyslové oblasti (41 podniků), dále stavebnictví (27 podniků)
a velkoobchod a maloobchod (25 podniků). Aktivních zemědělských subjektů je v obci evidováno
19, jedná se však o větší podniky, které jsou pro obec velmi podstatné.
Tabulka 3: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Kunín k 31. 12. 2019
Registrované podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

335

179

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

28

19

B-E Průmysl celkem

64

41

F Stavebnictví

46

27

G Velko a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

53

25

H Doprava a skladování

9

3

I Ubytování, stravování a pohostinství

11

5

J Informační a komunikační činnosti

4

3

K Peněžnictví a pojišťovnictví

2

2

L Činnosti v oblasti nemovitostí

10

3

M Profesní, vědecké a technické činnosti

34

18

N Administrativní a podpůrné činnosti

9

3

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

1

1

P Vzdělávání

3

2

Q Zdravotní a sociální péče

2

2

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

11

6

S Ostatní činnosti

33

16

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
Ze 179 aktivních podnikatelských subjektů je 81 % fyzických osob (145 subjektů) a 19 %
právnických osob. Fyzické osoby v drtivé převaze podnikají podle živnostenského zákona, pouze 14 %
podniká podle jiného než živnostenského zákona či jsou zemědělskými podnikateli. Právnické osoby
jsou v obci nejvíce zastoupeny obchodními společnostmi a kromě nich se v obci nachází jedna
akciová společnost a jedno družstvo.
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Tabulka 4: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Kunín k 31. 12. 2019
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

335

179

Fyzické osoby

284

145

FO podnikající dle živnostenského zákona

260

124

FO podnikající dle jiného než živnostenského zákona

7

6

Zemědělští podnikatelé

17

15

Právnické osoby

51

34

Obchodní společnosti

27

26

Akciové společnosti

1

1

Družstva

1

1

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
V obci Kunín je k říjnu 2020 evidováno 1 209 obyvatel v ekonomicky aktivním věku, tedy ve věkové
skupině 15–64 let. Vývoj zaměstnanosti této skupiny je dán především vývojem celkové ekonomické
situace v posledních letech, kdy se ekonomice celé České republiky dařilo a míra nezaměstnanosti
se pohybovala na historických minimech.
Tabulka 5: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v obci Kunín a SO ORP Nový Jičín (2017–2021)
Kunín

ORP Nový Jičín

Uchazeči o
zaměstnání

Podíl
nezaměstnaných
osob [%]

Volná
pracovní
místa

Uchazeči o
zaměstnání

Podíl
nezaměstnaných
osob [%]

Volná
pracovní
místa

6/2017

25

2,0

8

913

2,8

603

12/2017

30

2,4

2

1018

3,2

636

6/2018

15

1,2

5

758

2,4

991

12/2018

24

1,9

3

925

2,9

874

3/2019

19

1,5

3

893

2,8

876

6/2019

14

1,1

5

727

2,3

900

9/2019

26

2,1

6

804

2,6

799

12/2019

23

1,9

5

861

2,7

558

3/2020

21

1,7

3

940

3,0

489

6/2020

26

2,2

4

1154

3,7

415

9/2020

25

2,1

3

1151

3,7

572

5/2021

25

1,9

2

1123

3,7

563

Časové
období

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018
Konkrétně v obci Kunín byla míra nezaměstnanosti pod průměrem za celé ORP Nový Jičín.
Absolutního minima dosáhla v roce 2019, kdy v polovině roku byla pouze 1,1 %. V roce 2020 je již
patrný mírný nárůst, i když je procentuální zastoupení nezaměstnaných osob v obci ještě stále nízké
a v porovnání s vyšším územním celkem téměř poloviční. Přesto je však potřeba si uvědomit, že
aktuální ekonomická situace má velmi nejisté vyhlídky a je potřeba tento ukazatel pečlivě sledovat
a připravit se na možnost jeho významného navýšení v rozsahu odpovídajícím hospodářské krizi
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z přelomu první dekády 21. století, kdy na konci roku 2009 bylo v obci Kunín evidováno 8,63 %
nezaměstnaných osob.
Obrázek 8: Vývoj nezaměstnanosti v obci Kunín a SO ORP Nový Jičín v letech 2017–2020

Průměrná nezaměstnanost

4
3.5
3
2.5
2

Kunín

1.5

ORP Nový Jičín

1
0.5
0

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2020, vlastní zpracování

Zemědělské podnikání
Největším zemědělským podnikatelem je Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový
Jičín. Vznikl k 1. 1. 1970 s cílem realizace pedagogické a
vědeckovýzkumné činnosti. Od roku 1990 prošel ŠZP Nový Jičín
transformací a vytvořil podmínky pro zabezpečování výuky studentů vysokých škol a žáků středních
škol a odborných učilišť. V současnosti podnik obhospodařuje cca 3 250 ha zemědělské půdy
v katastrech obcí Bartošovice, Kunín, Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín - Žilina, z toho 2 670 ha
orné půdy. Nosným programem zemědělské výroby je chov mléčného a masného skotu, chov prasat,
odchov pernaté zvěře, produkce obilovin, olejnin, tržních plodin a plodin pro zajištění krmivové
základny. Doplňková činnost spočívá v produkci školkařských výpěstků, náhradních dílů a materiálu
pro opravy a údržbu zemědělské a jiné techniky. Středisko účelové činnosti Kunín je zařízením,
prostřednictvím jehož se realizuje pedagogická a vědeckovýzkumná činnost VFU Brno ve všech
zařízeních ŠZP Nový Jičín. V rámci výuky (blíže www.vfu.cz) zde probíhají praktická bloková cvičení
studentů všech tří fakult univerzity. Mimo to poskytuje středisko zázemí pro praktickou a odbornou
činnost žákům středních škol a odborných učilišť, probíhají zde veterinární a klinické výuky a
individuální i skupinové praxe se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu, mechanizaci
zemědělství a ekonomiku. Za zmínku stojí také obora, ve které jsou chováni daňci a mufloni. VFU
provozuje také doplňkovou činnost - ubytovnu typu Formule. V Kuníně je možno ubytovat až 79 lidí.
Spolupráce s obcí se děje na bázi vzájemné výpomoci, ať už výpůjčkou techniky, výpomoc při
různých akcích, ubytováním hostů obce, pravidelnými výukovými prohlídkami obory žáky i seniory.
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Dalším významným zemědělským subjektem je firma Vejce CZ. Podnik se zaměřuje na
velkokapacitní produkci čerstvých vajec z halového chovu nosnic. V centru obce má umístěnu
podnikovou prodejnu vajec.
Farma Kunín, člen skupiny AGROFERT, je vybavena
technologií pro chov drůbeže. Probíhá zde chov masného
typu drůbeže s produkcí 6 mil. násadových vajec ročně.
Výroba probíhá v sedmi halách na volné podestýlce.
Jednotlivé výrobní haly jsou vybaveny nejmodernější
technologií, která umožňuje vysoký welfare zvířat a zlepšuje
pracovní podmínky zaměstnanců.
Zdroj: www.schromfarms.cz/farma-kunin
Zahradnictví Jaroslav Kubálek působí v obci od roku 1995. Děláme vše pro to, aby
Provádí sadové úpravy, zakládá zahrady, pečuje o zeleň. Od roku
prostředí, ve kterém žijeme,
2000 spravuje areál zahradnictví, pěstuje a prodává okrasné
bylo krásné, příjemné
rostliny. Od roku 2007 pěstuje široký sortiment jiřin v návaznosti
a v souladu s přírodou.
na pátera Turka, který s jejich pěstováním začal. Zahradnictví velmi
aktivně spolupracuje s obcí při údržbě veřejné zeleně, výsadbách dřevin i květin, uskladňování bio
odpadu a provoz kompostárny.
Dalšími zemědělskými subjekty jsou soukromí zemědělci Pavel Bartoš, Stanislav Holčák, Svatopluk
a Marek Kubričtí, kteří se kromě rostlinné výroby zabývají i chovem skotu. Sportovní stáj Kubrický je
zaměřena na chov a výcvik koní pro sport i rekreaci. V současné době je ve stáji ustájeno 10 koní.
Stáj cvičí koně i jezdce, ustájuje koně, k dispozici je krytá hala, písková jízdárna a kolotoč.
Obecní pozemky určené k zemědělské činnosti jsou pronajímány místním zemědělcům. Obec
nevlastní lesy.

Nezemědělské podnikání
V obci působí řada drobných podnikatelů. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele patří Pekárna Ariel
Moravia, firma EKOCELL, HPH servis, stolařství Lajnveber a firma Vysot. Opomenout nelze
kovářství Zlámalík.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci Kunín je vybudován vodovod, který provozuje SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín. Vodovod je
zásoben z Ostravského oblastního vodovodu (OOV), konkrétně Kružberského skupinového
vodovodu, kterým SmVaK přivádí pitnou vodu na Novojičínsko. Vodovod je dotovaný vodou
z akumulace VDJ 1500 m3 (hladina 314,30/309,6 m n.m.) Suvorovova Nový Jičín napojené na OOV.
Zásobování Kunína je přes rozvodnou síť Šenova. Tlak je redukován v redukční šachtě, redukční
ventil je nastaven na 315,00 m n.m. Vodovodní síť je bez větších provozních problémů. Množství
dodávané vody je prozatím dostačující. Kvalita vody je dobrá. V případě požáru je možno odebírat
vodu z hydrantů na vodovodních řadech. Při situaci nutného nouzového zásobování bude pitná voda
zajištěna z cisterny dovozem.
Odkanalizování obce
V obci Kunín je vybudována nová splašková kanalizace. Provozovatelem je obec Kunín. Tato
kanalizace je z PVC trub DN 300. Stoková síť je rozdělena na pravobřežní (3 461 m) a levobřežní
(7 238 m) sběrače zakončeny každý samostatnou ČOV typu BIOCLARE B 416 + B 115 B s kapacitou
cca 1 400 EO. V průmyslových provozech je umístěna ČOV v areálu Ekocell a další je v prostoru
mlékárny Kunín (v současné době je mlékárna mimo provoz, areál slouží jako skladový prostor
Mlékárny). Tyto ČOV budou ponechány v činnosti. Odtoky z ČOV jsou zaústěny do Jičínky.
Vyprodukovaný kal je vyvážen na skládku, případně na zemědělské pozemky.
Původní jednotná kanalizační síť byla ponechána jako dešťová. Je vybudována z betonových trub
profilu DN 300 v celkové délce 5 220 m. Dešťové vody odtékají touto kanalizací a dále systémem
příkopů a propustků přímo do Jičínky.
V posledních 15–20 letech dochází ke klimatickým změnám, ke snižování a změně charakteru
srážkových vod. Snižují se hladiny spodních vod, srážky se mění v přívalové deště, které se nestačí
vsáknout a odtékají po povrchu z území. S rostoucím zpevňováním povrchů, jak venkovních, tak
vnitřních u domů, vede ke zvyšování povrchového odtoku vody a poklesu obnovování podzemních
vod. Je třeba, pokud je to možné, dešťovou vodu zachytávat v dešťových nádržích u objektů a zpětně
využívat, uvádět do vsaků (pokud to dovolí geologické podmínky) a vracet tak do přirozeného
koloběhu. Je třeba si uvědomit, že voda je vzácná a drahá komodita.
Zásobování plynem
Obec je plynofikována, stav rozvodné sítě je dobrý, provozovatelem je SMP Ostrava. Severní části
katastrálního území obce probíhá trasa VVTL plynovodu DN700/64 Lipník n. Bečvou - Příbor. Mezi
obcemi Šenov a Kunín prochází vedení VTL DN500/40 a 500/25. Z plynovodu 500/40 je vedena
západně od zástavby Kunína přípojka VTL 150/40 k regulační stanici plynu CEMENT, RS 3000 pro
obec a RS bývalé mlékárny. Výhledově dojde ke zdvojení vedení VVTL plynovodu. Pro zásobení
obyvatel je proveden středotlaký rozvod plynu v tlakové úrovni 0,3 MPa. Napojení obyvatel na STL
je přes domovní regulátory plynu.
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Elektrická síť
Na katastru obce Kunín prochází vedení napěťové hladiny 400 kV. Jedná se o stávající vedení VVN
405 Kletné – Nošovice a dvojité vedení VVN253/254 Prosenice – Lískovec. V Kuníně je vybudováno
kabelové vedení 22 kV do trafostanice číslo NJ 5122. Kabelové podzemní vedení do 110 kV včetně,
vedení řídící měřící a zabezpečovací techniky je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 1 m po
obou stranách krajního kabelu. Elektrická síť je provozována SME Ostrava, na síti proběhla
rekonstrukce. Elektrické vedení je v dobrém stavu a je schopno zajistit požadavky dalšího rozvoje
území. Rozvody nízkého napětí jsou provedeny jako venkovní vedení vodiči různých průřezů na
různých druzích podpěr. Přípojky pro některé rodinné domy a jiné objekty jsou provedeny závěsnými
kabely nebo kabely v zemi.
Veřejné osvětlení a místní rozhlas
V Kuníně je vybudována síť veřejného osvětlení několika různými způsoby. Z části je VO provedeno
raménkovými svítidly s LED zdroji, osazenými na stožárech sítě NN nebo ojediněle na fasádách
domů, případně střešnících, po kterých je vedena současně distribuční síť NN. Místy jsou
zabudovány sadové stožáry na kabelovém rozvodu, osazeném LED svítidly. Na místní rozhlas je
napojen výstražný a varovný systém, který zahrnuje i sledování povodňových profilů. Veřejné
osvětlení a místní rozhlas jsou provozovány přímo obcí Kunín. Na obou zařízení proběhla
rekonstrukce.
Úspory energií
Obec postupně ve svých budovách realizuje úsporná opatření, dochází k výměně oken a zateplování
budov. Také při rekonstrukci veřejného osvětlení byla měněna svítidla za úsporná. Pokud budou
vyhlášeny dotační tituly, jeví se vhodné jejich využití.
Internetové připojení
Internetové připojení je zajištěno větším množstvím poskytovatelů. Internetové pokrytí v obci je na
dobré úrovni.

Nakládání s odpady
Obec provozuje sběrný dvůr, má přijatou vyhlášku o nakládání s odpadem. Zajišťuje sběr tříděného
odpadu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu a bioodpadu. Občané bývají pravidelně
upozorňováni na nutnost třídění odpadu, dochází k jeho nárůstu. V oblasti nakládání s odpady
spolupracuje obec Kunín s Mikroregionem Odersko, který realizuje projekty na snížení produkce
odpadu. Svoz komunálního odpadu směsného i separovaného v obci zajišťuje firma AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o. Svoz bioodpadu zajišťuje obec Kunín.
Separovaný odpad a sběrový dvůr 2020
Separovaný odpad (papír, plast/tetrapack/kovové obaly, sklo, drobná elektrozařízení) se ukládá do
kontejnerů rozmístěných na stanovištích v obci a je svážen zpravidla každý týden v pondělí (plast),
ve středu (papír), dle naplněnosti (sklo).
Pro ostatní odpad z domácností (elektrospotřebiče, tuky ze smažení, textil, nábytek, obaly od
nebezpečných látek, barev, laků) je určen sběrový dvůr, kam mohou odpad odvážet pouze občané
obce. Na sběrový dvůr je také možné odvážet veškerý separovaný odpad (papír, plast, sklo, kovové
obaly, tetrapack). Sběrový dvůr není určen pro odpad z podnikatelské činnosti. Na sběrový dvůr
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není možné odkládat pneumatiky. Sběrový dvůr je otevřen 1x za měsíc od 8 do 11 hodin. Po
telefonické domluvě je možné sběrový dvůr otevřít kdykoliv ve vyhrazených hodinách ve všední dny.
Na jaře a na podzim je organizován sběr objemného odpadu.
V základní škole se do aktivit v oblasti ekologie zapojuje Ekotým. Škola získala za ekologii řadu
krajských i celostátních ocenění. Pravidelně se pořádá Den země, v letošním roce ve spolupráci
s myslivci. Ekotým rovněž zpracoval Návod na třídění odpadů pro občany tzv. EKOKUCHAŘKU.
Bioodpad
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí a čtvrtek. Svoz bývá přerušen v období prosinec–březen.
Odpad občané ukládají do 24 nádob o objemu 3,14 a 4 m3 rozmístěných na stanovištích v obci. Svoz
bioodpadu zajišťuje obec Kunín svozovým vozidlem. Odpad je svážen do kompostárny Zahradnictví
Kubálek.

Dopravní infrastruktura
Základní komunikační síť v řešeném území tvoří silnice:
• I/57 st. hranice Polsko / ČR – Bartulovice – Opava – Nový Jičín – Vsetín – státní hranice ČR /
Slovensko
• III/46428 Nová Horka – Bartošovice - Kunín
• III/04734 Mankovice - Kunín
• III/04815 Loučka – Bernartice nad Odrou – Kunín
Silnice I/57 je v majetku státu a správě ŘSD ČR, silnice III. třídy v majetku Moravskoslezského kraje
a Správě silnic MSK. Silnice I/57 je významným komunikačním tahem na území Moravskoslezského
a Zlínského kraje. V obci Kunín tvoří páteřní komunikaci v severojižním směru a výrazným způsobem
zatěžuje přilehlé území dopravou.
Silnice I/57, která prochází obcí v severojižním směru, výrazným způsobem zatěžuje přilehlé území
dopravou, a to především nákladní (až 9865 / 1560 voz. 24 hod.). Za předpokladu, že budou
naplněny prognostické údaje o nárůstu intenzit automobilové dopravy, se tento stav ještě zhorší.
Proto je dlouhodobě sledován záměr, který by měl průjezdnou dopravu odklonit do nové polohy.
Důvodem pro tento krok je i skutečnost, že stávající koridor silnice I. třídy přes obec nesplňuje svými
parametry normové požadavky na komunikaci funkční skupiny B a využití území nedává
předpoklady pro nápravu ve stávající poloze.
Dopravní situace je momentálně nejtíživější problém dle reakcí veřejnosti v dotazníkovém šetření,
které bylo realizováno v září 2020. Lidé se vyjadřovali, že se z důvodu nebezpečně dopravní situace
cítí v obci ohroženi. Řidiči často nedodržují předepsanou rychlost, doprava je velmi hustá – denně
projede obcí téměř 10 tis. automobilů, z toho více než 1500 nákladních automobilů. Obec již
realizovala množství opatření, která měla tuto situaci řešit, jedná se však spíše o dílčí řešení.
Z důvodu nadměrné zátěže automobilovou dopravou byly v celé obci podél hlavní komunikace
vybudovány chodníky, ke zklidnění dopravy umístěny 4 měřiče rychlosti a semafor. Je zpracována
Studie bezpečnosti na komunikaci I/57.
Možným řešením této situace by bylo vyvedení transitní dopravy z obce, které by šlo realizovat
pouze obchvatem obce. Toto řešení bylo navrženo mimo jiné i obyvateli obce v roce 2017
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prostřednictvím petice. Ta byla postoupena Ministerstvu dopravy ČR, které však k tomu řešení
podalo zamítavé stanovisko. Moravskoslezský kraj nechal zpracovat Studii potřebnosti obchvatu,
vznikly tři varianty, jedna byla zapracována do Změn ZUR, nyní je ve schvalovacím řízení.
Místní komunikace a chodníky
V obci je stabilizovaný skelet místních komunikací, který vznikl v souvislosti s rozvojem zástavby.
Místní komunikace navazují na silnice, které jsou zachovány v historické trase. Návrhové prvky
většiny místních komunikací jen výjimečně zohledňují normové požadavky zvláště v souvislosti
s potřebami rozvoje území. V částech obce, které vznikly historicky mnohem později, je situace
příznivější.
Chodníky jsou vybudovány podél celé délky komunikace I/57, která prochází obcí a stejně tak podél
komunikace III/04734 ve směru na Mankovice. O údržbu chodníků se starají zaměstnanci obce, obec
také pořídila úklidový a zametací vůz.
Parkování v obci
V současné době nejsou v obci (až na výjimky kolem obchodní vybavenosti) zpevněné dopravní
plochy, speciálně vyčleněné pro parkování. Parkuje se na veřejných prostranstvích nebo na pozemku
silnic a místních komunikacích. Tyto plochy jsou stabilizované zástavbou a vedením komunikací.
Vzhledem ke stabilizované historické parcelaci a zástavbě bude tato situace zachována. Nákladní
auta parkují v areálu Mlékárny nebo v areálu Ekocell. V obci je nutno klást důraz na individuální
řešení parkování pro jednotlivé objekty, ať již se jedná o občanskou vybavenost anebo obytné
usedlosti a domy, včetně objektů rekreačních.
Cyklistická doprava
Obrázek 9: Turistická mapa a cyklomapa Kunína a okolí

Zdroj: www.mapy.cz
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Řešeným územím jsou vedeny cyklotrasy:
• mezinárodní dálková evropská cyklotrasa Eurovelo č.4 Roscoff – Kyjev a greenway Odra
– Morava – Dunaj po cyklotrase KČT č. 5 (Jantarová stezka). Dle koncepce rozvoje dopravní
infrastruktury Moravskoslezského kraje (2008) je výhledově uvažováno s převedením celé
trasy do souběhu s řekou Odrou mimo stávající komunikace využívané motorovou dopravou.
V širších vztazích obce Kunín to znamená opuštění stávající stopy vedoucí na Starý Jičín
a přimknutí se k trase železničního koridoru a k řece.
• místní cyklotrasa č. 6078 Opava – Raduň – Jakubčovice – Skřípov – Nový Dvůr – Fulnek –
Suchdol nad Odrou - Kunín
• místní cyklotrasa č. 6175 Hostašovice – Straník – Kojetín – Nový Jičín – Šenov u Nového
Jičína - Kunín
Cyklotrasy jsou vedeny po stávajících komunikacích, které jsou zatíženy hustou dopravou.
Cyklostezky byly obyvateli obce Kunín často zmiňovanou slabinou obce, opět ve vztahu
s problematickou dopravou v obci. Obyvatelé by uvítali nové cyklostezky nebo alespoň rozšíření
stávajících komunikací o pásy pro cyklisty, aby cyklisté byli svedeni mimo běžné komunikace, kde
hrozí vysoké riziko nehody. Především ve směru Kunín – Fulnek a Kunín – Suchdol nad Odrou.
Dopravní obslužnost
Autobusové spojení do Nového Jičína je bezproblémové, v pracovní dny jede téměř 90 spojů denně.
Také dostupnost železniční stanice Suchdol nad Odrou je velmi dobrá, od obce je vzdálena 5 km.
Tabulka 6: Sčítání dopravy v roce 2010 a 2016 v Kuníně a dalších obcích
Silnice

Číslo
úseku

Úsek měření

Počet vozidel za
24 hodin rok 2010

Počet vozidel za
24 hodin rok 2016

I/47B

7-0361

Odry město (ul. 1. máje)

4 802

5 371

647

7-0391

Bílovec ul. Nová cesta

7 822

7 065

I/57

7-1502

Nový Jičín

13 034

13 675

I/57

7-1217

Úsek mezi nájezdem na D1 a Kunínem

4 837

6 668

I/57

7-1227

6 749

7 736

I/57

7-1220

9 865

10 366

04734

7-4717

2 716

2 776

Kunín (ul. Dukelská, část mezi odbočkou
na Suchdol nad O. a Bernartice)
Kunín (ul Dukelská, část mezi odbočkou
na Bernartice a Šenovem)
Kunín – Suchdol nad Odrou

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/
Automobilová doprava je na silnici 1. třídy I/57, která prochází obcí Kunín velmi intenzivní a zvyšuje
se směrem k Novému Jičínu. Dokazují to výsledky dopravního sčítání, které proběhlo naposledy
v roce 2016, kdy nejzatíženější částí Kunína za 24 hodin projelo 10 366 aut. V porovnání s Bílovcem
nebo Odrami projede Kunínem o 3 tis. resp. o 5 tis. aut za 24 hodin více. V roce 2010 projelo za 24
hodin Kunínem o 501 automobilů méně. Zajímavé je srovnání intenzity dopravy na úseku I/57
v blízkosti dálnice D1, kde se mezi sčítáními 2010 a 2016 zvýšila doprava z 4,9 tis. na téměř 6,7 tis.
automobilů za 24 hodin. Další sčítání dopravy právě probíhá (duben a červen 2021).
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5. Vybavenost
Bydlení, domovní a bytový fond
Obec má k dispozici 31 bytů (7 z nich je momentálně v rekonstrukci), 12 bytů je vymezeno pro
sociálně slabé občany. Byty v nich jsou přidělovány především matkám samoživitelkám a seniorům.
V květnu 2014 byl dokončen bytový dům pro seniory s 5 bezbariérovými byty, dále vznikl další dům
s 8 bezbariérovými byty. Oba tyto domy byly postaveny podnikatelskými subjekty, provoz je řešen
ve spolupráci s obcí. V roce 2019 obec zrekonstruovala jeden bytový dům se 4 sociálními byty.

Školství a vzdělávání
Obec Kunín je zřizovatelem Základní a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace, která zajišťuje předškolní i školní vzdělávání dětí. Mateřskou školu navštěvuje aktuálně
85 dětí, základní školu 230 dětí. Počty dětí v mateřské škole jsou za posledních 5 let relativně
stabilní. Počet dětí v základní škole roste. Do základní školy dojíždějí žáci ze Suchdolu nad Odrou,
Hladkých Životic či Mankovic. Kapacita je dostačující.
Obrázek 10: Statistika počtu dětí v Základní škole a Mateřské škole Kunín
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování
Budova základní školy je bezbariérová. Škola i školka je velmi dobře vybavena učebními pomůckami,
vytváří nadstandardní podmínky pro své žáky, velmi aktivně se zapojuje do života v obci, ať už řadou
svých aktivit přímo v budově školy nebo vystoupením dětí na obecních akcích. Atmosféra ve škole
je velmi přátelská, žáci jsou na místo svého vzdělávání patřičně pyšní. Již od mateřské školy
docházejí na obecní úřad, aby se seznámili s činností obecního úřadu, každoročně se se žáky konají
besedy o životě v obci. Děti, které nastoupí do školy, jsou přivítány malým dárečkem, zástupce obce
se s nimi také loučí po ukončení povinné školní docházky.
Každoročně bývají přivítáni do společenství obce noví občánci. Tato akce se koná dle potřeby
v místní knihovně.
Za spolupráci s mládeží a za její zapojení do života v obci získala Obec Kunín v roce 2014 Bílou stuhu
v krajském kole soutěže Vesnice roku.
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Pošta
Česká pošta Kunín se nachází v objektu zdravotního střediska Kunín. Pošta má otevírací hodiny
každý všední den. Poskytuje tyto služby:
•
•
•
•
•

listovní a balíkové služby,
peněžní služby,
poštovní spořitelnu,
roznášku propagačních materiálů,
letákové zásilky.

Službu CZECHpoint pobočka v Kuníně neposkytuje.

Zdravotnictví
V obci se nachází zdravotní středisko, kde působí následující lékaři:
•
•
•

Stomatologická ordinace MUDr. Fingerhútt, ordinační hodiny jsou 3 x v týdnu (pondělí,
středa, pátek).
Praktický lékař MUDr. Frömlová, ordinační hodiny jsou čtyři dny v týdnu (kromě úterý),
doktorka působí také v Bartošovicích.
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Pukovec, ordinační hodiny jsou každý den v týdnu
kromě čtvrtku (vždy pouze 1 – 2 hodiny denně). Lékař působí také v Bartošovicích a Novém
Jičíně.

Další zdravotní služby se nacházejí v nedalekém Novém Jičíně, kde je kompletní nabídka
zdravotnických služeb včetně Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Obchod a jiné služby
Obchod a služby
V obci Kunín se nacházejí obchody v těchto oblastech:
Potraviny, smíšené zboží:
• JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně – obchod s potravinami a smíšeným zbožím
• Pekárna Ariel
• Řeznictví H+H, s.r.o.
• BALLA potraviny
• Františkova vinotéka
• AMIRASHOP – prodej dárkového zboží
Prodej, servis automobilů a autodílů
• Autosalon Dědik s.r.o.
• Hvgas - Diagnostika Motorů, Přestavby LPG | CNG | E85
• Autodíly Glosová s.r.o.
• JV CAR, s.r.o. - autoservis
• Citroën - Prodej automobilů
• AUTO HOREČKA OPEL - Prodejce vozů značky Opel
• Čisté DPF, Turbo pro Vás - Prodej autodílů
• Jaroslav Fojtů – servis karosérií
• AB Oil – čerpací stanice
Výrobci a prodejci – oděvy, nábytek, zahradní technika a další zboží
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• UniBonnets s.r.o. Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
• Vysot, s.r.o. - Dodavatel oken a dveří
• Martin Kafka - Výkup, prodej palet a obalů
• Armyshop Kunín ARMATEX s.r.o.
• Kasirka.cz - Výrobce koženého zboží
• NEJMARKET Kunín – zahradní technika
• Husqvarna - Prodejna travních sekaček
• ZAHRADNICTVÍ KUNÍN s.r.o – Jaroslav Kubálek
• Lajnveber s.r.o. – výroba nábytku
• Stolařství Marek Baroš
• Stolařství Kunetek
• Marián Vlček
Ostatní služby:
• C.A.R. LEŠENÍ s.r.o. - pronájem lešení a kompletní lešenářské služby
• Uhelné Sklady Kunín
• Restaurace U Dobré hraběnky
• Bistro PROROCK
• STAVPRO – realizace novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů
• Komunitní dům Albinna – chráněné bydlení
Kromě obchodů a služeb v Kuníně je v dosažitelné vzdálenosti od obce kompletní nabídka obchodů
a služeb, které jsou k dispozici v okresním městě Nový Jičín.
Knihovna
Knihovna se nachází v prostorách Obecního úřadu. Nabízí následující služby:
•
•
•

Výpůjční služby
Meziknihovní výpůjční služby
Přístup k Internetu zdarma

Obecní knihovna v Kuníně prošla kompletní rekonstrukcí v období červen - srpen 2015. Stavební
úpravy knihovny včetně rekonstrukce sociálního zařízení a přístavby výtahu byly financovány
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Na základě úspěchu obce v soutěži Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014 (obec získala Bílou
stuhu za činnost mládeže), kdy byla knihovna oceněna Diplomem za moderní informační
a knihovnické služby, byla obecní knihovna nominována do celorepublikové soutěže knihoven.
Hodnocení odbornou komisí proběhlo 3. září 2015. Obecní knihovna se v kategorii základních
knihoven umístila na 3. místě!
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Ubytovací a stravovací služby
Přímo v Kuníně je k dispozici Zámecké ubytování U Dobré hraběnky. Jsou zde k dispozici 4 pokoje 1 jednolůžkový pokoj s možností přistýlky, 2 dvoulůžkové pokoje a luxusní svatební apartmán.
Ubytování je často používané právě pro svatby, které se hojně konají na Zámku Kunín. Na zámku je
provozována Zámecká restaurace U Dobré hraběnky. Je možné si zde zahrát kuželky v replice
zámecké kuželny. Restaurace získala Regionální značku Moravské Kravařsko regionální produkt.
Kromě zámecké restaurace je k dispozici Pohostinství u Cihelny, ubytování je také možné v ubytovně
VFU Brno – ubytování typu formule.
Osvětová beseda
Budova za obecním úřadem na výletišti, dříve využívaná jako Osvětová beseda dnes slouží pro
zájmová sdružení a spolky fungující v obci. Prostor je možné využívat také pro pořádání rodinných
oslav, přednášek, večírků.
K dispozici je místnost pro cca 50 osob, plně vybavená kuchyň, sociální zařízení.
Prostor výletiště dále nabízí dětské hřiště, venkovní lavičky, dva kiosky a kryté pódium. Tento areál
je rovněž možné využít za podmínek dohodnutých na obecním úřadě (zodpovědná osoba, úklid,
noční klid atd.).

Sociální péče
Obec má k dispozici 24 bytů, přičemž 12 je vymezeno pro sociálně slabé
občany. Byty v nich jsou přidělovány především matkám samoživitelkám
a seniorům. Občané nad 65 let jsou navštěvováni při příležitosti svých
půlkulatých a kulatých výročí, obdrží drobný dárek.
Nad 80 let jsou navštěvováni každoročně. Obec se angažuje
v komunitním plánování Města Nový Jičín, pracovní skupině pro Seniory.

Kultura
Společenský život v Kuníně je velmi pestrý. Zaštiťuje jej Obec Kunín ve spolupráci se Základní
a Mateřskou školou Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, místními složkami a Muzeem
Novojičínska, příspěvkovou organizací – Správou zámku Kunín. V průběhu roku se koná řada již
tradičních akcí. Akce jsou určeny pro všechny věkové kategorie občanů, od těch nejmenších až po
seniory. Nabídka kulturního vyžití byla rozšířena díky aktivitám místní knihovny.
Mezi nejvýznamnější akce konané v obci patří:
•
•
•
•
•
•
•

Plesy: Myslivecký, Sportovní a Obecní
Maškarní karneval pro děti
Koštování pálenek
Pálení čarodějnice
Rybářské závody
Historická bitva
Dětský den a Myslivecký Den dětí
Slavnost obce

•
•
•
•
•
•
•
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Vítání občánků
Zámecký kinematograf
Kunínská pouť
Oslava dne obce
Rozsvěcování Vánočního stromu
společně s Mikulášem
Setkání s podnikateli, spolky
Předsilvestrovské setkání pro seniory

Obec Kunín od 90. let 20. století udržovala kontakty s původními německými obyvateli obce, kteří
byli po válce vysídleni. Někteří se usadili v okolí města Leimen. O rozvoj česko-německé spolupráce
se zasloužil pan Heinrich Friedrich s manželkou Anni Friedrich, který inicioval první kontakty s obcí.
Jezdil zde na časté návštěvy, pořádal zájezdy pro původní obyvatele a jejich potomky. Spolupráci se
podařilo rozvinout i s představiteli města Leimen. Obec Kunín a město Leimen uzavřeli v roce 2018
smlouvu o partnerství. V posledních 5 letech se představitelé obou samospráv pravidelně
navštěvují a účastní se kulturních akcí (Zámecká slavnost v Kuníně, Vinobraní v Leimenu). Probíhá
výměna zkušeností a utužování vztahů. Manželé Friedrichovi se stali častými podporovateli jak obce,
tak základní školy a farnosti. Byli oba jmenováni čestnými občany obce. Heinrich Friedrich v Leimenu
zřídil a pečoval o Kunewälder Heimatstube (muzeum) s předměty původních obyvatel Kunína a
okolí. Toto muzeum v roce 2016 přesídlilo na zámek do Kunína a exponáty obohatily obecní expozici.
Obec Kunín v současnosti nemá kulturní dům, probíhá jeho stavba. Všechny akce se proto
odehrávají v základní škole, která je pro tyto akce vybavena kvalitním zázemím, v areálu hřiště a
šaten TJ, na výletišti a jiných vhodných místech v obci. Významným místem pro setkávání se stal
zámek se zámeckým parkem. Akce v zámeckém areálu přesahují svým významem území kraje.
Významným počinem obce Kunín je vybudování nového společenského centra místo stávajícího kina,
které bylo již dlouhodobě nevyužité a mělo status brownfieldu. Nově vystavená budova bude sloužit
jednak jako nově zřízený obecní společenský sál se zázemím pro místní spolky a také jako společný
bezbariérový vstup do obecního úřadu i do obecního sálu. Budova se nachází v centru obce, bude
proto dobře dostupná všem obyvatelům.
Celý objekt tak bude tvořit komplexní zázemí občanské vybavenosti obce. Zadní část nově vzniklého
sálu bude propojena s výletištěm, s venkovním kulturním a sportovním areálem a bude umožňovat
pořádání akcí i za špatného počasí.

Kulturní památky
V obci se nacházejí čtyři objekty zapsané na seznamu
nemovitých kulturních památek:
•
•
•
•

zámek na parcelním čísle 1
zámecký park na parcelním čísle 1330
kostel svatého Kříže na parcelním čísle 3
socha svatého Jana Nepomuckého na parcelním
čísle 26

Nejvýznamnější atraktivitou obce z hlediska cestovního ruchu je zámek a zámecký park, které jsou
kulturními památkami. O současnou podobu zámku a jeho okolí se zasloužila obec, které se
rekonstrukcí zdevastovaného objektu podařilo vytvořit podmínky pro instalaci zámecké expozice.
Odborný dohled zajišťoval Národní památkový ústav a Muzeum Novojičínska, p.o. Vybudování
prohlídkového okruhu s historickými interiéry zajistilo Muzeum Novojičínska, p. o. – Správa zámku
Kunín, které má zámek ve výpůjčce. Zámek Kunín se v průběhu let stal dominantou
Moravskoslezského kraje a je právem nazýván perlou moravské barokní architektury. Za cennými
historickými interiéry, zajímavým výkladem průvodců a četnými kulturními akcemi, přednáškami
a koncerty ročně přijíždí cca 20 tisíc návštěvníků.
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Obci se každoročně daří realizovat několik kulturních akcí, které se konají v zámeckém parku (např.
rekonstrukce historické bitvy, slavnost obce). Je prokázáno, že tyto venkovní akce přilákají
návštěvníky i k návštěvě zámku. Zámek je rovněž využíván k pořádání svatebních obřadů, koncertů,
konferencí, kongresů, seminářů či slavnostních událostí různých podniků, společností a institucí.
Součástí prohlídek zámku je rozsáhlá soukromá sbírka minerálů a
zkamenělin, část z nich je ve vlastnictví Národního muzea. Bylo zřízeno
obecní muzeum s expozicí věnovanou historii obce. Přístup do těchto
prostor je pro návštěvníky zámku zdarma. Kromě přínosu zámku pro obec
v podobě zvýšeného cestovního ruchu je zámek také značnou finanční
zátěží pro obec. Jsou s ním spojeny vysoké náklady na opravy a údržbu
zámku i parku.
Mezi další dominanty obce patří kostel Povýšení Svatého Kříže, hrobky
bývalých majitelů zámku na místním hřbitově, kapličky a kříže. Všechny
historické stavby jsou opravené.

Sport a volnočasové aktivity
Víceúčelové hřiště
Nachází se mezi areálem základní školy a výletištěm. Hřiště
primárně slouží k výuce žáků Základní školy a Mateřské školy
Kunín, p. o. Po dobu školní výuky od 7:45 do 16:00 je užívání
hřiště vyhrazeno škole. V odpoledních hodinách, ve večerních
hodinách a o víkendech je přístupné veřejnosti zdarma. Toto
hřiště s umělým povrchem je vhodné pro fotbal, nohejbal,
volejbal, basketbal. Hřiště je nasvíceno pro večerní využití. Je doplněno běžeckou dráhou s umělým
povrchem o délce 200 m.
Tenisové kurty
V areálu víceúčelového hřiště se nacházejí dva tenisové kurty, které je možné využívat veřejností.
Provoz a údržbu zajišťuje obec Kunín. Kurty je možné rezervovat v online rezervačním systému.
Každý zaregistrovaný uživatel může vytvářet, měnit nebo rušit své rezervace pro kurt 1, kurt 2
a taktéž pro víceúčelové hřiště.
Hřiště TJ Kunín
Areál fotbalového hřiště je využíván Tělovýchovnou jednotou Kunín především pro fotbalová utkání.
Součástí areálu jsou i šatny a zázemí. O údržbu areálu se stará obec.
Dětská a jiná hřiště
V obci Kunín se nacházejí dvě dětská hřiště. Dětské hřiště u obecního úřadu a dětské hřiště u zámku.
V obci Kunín se dále nachází venkovní fitness na výletišti a workoutová sestava v areálu TJ.
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6. Životní prostředí
Základní klimatická charakteristika
Obec Kunín leží v mírné teplé klimatické oblasti, vyznačující se dlouhým, teplým a suchým létem,
krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou, mírně
teplou a velmi suchou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Kvalita ovzduší
Katastrální území Kunín je od roku 2005 stabilně součástí oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Překračovány jsou imisní limity pro ochranu zdraví vztažené k 24hodinovým koncentracím tuhých
znečišťujících látek (polétavého prachu). Kvalitu ovzduší v území negativně ovlivňují především
emise z dopravy. Největší emisní zatížení z dopravy je vázáno na silnici I/57. Předpokládaný vývoj
kvality ovzduší závisí především na intenzitách dopravy, struktuře vozového parku a konkrétních
meteorologických situacích. Lze předpokládat, že území obce bude i nadále patřit do oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší s překračovanými imisními limity.

Krajina
Aktuální charakter krajiny katastru obce Kunín určují především terénní podmínky (zejm. proměnlivá
členitost reliéfu) a na ně vázané různé způsoby využití. Na základě těchto faktorů lze v území
v zásadě rozlišit tři základní typy krajinných celků:
1. Největší část území (východně i západně od zastavěného území) má charakter otevřené,
zvlněné a intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny, s rozsáhlými bloky orné půdy,
navzájem převážně oddělenými komunikacemi, příp. vodními toky. Západně od zastavěného
území se významně v obrazu krajiny uplatňují enklávy ladem ležících opuštěných hliníků.
2. Podstatně pestřejším využitím se vyznačují rovinaté partie údolní nivy řeky Odry, pro které
jsou charakteristické především kombinace vzájemně se prostupujících lužních lesů, nivních
luk, mokřadů, vodních toků a odvodňovacích zářezů. Podstatná část tohoto území je
oplocena a využívána jako obora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno s chovem
daňků a muflonů. V severní části území i do údolní nivy Odry významně zasahují bloky orné
půdy. Naopak lesní porosty místy významně vybíhají i do pahorkatinné části území, západně
od Kunína s vklíněným areálem drůbeží farmy.
3. Třetí zastoupený typ krajinných celků reprezentuje kompaktní zastavěné území Kunína
rozložené v údolí Jičínky po obou stranách vodního toku v nivě i navazujících, převážně
mírných partiích údolních svahů. Charakteristická, vesměs poměrně rozvolněná údolní
zástavba, vázaná na přítomnost hlavního silničního tahu, se poměrně dynamicky rozvíjí,
přičemž si významný podíl na celkovém obrazu krajiny zachovávají i plochy soukromé či
veřejné zeleně.
Předpokládaný vývoj krajiny souvisí s existencí popsaných tří zastoupených typů. V údolní nivy Odry
platí obdobně jako u fauny a flóry, že bude vývoj usměrňovaný Především Plánem péče o CHKO
s cílem uchovat aktuální hodnoty krajiny. V zemědělské krajině lze předpokládat zachování
stávajícího charakteru s potenciálně možným zvýšením podílu trvalé vegetace. V zastavěném území
a jeho nejbližším zázemí lze předpokládat relativně dynamičtější změny v krajině v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru.
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CHKO Poodří
Obec Kunín se nachází v CHKO Poodří. Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky
utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného
nivního ekosystému. Dále s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních
aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se
starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras,
rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků,
s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů
meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní
společenstva a na ně vázané vzácné, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a
urbanistická struktura obcí včetně dochovaných památek historického osídlení a předměty ochrany
Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality Cihelna Kunín.
Na katastru obce Kunín se nachází lokalita Černý les, kde se nachází velké množství tůní (jezer).
Evropsky významná lokalita Cihelna Kunín
Cihelna Kunín je vytěžený a částečně rekultivovaný prostor cihelny jižně od silnice Kunín – Suchdol.
Zahrnuje pestrý mikroreliéf, který vznikl těžbou s množstvím terénních depresí a svahů různých
sklonů. Nadmořská výška je 268 - 282 m n. m. Jedná se o pískovnu a jíloviště se zvodnělými jámami
částečně zarůstajícími vodními rostlinami, nízký listnatý lesík, travní porost s dominancí třtiny
křovištní, pomístními mokřady a řídkým náletem křovin. Vzhledem ke krátké historii existence
lokality (do 10 let) nejsou dosud rostlinná společenstva ustálená. Jde o regionálně významné
středisko rozmnožování obojživelníků v blízkosti nadregionálního biokoridoru a nadregionálního
biocentra ÚSES.
Přírodní památka Pusté nivy
Dochovaný zbytek lužního výmladkového lesa s mohutnými "trsy" lip a periodickými tůněmi.
Výměra: 0,74 ha.
Přírodní rezervace Bařiny
Vytváří harmonický celek se zachovalým vodním režimem a bohatým výskytem zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů. Výměra: 42,2041 ha. Nachází se na katastrálním území Bernartice nad
Odrou, Kunín.
Památné stromy
Dub „na výletišti“ u centra obce – Dub letní (Quercus robur). Stáří cca 250 let, obvod kmene
540 cm, výška 23 m.
Památný dub za autosalónem Citroën.

Povodňová situace
Obec Kunín se nalézá v povodí říčky Jičínky a rozkládá se na obou jejích březích, částečně
v záplavovém území, částečně ve svazích. Intravilán je chráněn protipovodňovými hrázemi, které
byly vybudovány na ochranu Q100=186 m3/s.
V intravilánu obce je vybudováno celkem šest mostů spojující části Kunína umístěné na obou březích.
Na území obce se do koryta vlévá celkem pět přítoků, tři pravostranné, dva levostranné. Levostranné
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jsou odvodňovací, z pravostranných jsou dva meliorační odpady a jeden přirozený vodní tok.
Severozápadní hranice katastru je tvořena korytem řeky Odry, jejíž rozvodnění intravilán obce téměř
neohrozí.
Stávající stupeň ochrany zástavby na průtok Q50 odpovídá požadované úrovni protipovodňové
ochrany Kunína dle Plánu oblasti povodí Odry. Žádná další protipovodňová opatření nejsou
navrhována. Případný rozliv v nezastavěném území není žádoucí omezovat, protože umožnění
rozlivu povodňových vod do nivy se podílí na zpomalení odtoku vody a transformaci povodňových
průtoků.
Péči o koryto Jičínky zajišťuje Povodí Odry, s.p. O rybník se stará Spolek rybářů. Obec má
zpracovanou Studii proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Kotlíkové půjčky
Obec Kunín se zapojila do programu Státního fondu životního prostředí ČR na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na tuhá paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních
a mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského
a Ústeckého kraje. Prostřednictvím tohoto programu realizuje projekt „Podpora výměn kotlů v obci
Kunín, okr. Nový Jičín“. V rámci projektu poskytuje poradenství a půjčky obyvatelům, kteří jsou
příjemci podpory na výměnu kotlů z Moravskoslezského kraje. Díky tomu dojde k efektivnější změně
způsobu vytápění obyvatel v obci. Celkově bude moci být podpořeno až 19 výměn kotlů v obci.

Veřejná zeleň
O veřejná prostranství a zeleň, čistotu celé obce se starají pravidelně zaměstnanci obce. Obec
zajišťuje také péči o zámecký park, hřbitov, hřiště TJ, příkopy podél komunikací. Na údržbu obce jsou
zaměstnáváni pracovníci na veřejně prospěšné práce. Úpravy veřejných prostranství bývají
připravovány ve spolupráci s občany. S žáky školy jsou konány besedy, škola se aktivně zapojuje do
ekologických aktivit, ať už osvětou či brigádami (úklid, nové výsadby).
Obec má zpracován projekt ÚSES. Jeho realizace však bude složitá vzhledem k existenci dobývacího
prostoru a VFU Brno, která je majitelem většiny zemědělských pozemků v extravilánu obce.
V současnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy.

Brownfields, ekologické zátěže
V obci Kunín byl objekt starého kina, který byl zařazen mezi objekty brownfields. Proběhla jeho
demolice a buduje se zde multifunkční společenský objekt.
V obci Kunín je evidována jedna lokalita staré ekologické zátěže, někdejší skládka tuhého
komunálního odpadu při silnici na Suchdol s neznámým kvalitativním rizikem.
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7. Správa obce
Obec Kunín jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně
samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost
obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Obec Kunín nevykonává správní činnost pro žádnou další obec a spadá pod správní obvod obce
s rozšířenou působností Nový Jičín. Správní činnost v oblasti stavebního úřadu pro obec vykonává
Stavební úřad Suchdol nad Odrou. V obci Kunín má tento stavební úřad oddělené pracoviště, kde
jsou pracovníci k dispozici v pondělí a úterý. V ostatní dny v týdnu jsou pracovníci na úřadu
v Suchdole nad Odrou.
Orgány obce
Obec Kunín má 15ti členné zastupitelstvo a 5 člennou radu obce. Starostka i místostarostka jsou
pro výkon své funkce uvolněné. Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční)
zřídila Rada obce také Komisi životního prostředí.
V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává tyto zaměstnance:
•
•

•
•

•
•

účetní – 1,0 úvazek - Účetní agenda, inventarizace a pojištění majetku
administrativní pracovnice – 1,0 úvazek - Podatelna, evidence pošty, úřední deska, evidence
smluv, silniční hospodářství, zvláštní užívání komunikací, sjezdy k domům, ověřování podpisů
a listin, CZECH Point
administrativní pracovnice – 1,0 úvazek - Sekretariát, pokladna, místní poplatky, nájmy bytů,
nájmy a pachty pozemků, hřbitov, ověřování podpisů a listin, CZECH Point
administrativní pracovnice – 1,0 úvazek - Evidence obyvatel, volby, ověřování podpisů a listin,
ochrana životního prostředí - kácení dřevin, odpady, CZECH Point, svatební obřady, místní
rozhlas, zpravodaj, web, Facebook
knihovnice – knihovna a kultura
techničtí pracovníci – 6 osob – údržba obce

Obec také zaměstnává osoby na dohodu o provedení práce. Jedná se především o činnosti spojené
s údržbou obce a sezónní práce. Veřejně prospěšné práce využívá obec, pokud je to možné. Při
současné nízké nezaměstnanosti však minimálně.

Organizace zřizované obcí
Obec Kunín je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kunín,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Tabulka 7: Příspěvek zřizovatele Základní škole a Mateřská škole Kunín
Rok

Příspěvek zřizovatele (v Kč)

2016

2 781 000

2017

2 490 000

2018

2 389 000

2019

2 454 600

Zdroj: Závěrečné účty obce Kunín, vlastní zpracování
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Hospodaření a majetek obce
Obec Kunín hospodaří dlouhodobě s přebytkovým rozpočtem. Toto odpovědné hospodaření souvisí
s dlouhodobě plánovanými investicemi, které jsou v obci potřeba (jedná se především o výstavbu
společenského centra a budování rezervy pro mimořádné události). Schodkový rozpočet měla obec
pouze v letech 2010 a 2011, což bylo spojeno právě s mimořádnou situací, kdy v roce 2009 zasáhly
obec ničivé bleskové povodně. V následujících dvou letech byla opravována infrastruktura
a občanské vybavení. Celkové investice do rekonstrukcí po povodni dosáhly 143,3 miliónů, z toho
123,2 miliónů bylo financování prostřednictvím dotací a 20 mil. financovala obec prostřednictvím
vlastních zdrojů, resp. prostřednictvím úvěru. I přes tento obrovský zásah do chodu obce
a především do jejího rozpočtu se s danou situací obec skvěle vypořádala a v následujících letech
i přes splátky úvěrů se již dokázala dostat do přebytkových rozpočtů.
Obrázek 11: Přehled hospodaření obce Kunín v letech 2010–2019
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Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/, vlastní zpracování

Dotace
Obec Kunín je velmi aktivní z pohledu získávání dotací na realizaci nejrůznějších projektů, které
pomáhají ve všech oblastech chodu obce. Díky těmto značným investicím se daří obec kvalitně
rozvíjet. Financování projektů prostřednictvím dotací také šetří vlastní zdroje obce, které obec může
použít pro rozsáhlejší projekty, které není možné prostřednictvím dotací financovat či si vytváří
kvalitní rezervu pro případné mimořádné situace v obci.

Úvěry
Vzhledem ke značným investicím využívá obec pro financování také úvěry. V roce 2019 měla obec
úvěr pouze u České spořitelny, kterým v roce 2014 refinancovala úvěr od ČMZRB (novostavba
bytového domu č. p. 33, zateplení ZŠ a MŠ). Splatnost úvěru je do 1/2024 a zůstatek k 31. 12. 2019
byl 7 937 800,11 Kč. Splátka jistiny a hrazené úroky se pohybují okolo 2 mil. Kč/rok.
Tabulka 8: Přehled čerpání úvěrů obce Kunín v letech 2015–2019 (v tis. Kč)
Úvěr od

2015

2016

2017

2018

2019

ČS (předúvěr)

15 737,8

13 787,8

11 837,8

9 887,8

7 937,8

ČS (investice)

772,8

-

-

-

-

SFRB

727,5

485,3

240,6

0,0

0,0

17 238,1

14 273,1

12 078,4

9 887,8

7 937,8

Celkem

Zdroj: Závěrečný účet obce Kunín za rok 2019
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Poskytnuté dotace, finanční dary a členské příspěvky svazkům z rozpočtu obce
Z obecního rozpočtu jsou poskytovány finanční prostředky dalším organizacím. Přehled
poskytnutých prostředků z obecního rozpočtu jsou přehledně uvedeny v následujících tabulkách.
Tabulka 9: Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce Kunín v roce 2019
Individuální dotace:
Příjemce:

Poskytnutá částka v Kč:

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Bartošovice na Moravě

10 000

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostrava

100 000

Myslivecký spolek Šenov - Kunín

35 000

Rybářský spolek Kunín

20 000

Římskokatolická farnost Kunín

20 000

Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z. s.

30 000

Tělovýchovná jednota Kunín, spolek

70 000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kunín

10 000

Celkem

295 000

Zdroj: Závěrečný účet obce Kunín za rok 2019

Tabulka 10: Přehled poskytnutých finančních darů z rozpočtu obce Kunín v roce 2019
Individuální dotace:
Příjemce:

Poskytnutá částka v Kč:

Andělé stromu života p. s.

10 000

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., pracoviště
Nový Jičín

2 000

Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice živočichů a
návštěvnické středisko Dům přírody Poodří, Bartošovice

2 000

Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín

25 000

Domov Odry, příspěvková organizace

5 000

Linka bezpečí, z.s.

1 000

Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s.

5 000

Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald u Nového Jičína

5 000

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, oblastní pobočka Nový Jičín

5 000

Společnost přátel Poodří, z.s., Ostrava

3 786

Škola života o.p.s., Nový Jičín

2 000

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Kopřivnice, příspěvková organizace

2 000

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

5 000

Celkem

72 786

Zdroj: Závěrečný účet obce Kunín za rok 2019
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Tabulka 11: Přehled poskytnutých členských příspěvků svazkům z rozpočtu obce Kunín v roce 2019
Příjemce:

Poskytnutá částka v Kč:

Mikroregion Odersko

89 704

Region Poodří, Bartošovice

49 825

Spolek pro obnovu venkova

2 000

Svaz měst a obcí České republiky

7 795

Celkem

149 324

Zdroj: Závěrečný účet obce Kunín za rok 2019

Účelové fondy
Zastupitelstvo obce Kunín na svém 4. zasedání dne 28. 3. 2019 schválilo tvorbu a použití sociálního
fondu obce Kunín. Sociální fond je tvořen 4 % z ročního objemu hrubých mezd zaměstnanců
a odměn uvolněných zastupitelů. Pro rok 2019 byl schválen rozpočet sociálního fondu ve výši
150.000,- Kč jak v příjmové, tak ve výdajové části. Skutečný příjem sociálního fondu v roce 2019 byl
ve výši 133.346,93 Kč a skutečné výdaje činily 60.434,87 Kč. Čerpáno bylo především na příspěvky
na penzijní připojištění, příspěvky na úpravu zevnějšku a dále za společné společenské akce
zaměstnanců. Zůstatek bankovního účtu s. f. k 31. 12. 2019 byl ve výši 72.912,06 Kč.

Nemovitý majetek obce
Tabulka 12: Nemovitosti ve vlastnictví obce Kunín
Nemovitost

Stáří

Odhadovaná
hodnota

Stav

Dům se sociálními byty č.p. 33

11 let

16,4 mil Kč

Dobrý

Povodňový dům č.p. 463

11 let

1, 6 mil, Kč

Dobrý

Bytový dům č.p. 20

75 let

253 tis. Kč

Před rekonstrukcí – havarijní

Povodňový dům č.p. 466

11 let

1, 5 mil Kč

Dobrý

Povodňový dům č.p. 461

11 let

1, 8 mil. Kč

Dobrý

Povodňový bytový dům č.p. 75

11 let

3, 6 mil. Kč

Dobrý

Budova obecního úřadu č.p. 69

130 let

7, 3 mil. Kč

V rekonstrukci

Základní škola č.p. 346

50 let

23,7 mil. Kč

Rozvody vody a elektřiny před
rekonstrukcí, jinak dobrý

Mateřská škola č.p.184

53 let

3,2 mil. Kč

Dobrý

Zdravotní středisko č.p. 56

37 let

17,6 mil. Kč

Po rekonstrukci (2010)

Zámek č.p. 1

300 let

34,2 mil. Kč

Po rekonstrukci (2002)

Budova tělovýchovné jednoty č.p. 7

50 let?

15,8 mil Kč

Po rekonstrukci (2010)

Zdroj: evidence obce

Bezpečnost
Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby Obvodní
oddělení Policie ČR v Novém Jičíně. Obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Nový Jičín
na řešení přestupků, odchyt psů prostřednictvím Městské policie Nový Jičín.
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A2 Východiska pro návrhovou část
1 Vyhodnocení Strategického plánu obce Kunín 2015–2021
Tabulka 13: Investiční a neinvestiční akce v letech 2015–2020
Název akce

Náklady
v Kč

Kunín – Propojovací komunikace před
základní školou

1 995 323

400 000

20 MSK 2020/2021

Projektová dokumentace – rekonstrukce
bytového domu v obci Kunín

713 900

481 096

67 MSK 2019/2020

Sportovní a kulturní areál - místo
setkávání, místo, kde to žije

750 201

400 000

53 MSK 2019

Nutné opravy zámku Kunín - vstupní
brány do Poodří

1 475 357

1 000 000

68 MSK 2018/2019

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ

5 376 308

3 534 048

66 MMR 2018

Úprava křižovatky I/57 a III/04734
a přechody pro chodce

6 487 193

5 312 000

82 IROP 2017

Chodníky Kunín - II. etapa
Revitalizace veřejného osvětlení

5 310 955
2 223 940

300 000
876 696

Úpravy výletiště za kinem

1 099 999

879 999

Rekonstrukce knihovny a přístavba
výtahu pro OÚ

3 278 380

3 278 380

Kompostéry pro občany, 300 ks

1 174 000

1 050 000

Svozové vozidlo, kontejnery na bioodpad
a štěpkovač

2 954 000

2 625 000

Celkem

Dotace v Kč % dotace

32 839 556

Zdroj: http://www.kunin.cz/o-obci/projekty-a-publicita

20 137 219

Zdroj/čerpání
dotace

6 MSK 2017
39 MPO - 2015
MMR - Vesnice
80
roku 2015
ROP
100 Moravskoslezsko
- 2015
OPŽP, SFŽP 2015
OPŽP – 2015
89
SFŽP - 2015
89

61

5

V minulém strategickém období (2015–2020) obec Kunín realizovala celkem 12 významných akcí
v celkových nákladech téměř 33 mil. Kč. 61 % z těchto nákladů pokryly prostředky z dotací EU
prostřednictvím operačních programů, různých institucí a ministerstev, obec byla v jejich získávání
velmi úspěšná. Nejvýznamnějšími akcemi byly úprava křižovatek, přechodů pro chodce a chodníků,
rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce knihovny s přístavbou výtahu pro OÚ.

5

MSK – Moravskoslezský kraj, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP – Integrovaný regionální operační
program, MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPŽP – Operační program Životní prostředí, SFŽP –
Státní fond životního prostředí
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Obrázek 11: Kategorie výdajů skutečného čerpání z rozpočtů Kunína, 2015–2020
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13%
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Zdroj: www.kunin.cz/urad-obce/rozpocet/
Za uplynulé strategické období bylo v Kuníně vynaloženo celkem 168 mil. Kč. Nejvíce výdajů bylo
vynaloženo na veřejnou správu obce (22 %), dále pak na dopravu (17 %), školství (13 %) a
společnou kategorii bydlení, komunální služby a územní rozvoj (13 %).
Tabulka 14: Rozpočet na rok 2021
Kategorie
Rozpočet (v Kč)
Příjmy
30 768 084
Výdaje
80 218 084
Z toho Kultura
32 100 000
Veřejná správa
29 440 084
Zdroj: www.kunin.cz/urad-obce/rozpocet
Výdaje schváleného rozpočtu na rok 2021 jsou velkorysejší než v minulých letech díky projektu
„Revitalizace objektu bývalého kina“, na který obec získala v letošním roce potřebnou dotaci.
Obec Kunín se v období 2016-2021 zapojila do 13 společných projektů v rámci Mikroregionu
Odersko. Celkové náklady těchto projektů činily 27.306 281 Kč, dotace činila 23 748 977Kč.
Podíl Kunínu na společných projektech nelze v době zpracovávání strategického dokumentu přesně
vyčíslit, protože velká část projektů je ještě v realizaci nebo nedošlo k fakturaci ze strany
Mikroregionu Odersko. Každopádně při pohledu na podíly obce Kunín již ukončených projektů lze
konstatovat, že výše spoluúčasti není v rámci rozpočtu obce vysoká a společné projekty jsou
jednoznačně pro obec velmi přínosné.
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Tabulka 15: Společné projekty s Mikroregionem Odersko 2016–2021 (k 31. 5. 2021)
ROK

NÁZEV PROJEKTU

2021

STOP jednorázovým plastům
Kelímky, misky, boxy, myčky

2 475 180

2 103 903
85 %

v realizaci

2021

Kompostuj s Mikroregionem Odersko
603 ks kompostérů /1050 l
200 ks/2000 l
461 štěpkovačů
4 kontejnery na textil
V obcích Mikroregionu Odersko to žije!
Velkokapacitní stan, sety k posezení,
informační tabule

5 852 044

4 974 237

v realizaci

6 497 700

2020/

Přívětivé úřady
Modernizace webových stránek,
rozklikávací rozpočty, el. úřední desky,
jednotný vizuální styl, komunikace na soc.
sítích, mobilní aplikace
Efektivní veřejná správa

2021

Strategie, pasporty, GDPR

2020/

Spolupráce obcí MO na rozvoji

2021

Školení, výměna zkušeností, propagační
předměty

2018/
2019

Na Odersku nebloudíme

2016-

Centrum společných služeb

2021

Dotační a jiné poradenství (např. VZ,
GDPR)

2021
2020
2019
2018
2017

Management v MO (50 %)

2019

2021

2020/
2021

2018

2017

2016

CELKOVÉ
NÁKLADY

PŘIZNANÁ
DOTACE

PODÍL KUNÍNU

85 %

368 149

294 519

v realizaci

80 %
6 172 815
95 %

4 903 625

315 450

v realizaci
záloha

4 490

4 658 444

v realizaci

95 %

záloha 32 067

200 000

15 000

63 %
896 105

448 052

3.712.008

3.526.407
95 %

116 077

2021
2020
2019
2018
2017

3 718
2 904
11 616
10 406

250 000
241 200
250 000
100 000
100 000

125 000
120 600
125 000
50 000
50 000

5 480
12 500
0
0

MO spolu za poznáním v roce 2019
seminář, studijní cesta, propagační
tiskoviny

429 520

300 000

16 000

MO za poznáním v roce 2018
seminář, studijní cesta, propagační
tiskoviny

314 750

Zkušenější MO
Seminář, studijní cesta, propagační
tiskoviny

300 550

MO za poznáním
seminář, studijní cesta, propagační
tiskoviny

300 000

Mzdy manažerů (poradenství, výpůjčky
mobiliáře…)

CELKEM

70 %
200 000

13 000

64 %
200 000

4 405

67 %
200 000

10 000

67 %
27 306 281

23 748 977
87 %
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257 663

2 SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Občanská vybavenost a technická infrastruktura
obce

Tranzitní obec, velký provoz, hluk z dopravy, obtížné
výjezdy z vedlejších komunikací

Výhodná poloha, dobrá dopravní obslužnost

Zhoršená kvalita ovzduší

Možnost využití nadstandardních služeb v těsné
blízkosti Nového Jičína (včetně zdravotních a
sociálních)

Chybí KD

Stabilní vedení obce, přebytkové hospodaření

Vandalismus (poškození majetku, nepořádek)

Spokojenost obyvatel se životem v obci

Cyklotrasy – hustá doprava

Zámek a zámecký park

Nedostatek restaurací a rychlého občerstvení

Dostatek pracovních příležitostí, nízká
nezaměstnanost

Nedostatek parkovacích míst u bytových domů

Příznivá věková struktura /děti a mládež/

Provozní náklady zámku a zámeckého parku – velká
zátěž obecního rozpočtu

Množství podnikatelských subjektů včetně
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Zatížení životního prostředí zemědělskými provozy

Bohatý společenský a spolkový život

Chybí obecní pozemky pro výstavbu RD

Kvalitní vzdělávání v místní ZŠ a MŠ

Špatné třízení odpadů v domácnostech

Spolupráce obcí v rámci Mikroregionu Odersko,
Regionu Poodří apod.
Řada ocenění – Vesnice roku v MSK, Nejlepší
knihovna (3. místo v ČR) atd.
Možnost placení kartou všude v obci
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Efektivní využití dotačních titulů nového
programového období 2021–2027

Dopady pandemie (zaměstnanost, ekonomika,
snížení dotací…)

Navýšení financí pro MAS

Změny klimatu

Obchvat obce – studie MSK, Palačovská spojka

Změny v legislativě (narůstající administrativa,
dlouhé lhůty k vyřízení…)

Využití turistického potenciálu obce

Nedostatek financí

Vybudování kulturního a společenského centra

Přírodní katastrofy

Realizace navržených opatření komplexních
pozemkových úprav

Kanál Dunaj – Odra – Labe
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3 Vyhodnocení dotazníkového šetření
3.1 Metodika a struktura respondentů
Zjišťování názoru veřejnosti bylo prováděno v rámci zpracování analytické části Strategického plánu
rozvoje obce Kunín na léta 2022–2027.
Získávání dat proběhlo metodou dotazování, formou dotazníkového šetření. Distribuce dotazníků
probíhala formou tištěného rozesílání veřejnosti, možností vyzvednutí dotazníku na úřadu obce,
stažení na webových stránkách obce, ale především elektronicky prostřednictvím google dotazníku,
který byl k dispozici na odkazech uvedených na webových stránkách obce i jeho facebookovém
profilu. Dotazníky bylo možno odevzdat na úřadu obce. Termín ukončení sběru dotazníků byl
stanoven na 30. 9. 2020. Dotazování obyvatel proběhlo anonymně.
Struktura dotazníku byla zvolena tak, aby obsáhla všechny životní situace obyvatel obce, tedy
základní identifikační údaje, spokojenost s životní úrovní, oblasti kvality života a oblasti rozvoje. Na
konci dotazníku byl vyhrazen prostor pro poznámky a vzkazy představitelům obce.
Soubor respondentů se sestává ze 64 obyvatel. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel obce Kunín
(1 837 obyvatel k 1. 1. 2020) je početnost respondentů zastoupena 3,4 % obyvatelstva, což je menší
reprezentativní vzorek obyvatel obce, pro účely vyhodnocení je však dostačující.
Prvních 8 otázek dotazníku přináší informace o respondentech. Následující údaje rovněž potvrzují
zajištění průřezovosti jednotlivých charakteristik a jednotlivých segmentů respondentů. Pouze
z hlediska pohlaví jsou nepoměrně více zastoupeny ženy (45), které tvoří 70 % respondentů.
Dotazník vyplnilo pouze 19 mužů (30 %).
Obrázek 12: Pohlaví a věk respondentů

21 - 35

23%

30%

34%

muž
žena

51 - 65

16%

70%

36 - 50

nad 65 let
27%

Nejvíce respondentů spadá do věkové skupiny 21–35 let (34 %). Druhou nejpočetnější skupinu
tvořily osoby ve věku 36–50 let (27 %) a v těsném závěsu obyvatelé starší 65 let (23 %).
Dotazníkového šetření se nezúčastnily osoby mladší 20 let.
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Obrázek 13: Vzdělání respondentů a jejich rodinný stav
základní
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Z pohledu dosaženého vzdělání bylo nejvíce dotazníků získáno od osob se středním vzděláním
ukončeném maturitou (23 osob, 37 %) a osob se středoškolským vzděláním bez maturity (17 osob,
27 %). Osob s vysokoškolským vzděláním bylo 13 (21 %), vyššího vzdělání dosáhli tři respondenti
(5 %). Celkem 6 (10 %) respondentů mělo ukončené základní vzdělání.
Respondenti dle rodinného stavu byli nejvíce zastoupeni osobami v manželském soužití, kteří tvořili
nadpoloviční většinu všech dotázaných (53 %). Druhá nejpočetnější skupina byli svobodní
respondenti s 28 %. Dále se průzkumu zúčastnilo 5 osob rozvedených (8 %) a 7 vdovců a vdov
(11 %).
Obrázek 14: Délka trvalého bydliště respondentů v obci a dojížďka do zaměstnání/školy
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Relevantnost odpovědí respondentů dotazníkového šetření dokládá i délka trvalého pobytu v obci,
tedy jak moc do hloubky jsou obyvatelé s obcí sžití a dokáží ohodnotit aspekty života v obci. Většina
respondentů žije v obci od narození či více než 15 let – celkem 42 osob, což je 66 %. Dalších 13
osob (20 %) zde žije 5–14 let.
Naopak osoby, které žijí v obci kratší dobu, mohou porovnávat situaci v obci Kunín se situací
z původního bydliště a jejich názor může být přínosný. Těchto osob se zúčastnilo 4 (6 %), které žijí
v obci až 5 let. Svůj názor vyjádřilo i pět osob (8 %), které se čerstvě nastěhovaly v tomto nebo
minulém roce.
Respondentům byla položena otázka, jakým způsobem dojíždějí do zaměstnání či školy. 23 jich
odpovědělo, že autem, 13 dojíždí autobusem nebo vlakem, 4 na kole a 7 osob pracuje v obci. Osoby,
které tuto otázku nezodpověděly, byly starobní nebo invalidní důchodci, kteří do zaměstnání ani za
studiem nedojíždějí.
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Obrázek 15: Rozdělení respondentů podle sociální struktury
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Ze 64 respondentů, kteří odpovídali na otázku: Jaká je Vaše současná sociální situace? je 41 % (26
osob) zaměstnáno, dalších šest osob jsou samostatně výdělečně činných či majiteli/ spolumajiteli
firmy (9 %) a 9 respondentů je na mateřské dovolené (14 %). Téměř 70 % respondentů jsou
ekonomicky aktivní lidé. Zbytek respondentů je složen nejvíce ze starobních důchodců (31 % - 20
osob), invalidních důchodců (2 osoby – 3 %), žáků a studentů (1 osoba – 2 %), dotazníkového šetření
se nezúčastnil nikdo nezaměstnaný. Tři osoby z respondentů uvedli, že jsou pracující důchodci.

3.2 Charakteristika života v obci, klady a slabiny, priority
Druhá část zastupuje v analytickém prostředí spíše emotivní stránku každého respondenta. Otázky
týkající se spokojenosti s životní úrovní se řadí mezi otázky, které lze velmi těžce kvantifikovat a měřit.
Výsledky této části jsou pro zpracovatele a následně představitele obce Kunín významné v oblasti
bližšího chápání názorů a postojů jednotlivých respondentů a v konečném důsledku i všech občanů
obce. Ne každý respondent odpovídal na každou otázku. Respondenti hodnotili celkovou
spokojenost známkami jako ve škole.
Tato část dotazníku byla strukturována na následující dotazy:
Otázka 9: Jak jste celkově spokojeni s životní úrovní ve Vaší obci?

Počet respondentů

Obrázek 16: Celková spokojenost se životem v obci
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Největší část respondentů hodnotí celkovou spokojenost průměrně známkou 2 (chvalitebně) – 24
dotázaných osob (38 %). Výborně hodnotí životní úroveň v obci 21 občanů (33 %) a dobře 11
občanů (18 %). Naopak 5 osob hodnotí kvalitu života v obci pouze dostatečně (8 %) a dvě osoby
jsou zcela nespokojené, tedy ohodnotily známkou nedostatečnou (3 %). Celková známka
spokojenosti obyvatel s životní úrovní v obci je 2,1, tedy chvalitebně.
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Otázka 10: Co je pro Vás nejdůležitější ve vztahu k určení kvality života v obci?
Obrázek 17: Nejdůležitější aspekty kvality života v obci
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Respondenti obdrželi výčet nejrůznějších aspektů života v obci a vyjádřili se, které tři oblasti jsou
dle jejich názoru pro určení kvality života v obci nejdůležitější. Jako trojice nejdůležitějších oblastí
byly zvoleny tyto: Základní vybavenost v obci (prodejna, škola, restaurace atd.), Příjemné prostředí,
zeleň a celkový vzhled obce a Bezpečnost v obci.
Mezi jiné důležité oblasti uvedli respondenti:
•
•

Bankomat
Informování obyvatelstva – kvalitní veřejný rozhlas

Otázka 11: Jak hodnotíte následující služby v obci?
Respondenti byli vyzváni k ohodnocení služeb v obci známkami jako ve škole s tím, že „5“ mohli
přiřadit službě, která v obci neexistuje.
Obrázek 18: Hodnocení služeb v obci
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4.5

5

Nejlépe hodnocenými službami v obci jsou autobusová doprava (průměrná známka 1,4), místní
knihovna (1,5), obchody (1,6) a pošta (1,7). Ani ostatní služby však nedosáhly špatného hodnocení,
žádná nedosáhla hodnocení horšího než 2,5. Z toho vyplývá, že občané jsou se službami v obci do
velké míry spokojeni. Respondenti se vyjádřili, že některé služby v obci chybí pouze v ojedinělých
případech, což svědčí spíše o špatné informovanosti než o skutečné absenci dané služby v obci. Zde
je tedy potřebné zlepšit spíše komunikaci s občany. Nejhůře hodnoceny byly restaurace, sociální
služby, řemeslníci a drobné provozovny a kulturní zařízení s programem.
Otázka 12: Uvítali byste nějaké další služby ve Vaši obci, které nejsou v místě nabízeny?
Zde měli respondenti na výběr ze tří služeb a dále mohli navrhnout jakoukoli další. Z nabízených
služeb byl největší zájem o senior taxi, což reflektuje silné zastoupení seniorů mezi respondenty
dotazníkového šetření. Pro tuto službu hlasovalo 23 osob, tedy 35,9 % všech respondentů. Dále
více než 17 % respondentů by mělo zájem o zavedení mobilního lékaře. Obchody v obci jsou celkově
dobře hodnoceny, o pojízdnou prodejnu tak nebyl projeven zájem. Mezi další služby, které
respondenti navrhli, se četněji vyskytovaly následující:
Zubař, lepší obvodní lékař, lékárna,

Dětské hřiště na sídlištích,

Květinářství

Kino, divadlo

Kavárna, cukrárna, rychlé občerstvení

Zájmové kroužky pro dospělé

Bankomat

Komunitní setkávání

Chodníky na hřbitově

Jazykové kurzy v MŠ

Sportovní hala

Otázka 13: Jste spokojen/na se stavem veřejných prostranství v okolí svého bydliště?

Počet respondentů

Obrázek 19: Spokojenost se stavem veřejného prostranství
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Zde respondenti ohodnotili míru spokojenosti opět známkami jako ve škole. Průměrná známka za
všechny odpovědi byla 2,2, tedy chvalitebná. Graf výše uvádí míru spokojenosti dle jednotlivých
respondentů. Nejvíce hodnotí respondenti veřejná prostranství „1“ a „2“ (shodně 20 osob – 31 %).
Dobře hodnotí stav prostranství kolem svých obydlí 17 osob (27 %), ale celkem 7 osob je vidí
v dostatečném či dokonce v nedostatečném stavu.
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Připomínky respondentů:
•
•
•
•
•
•
•

optimalizace sečení trávníků (zazněly názory na sekání i příliš málo i příliš často),
lhostejný přístup občanů,
vandalství a ničení veřejného majetku,
nedostatečné dětské hřiště (ve špatném stavu) pro děti předškolního a mladšího školního
věku,
špatná dopravní situace – není možné pouštět děti bez dozoru,
nutná oprava chodníků – místy jsou propadlé,
v obci je málo laviček.

Otázka 14: Cítíte se v obci bezpečně?
Obrázek 20: Cítíte se v obci bezpečně?
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25%
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Na tuto otázku odpovídali respondenti nejčastěji, že se
v obci cítí spíše bezpečně – celkem tak odpovědělo 42 osob
ze 64, což představuje 65 %. Dalších 16 osob (25 %) se
v obci cítí bezpečně. Šest oslovených osob se vyjádřilo, že
se zde bezpečně necítí (10 %). To je dle jejich připomínek
dáno především nebezpečnou dopravní situací.
V rámci této otázky měli respondenti následující konkrétní

připomínky:
•
•
•
•
•
•

Na parkovišti před aulou VŠV neustálý hluk a nepořádek (především v nočních hodinách).
Velký provoz v obci, vysoká rychlost projíždějících aut, je nebezpečné vodit děti i po chodnících.
Nebezpečné, nepřehledné přechody pro chodce, auta nedávají na přechodech chodcům
přednost.
Nebezpečné výjezdy z vedlejších komunikací.
Kriminalita – vykradli nám stodolu, auto, na zadní cestě v noci obtěžování.
Srocování skupinek výrostků (často u Army-shopu a u Bala prodejny).

Otázka 15: Jaká zařízení pro volný čas v obci postrádáte?
Respondenti uváděli, jaká tři volnočasová zařízená by v obci uvítali, která jim zde schází.
Nejvíce - 28 účastníků průzkumu (44 %) uvedlo, že je se současným stavem volnočasových zařízení
v obci spokojeno. Druhá polovina, která již uváděla konkrétní připomínky, nejvíce požaduje
cyklostezky (18 osob), dále by uvítali prostory pro spolkovou, zájmovou činnost (15 osob), dále byl
zájem o víceúčelové hřiště, parky a veřejná místa pro setkávání lidí a výletiště (vše požaduje 12
osob).
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Obrázek 21: Jaká zařízení pro volný čas v obci postrádáte?
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Jako jiné zařízení pro volný čas uvedli respondenti následující:
•
•

zpevnit povrch cyklostezky na Bartošovice,
kino, kulturní dům

Otázka 16: Na které oblasti by se měla obec v budoucnu především zaměřit?
Obrázek 22: Na které oblasti by se měla obec v budoucnu především zaměřit?
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I zde měli respondenti možnost zvolit tři oblasti, na které by se mělo vedení obce v budoucnu nejvíce
zaměřit, která považují za nejvíce důležitá či v nich spatřují největší rezervy a slabé stránky. Nejvíce
respondentů vidí budoucí zaměření obce v oblasti dopravy a životního prostředí (shodně 25
odpovědí) a kulturního vyžití (24 odpovědí). Naopak nejméně respondentů zvolilo podporu
podnikání, komunikaci s obyvateli či sportovní vyžití.

- 43 -

Konkrétní připomínky k danému tématu v rámci odpovědi jiné:
•
•

Řešit dopravní situaci
Obchvat Kunína

Otázka 17: Registrujete ve Vaší obci nějaké dopravní problémy? Pokud ano jaké?
Respondenti volili maximálně tři dopravní problémy ve své obci.
6 osob, tzn. pouze 9 % ze 64, které na tuto otázku odpověděli, uvedlo, že se jim nezdá, že by v obci
byl nějaký dopravní problém. Zbylým 56 respondentům nejvíce vadilo zatížení obce nákladní
dopravou (54 odpovědí), stav a údržba vozovek (33 odpovědí) a nedostatek parkovacích míst (21
odpovědí). Jako nejmenším problémem se zdál stav autobusových a železničních zastávek a špatné
dopravní značení.
Obrázek 23: Registrujete ve Vaší obci nějaké dopravní problémy? Pokud ano jaké?
Zatížení obce nákladní dopravou
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Kromě výše uvedených problémů byly připomínky občanů v této oblasti byly následující:
•
•
•

•
•

Celkově hustá doprava, hluk
Silnice I/57 - to je problém + místy na malé straně chybí značení
Velice nešťastně řešená situace u základní školy v Kuníně, rodiče vozí děti po chodníku, kde
chodí i další děti. Stává se, že některá auta najíždějí do dětí při vyhýbání se špatně zaparkovaným autům. Vhodné vybudovat ještě jednu cestu nebo chodník pro děti.
Špatně provedené odtoky vody z cest /zůstává na cestě/, projíždějící auta stříkají na chodce
Měření rychlosti od KIA až po střed obce, semafor překročení rychlosti
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Otázka 18: Co podle Vás nejvíce zatěžuje kvalitu životního prostředí ve Vaší obci?
I zde měli respondenti možnost zvolit tři oblasti, kde vidí v rámci životního prostředí největší rizika
pro obec.
Obrázek 24: Co podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí ve Vaší obci?
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Pouze sedm obyvatel si myslí, že kvalita životního prostředí v obci je v pořádku. Většina
respondentů vidí největší slabiny životního prostředí v Kuníně v hluku z dopravy (52 odpovědí) a
znečištění ovzduší (smog, prach, spalování plastů v domácnostech aj. – 29 odpovědí).
I zde měli občané konkrétní připomínky:
•
•
•

Nevhodná otevírací doba sběrného dvora
Zanesené odtoky
Znečištění ovzduší při likvidaci zvířecích výkalů

3.3 Náměty/vzkazy představitelům obce
Poslední část byla věnována volnému vyjádření občanů představitelům obce Kunín. Zde uvádíme
výčet všech jejich námětů:
•

•
•

Hezké město/obec se základní vybaveností a prostorem ke kvalitnímu životu, dává hrdost a
jistotu stávajícímu obyvatelstvu a také láká potenciální obyvatele. Ti následně zlepšují ekonomickou situaci města, což znamená, že město může růst a prosperovat, což se při správném vedení opět může vrátit obyvatelstvu. win win.
Dokud nebude obchvat, není možné v obci normálně a spokojeně žít.
Kdyby se tady přišel někdo z Vás podívat na vše co jsem zde uvedla a byla by snaha cokoliv s tohoto změnit bylo by to skvělé. Vím, že lidi na obci se snaží, jen vše stojí spoustu peněz, času. A aby to nevyznělo, že jsem jen se vším nespokojená tak velice chválím práci našeho pana kastelána Pana Zegzulčíka. Opravdu smekám před jeho prací, co vše dokázal
jako čarovná víla se zámkem udělat. Moc Vám děkuji za snahu tady něco změnit.
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•

Chybí bezpečná cesta na kole pro děti a chodníky. Chtěla bych cyklostezku, která by vedla a
spojovala obec Kunín a Hladké Životice směr Fulnek. Po benzínku v Kuníně se dá jet po Malé
Straně, ale poté se musí po přivaděči, kde je to pro jízdu na kole strašně nebezpečné (kvůli
řidičům). Jinou cestou se nedá spojit na tuto stranu. Stačil by návoz a zpevněné místo pro
jízdu vedle hlavní cesty.

Podle výsledků dotazníků jsou respondenti s životní úrovní života v Kuníně spíše spokojeni (známka
2,1). Úroveň hodnotili především podle základní vybavenosti, příjemného prostředí, zeleně
a celkového vzhledu obce a podle bezpečnosti v obci. Autobusová doprava, knihovna, pošta
a obchody jsou hodnoceny kladně, mezi největší slabiny v oblasti služeb patří restaurace, sociální
a zdravotní služby, řemeslníci a drobné provozovny a kulturní zařízení s programem. Respondenti
uvedli množství dalších služeb, které v obci chybí, a které by si přáli - např. bankomat, rychlé
občerstvení, kavárna, lepší zdravotní služby apod. S veřejným prostranstvím jsou respondenti
celkem spokojeni (známka 2,2). 44 % dotázaných je se současným stavem volnočasových zařízení
v obci spokojeno, zbylým nejvíce schází cyklostezky a prostory pro zájmovou a spolkovou činnost.
Velkým tématem v obci Kunín je doprava a bezpečnost. Jen čtvrtina respondentů se cítí v obci zcela
bezpečně. V budoucnu by se obec měla nejvíce zaměřit právě na zlepšení dopravy, životního
prostředí, kulturního vyžití a bezpečnosti v obci. Naopak nejméně na podporu podnikání. Pouze 9 %
dotázaných se nezdá, že by v obci byl nějaký dopravní problém. Zbylým respondentům nejvíce
vadilo zatížení obce nákladní dopravou a stav a údržba vozovek. 11 % osob odpovědělo, že životní
prostředí v obci je v pořádku, ostatním vadil nejvíce hluk z dopravy a znečištěné ovzduší.
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B. Návrhová část
B1 Strategická vize

KUNÍN JE BEZPEČNOU OBCÍ S KVALITNÍM ZÁZEMÍM PRO ŽIVOT SVÝCH
OBČANŮ, PODNIKÁNÍ I AKTIVNÍ ODPOČINEK
Kunín je obcí vesnického typu, která využívá pro své občany těsné sousedství s městem Nový Jičín
pro zajištění všech služeb nadstandardního charakteru.
Vesnický typ obce se vyznačuje množstvím zeleně, kvalitním životním prostředím, kontaktem
obyvatel s přírodou, dobrými sousedskými vztahy a spolupracující komunitou.
Kunín využívá všechny možnosti podpory ochrany životního prostředí, úspor energií a obnovitelných
zdrojů.
Kunín je místem, kde chtějí zůstat a vybudovat si vlastní domov mladí lidé. Cítí se zde dobře a obec
s nimi počítá.
Místní obyvatelé jsou vzdělaní, kulturní a aktivní občané, kterým obec nabízí rozmanité kulturní
a společenské vyžití v nově vybudovaném kulturním domě.
Obec plně využívá a rozvíjí svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu. Také pro své občany vytváří
podmínky pro sport a aktivní odpočinek (např. zámecký park, cyklostezky, hřiště).
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B2 Cíle, opatření, aktivity
Přehled cílů a opatření

Cíl 1

Cíl 2

Kvalitní životní
prostředí v obci
a okolí

Bezpečnost a
dopravní
infrastruktura

1.1
Revitalizace
veřejného
prostranství

1.2
Snížení
energetické
náročnosti

Cíl 3
Aktivní obec –
soudržná a
spolupracující
komunita

2.1

3.1

Zajištění
bezpečnosti
v obci

Podpora
kulturního a
komunitního
života

Cíl 4

Občanská
vybavenost s
důrazem na
výchovu a vzdělání

Rozvoj obce a
cestovního ruchu

4.1

5.1

Rozvoj
infrastruktury
základního a
předškolního
vzdělávání

Podpora
bydlení

5.2

2.2
Bezpečnostní
opatření
v dopravě

Cíl 5

3.2

4.2

Podpora
nových
pracovních
příležitostí

Veřejná správa

Sociální a
zdravotní
infrastruktura

3.3

4.3

5.3

Obecní
spolupráce

Ostatní
občanská
vybavenost

Rozvoj
infrastruktury
cestovního
ruchu

1.3
Oběhové
hospodářství,
nakládání s
odpady

2.3
Zajištění
bezbariérovosti

1.4
Vodohospodářská
infrastruktura

1.5
Zadržování
vody v krajině

1.6
Kvalita ovzduší
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Cíl 1: Kvalitní životní prostředí v obci a okolí
Péče o životní prostředí v Kuníně je jednou z prioritních oblastí rozvoje obce. Kunín proto využívá
všechny možnosti podpory ochrany životního prostředí v oblasti úspor energií a obnovitelných
zdrojů včetně zateplení budov a pořízení fotovoltaických panelů či solárně termických systémů. Dále
podniká opatření související s adaptací na změny klimatu, usiluje o zvýšení kvality a množství vody
v krajině, rozvíjí vodní hospodářství. Zlepšuje také kvalitu ovzduší, zavádí principy oběhového
hospodářství a účinně využívá zdroje.
Obec usiluje o koncepční revitalizaci veřejného prostranství, údržbu památek a výsadbu zeleně.
Kromě pěti opatření uvádíme několik příkladů možných aktivit.

Opatření 1.1: Revitalizace veřejného prostranství a krajiny
1. Údržba památek místního významu, sakrálních staveb
2. Koncepční řešení veřejného prostranství s ohledem na estetiku
3. Výsadba a obnova zeleně
4. Realizace výstupů z komplexních pozemkových úprav
Opatření 1.2: Snížení energetické náročnosti
1. Fotovoltaické elektrárny na obecních budovách
2. Rekonstrukce obecních budov
3. Nové zdroje vytápění a zlepšení tep. technických vlastností obecních budov
Opatření 1.3: Oběhové hospodářství, nakládání s odpady
1. Podpora třídění odpadů
2. Modernizace sběrných míst
Opatření 1.4: Vodohospodářská infrastruktura
1. Dostavba splaškové kanalizace
Opatření 1.5: Zadržování vody v krajině, protipovodňová opatření
1. Revitalizace rybníku
2. Využití srážkových vod
3. Výsadba zeleně
4. Zelené střechy
Opatření 1.6: Kvalita ovzduší
1. Poskytování kotlíkových dotací
2. Zpracování Programu na zlepšování ovzduší
3. Elektromobilita včetně nabíjecí infrastruktury
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Cíl 2: Bezpečnost a dopravní infrastruktura
Kunín dbá na to, aby byla občanům zabezpečena ochrana a bezpečnost jich samotných, jejich
majetku, aby se cítili v obci bezpečně. Také chce zajistit bezpečnost v dopravě, dodržování rychlosti
projíždějících aut, usilovat o odklonění dopravy ze silnice I/57. Chce vybudovat kvalitní dopravní
infrastrukturu včetně dostatku parkovacích míst, zajištění bezbariérovosti apod. Kromě tří opatření
uvádíme několik příkladů možných aktivit.
Opatření 2.1: Zajištění bezpečnosti v obci
1. Instalace kamerového systému
Opatření 2.2: Bezpečnostní opatření v dopravě
1. Oprava a údržba chodníků
2. Oprava, údržba a výstavba komunikací
3. Nová parkovací místa
4. Řešení hluku z dopravy
5. Doplnění bezpečnostních prvků a dopravního značení
Opatření 2.3: Zajištění bezbariérovosti
1. Bezbariérové veřejné prostranství

Cíl 3: Aktivní obec – soudržná a spolupracující komunita
Kunín podporuje místní komunitu, která žije bohatým spolkovým životem. Má zájem oživit kulturní
a komunitní dění v centru obce. Podporuje zázemí a činnost svých spolků, vylepšuje komunikační
strategii mezi občany a úřadem. Posiluje prvky svépomoci, vzájemné pomoci, sdílenou a neformální
péči. Spolupracuje a podporuje místní podnikatele a další instituce v obci. Pokračuje také v obecní
spolupráci (Mikroregion Odersko, Region Poodří, Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova…)
a využívá ji pro rozvoj obce. Kromě tří opatření uvádíme několik příkladů možných aktivit.
Opatření 3.1: Podpora kulturního a komunitního života
1. Revitalizace objektu bývalého kina
2. Podpora činnosti místních spolků a jejich spolupráce
3. Pořádání kulturních a společenských akcí
4. Příměstské tábory
Opatření 3.2: Veřejná správa
1. Efektivní komunikační strategie
2. Vyžadování naplňování a dodržování obecně závazných předpisů obce (eliminace volného pobíhání psů, černých skládek apod.)
3. Příprava projektových dokumentací a studií
Opatření 3.3: Obecní spolupráce
1. Zapojení do společných projektů MO, RP atd.
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Cíl 4: Občanská vybavenost s důrazem na výchovu a vzdělání
Obec Kunín usiluje o vzdělanou společnost. Děti i mladí lidé se tu cítí dobře a obec s nimi počítá.
Využívá všechny možnosti podpory kvalitního vzdělávání na místní ZŠ i MŠ včetně navyšování jejich
kapacit, investic do vybavení, modernizace a zázemí školy i knihovny. Podporuje také možnosti
celoživotního vzdělávání a aktivit pro maminky na RD i seniory. Dále podporuje digitalizaci,
automatizaci a inovaci všech organizací. Kromě tří opatření uvádíme několik příkladů možných aktivit.
Opatření 4.1: Rozvoj infrastruktury základního a předškolního vzdělávání
1. Vybudování a vybavení odborných učeben i dalšího zázemí
2. Navyšování kapacity MŠ a ZŠ – realizace půdní nástavby nad školní jídelnou
3. Nová zahrada v Pastelkové školce
4. Podpora volnočasových a mimoškolních aktivit
Opatření 4.2: Sociální a zdravotní infrastruktura
1. Podpora sociálních služeb, aktivit a zázemí pro seniory
2. Sociální bydlení a nezbytné vybavení
3. Komunitní centra; posílení prvků svépomoci a výpomoci
4. Podpora dostupnosti lékařských služeb
Opatření 4.3: Ostatní občanská vybavenost
1. Stavební úpravy budovy OÚ
2. Revitalizace hřbitova
3. Nabídka aktivit pro maminky na RD
4. Neformální a celoživotní vzdělávání
5. Digitalizace a pokrytí vysokorychlostním internetem celé obce

Cíl 5: Rozvoj obce a cestovního ruchu
Kunín usiluje být atraktivním místem pro život svých občanů; místem, kde chtějí zůstat a vybudovat
si vlastní domov mladí lidé. Podporuje proto zástavbu nových rodinných domů, bydlení v obecních
bytech a domech i nové pracovní příležitosti.
Rozvíjí infrastrukturu cestovního ruchu – zvláště cyklistickou dopravu, orientační systémy,
odpočívadla, sociální zařízení, výletiště apod. Kromě tří opatření uvádíme několik příkladů možných
aktivit.
Opatření 5.1: Podpora bydlení
1. Revitalizace bytového domu č.p. 20
2. Výstavba (obecních) nájemních bytů
Opatření 5.2: Podpora nových pracovních příležitostí
1. Veřejně prospěšné práce
2. Zaměstnanostní programy – vznik pracovních míst na venkově (např. v sociální oblasti)
3. Podpora podnikání a inovací v obci
4. Využití možnosti sdílených pracovníků
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Opatření 5.3: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
1. Budování cyklostezek, cyklotras včetně zázemí a propojení
2. Označení turistických tras, orientační systémy
3. Vybudování sociálního zařízení a zázemí u zámku
4. ZOO koutek v zámeckém parku
5. Vybudování sbírkové zahrady u zámku
6. Rozvoj obecního muzea
7. Lavičky pro turisty a další mobiliář
8. Vybudování naučné stezky

- 52 -

C Implementační část
1 Kompetence a způsob realizace programu
Pořizovatelem strategického plánu je obec Kunín. Zpracovatelem je Mikroregion Odersko. Pravomoc
schválit program rozvoje obce a jeho případné aktualizace má zastupitelstvo obce.
Naplňování programu rozvoje obce bude uskutečňováno prostřednictvím akčních plánů, které
budou zpracovány po dvou rozpočtových letech. Akční plán představuje výběr konkrétních projektů,
které navazují na jednotlivé aktivity z návrhové části strategického plánu. Akční plán na roky 2022–
2023 je součástí strategického plánu obce Kunín jako Příloha 1, v dalších letech se bude jednat
o samostatný dokument. Akční plán je předkládán ke schválení zastupitelstvu obce.
Tabulka: Vzor přehledu aktivit v akčním plánu
Číslo

Aktivita

Od-do

Název aktivity
Specifikace aktivity

Zdůvodnění aktivity

Indikátor naplnění aktivity

Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Předpokládané náklady (v tis.
Kč)
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Náklady (Kč)

Zdroje financování

2 Monitoring a změny v průběhu realizace programu
Strategický plán není závazným dokumentem, ale měl by pomoci při dlouhodobějším plánování
a návaznosti jednotlivých projektů. Pro úspěšnou realizaci programu rozvoje obce je nutné nastavit
systém pravidelného monitoringu. Na konci období každého akčního plánu bude připravena zpráva
s přehledem aktivit, které se podařilo uskutečnit.
Pro hodnocení aktivit je vhodné využít indikátory naplnění aktivit, které jsou součástí popisu aktivit
v akčním plánu. Zároveň bude u aktivit uvedeno, zda byly/nebyly realizovány. Pokud realizovány
nebyly, bude uveden důvod.
V případě, že při monitoringu strategického plánu vyvstane potřeba změnit některá opatření či
aktivity, je možné tak učinit aktualizací dokumentu, kterou musí opětovně schválit zastupitelstvo
obce. Pokud s některou z aktivit obec nadále nepočítá, může ho ze seznamu odstranit. K aktualizacím
dokumentu by nemělo docházet častěji než jednou ročně.
Po skončení časového období, pro které je strategický plán zpracován (rok 2027), je doporučeno
závěrečné hodnocení, jež bude východiskem navazujícího strategického plánu obce pro další
programové období.

3 Publicita
Strategický plán obce Kunín je veřejným dokumentem, po schválení musí být zpřístupněn
k nahlédnutí veřejnosti, a to po celou dobu jeho platnosti. K tomu je vhodné využít prezentaci na
webových stránkách obce nebo poskytnout k nahlédnutí dokument v tištěné podobě na úřadu obce.
Strategický plán obce je využíván také při zpracovávání strategického plánu Mikroregionu Odersko.
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Příloha 1: Akční plán obce Kunín na roky 2022–2023
Akční plán na roky 2022–2023 je nedílnou součástí strategického plánu obce Kunín na roky 2022–
2027. Jeho hlavním úkolem je konkretizace aktivit, jejichž realizace je naplánována na roky 2022
a 2023. V úvodu je přehledová tabulka, dále specifikace aktivit včetně indikátorů naplnění, které
budou sloužit k hodnocení plnění jednotlivých aktivit. U některých aktivit je možné, že jejich realizace
začala už v dřívějších letech, nebo naopak budou dokončeny později než ve stanovených letech
akčního plánu 2022 a 2023.
Tabulka 16: Přehled aktivit obce Kunín na roky 2022–2023
Číslo

Aktivita

Od–do

Náklady (v tis. Kč)

Zdroje financování

1

Revitalizace objektu bývalého kina

2021–2022

25 000

vlastní/MMR

2

Stavební úpravy budovy OÚ

2021–2022

23 000

vlastní/MMR

3

Revitalizace bytového domu č.p. 20

2022–2023

26 000

vlastní/SFPI

4

Dostavba splaškové kanalizace

2023–2024

10 000

vlastní/MZe

1
Název aktivity

3.1.1 Revitalizace objektu bývalého kina

Specifikace aktivity

V rámci této aktivity bude zdemolován původní objekt kina,
vybudován sál s kapacitou pro 200 osob s bezbariérovým
vstupem, celkovým zázemím a prostorem pro umístění
podatelny. Propojen bude s budovou obecního úřadu.

Zdůvodnění aktivity

V obci Kunín dlouhodobě chybí sál s kapacitou pro více než
100 osob. Na místě původního zchátralého kina vznikne nová
moderní budova se sálem a zázemím pro pořádání různých
kulturních akcí, setkávání spolků apod.

Indikátor naplnění aktivity

Dokončení stavebních prací

Návaznost na opatření

Opatření 3.1: Podpora kulturního a komunitního života

Předpokládané období realizace

2021–2022

Předpokládané náklady (v tis. 27 000
Kč)
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2
Název aktivity

4.3.1 Stavební úpravy budovy OÚ

Specifikace aktivity

Projekt řeší kompletní rekonstrukci budovy č.p. 69, a to prostor
obecního úřadu, tak zázemí pro zaměstnance na údržbu obce.
Stavební úpravy budovy obecního úřadu spočívají v zateplení
obálky budovy a výměně otvorových výplní, výměně části
stropu, části krovu, odvedení dešťových vod ze sedlové
střechy, sanačních úpravách suterénního zdiva včetně
podřezání nosných konstrukcí a nových konstrukcí podklad
včetně podkladní betonové desky. Bude vyměněn otopný
systém za nové ústřední vytápění s využitím stávajícího
plynového kondenzačního kotle, pořízena nová desková
otopná tělesa a regulace dle jednotlivých vytápěných okruhů.
Dojde
k výměně
elektroinstalace,
slaboproudu
a zdravotechniky,
vyměněny
budou
rozvody
vody
a kanalizace, zařizovací předměty. Hygienické místnosti budou
doplněny o nucené větrání a chlazení serverovny.

Zdůvodnění aktivity

Všechny budovy OÚ mají již několik let nevyhovující elektro
revize, jsou zastaralé a nevyhovující současným potřebám
a trendům.

Indikátor
aktivity

naplnění Dokončení stavebních prací

Návaznost na opatření

Opatření 4.3: Ostatní občanská vybavenost

Předpokládané období
realizace

2021–2022

Předpokládané
(v tis. Kč)

náklady 22 000
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3
Název aktivity

5.1.1 Revitalizace bytového domu č.p. 20

Specifikace aktivity

Projekt řeší revitalizaci bytového domu spočívající
v demolici stávajícího nevyhovujícího objektu
a následné výstavby nového domu. Byty budou
využity jako sociální a nájemní.

Zdůvodnění aktivity

Dům č.p. 20 je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu pro
nájemní bydlení, je neobydlený. Je odpojen od
inženýrských sítí, podobá se brownfieldu.

Indikátor naplnění aktivity

Dokončení stavebních prací

Návaznost na opatření

Opatření 5.1: Podpora bydlení

Předpokládané období realizace

2022-2023

Předpokládané náklady (v tis. 30 000
Kč)

4
Název aktivity

1.4.1 Dostavba splaškové kanalizace

Specifikace aktivity

Projekt řeší dostavbu šesti nových úseků splaškové
a dešťové kanalizace na území obce, celková délka
splaškové tlakové kanalizace je 519,5 m, gravitační
475,0 m a dešťové kanalizace 59,6 m.

Zdůvodnění aktivity

Obec má na svém území vybudovanou splaškovou
kanalizaci, v některých částech chybí, nemovitosti
nebylo možné odkanalizovat.

Indikátor naplnění aktivity

Dokončení stavebních prací

Návaznost na opatření

Opatření 1.4: Vodohospodářská infrastruktura

Předpokládané období realizace

2023-2024

Předpokládané náklady (v tis. 10 000
Kč)

- 57 -

