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Vážení spoluobčané,
nedávno se na mě obrátila Česká televize s dotazem, jak může obec pomoci
svým občanům s narůstajícími cenami za energie. Odpověděla jsem, že obce
moc možností pomoci v této oblasti nemají, že by měl pomoci stát. Obce
mohou pomoct osvětou a informacemi, které předávají svým občanům. Proto
jsem se rozhodla dnešní úvodník věnovat tomuto tématu.
Stát pomáhá lidem s náklady na bydlení „Příspěvkem na bydlení“ již pěkně
dlouhou dobu. Většina z nás si jeho poskytnutí spojuje pouze s bydlením
v nájemních bytech, avšak požádat o něj mohou i ti, kteří bydlí v rodinných
domech. O příspěvek lze požádat až tři měsíce zpětně.
Podrobné informace jsou uvedeny na webu Ministerstva práce a sociálních
věcí, informace lze získat také osobně na Úřadech práce, což je z mého
pohledu nejjednodušší. Zaměstnanci Úřadů práce vám přesně řeknou, zda
podmínky pro získání příspěvku splňujete, a jaké doklady je potřeba doložit.
Ne každý to s internetem umí, a ne každý má možnost se k němu dostat.
Každopádně zde je alespoň pár základních informací.
O příspěvek na bydlení můžete požádat na Úřadu práce, který posuzuje vaše
čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich
průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; nově se budou náklady dokládat
za pololetí. Tyto náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií,
vytápění, platby za vodné a stočné, za komunální odpad a další náklady).
O příspěvek můžete požádat, pokud bydlíte v bytě na základě nájemní
smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste
vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva a 30
procent vašich příjmů, v Praze 35 procent (tj., že se Váš čistý příjem
vynásobený 0,3 a v Praze 0,35) vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení.
Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady
(o jejich navýšení se jedná), příspěvek na bydlení se počítá ve výši rozdílu
mezi skutečnými náklady na bydlení a příjmem rodiny vynásobeným
koeficientem 0,30, resp. 0,35. Pro rok 2022 může vzniknout nárok
na příspěvek na bydlení rovněž vlastníku, který užívá k trvalému bydlení
stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci.
Od 01.07.2022 lze nově o příspěvek na bydlení požádat i elektronicky skrz
identitu občana.
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Je to proces složitý, dokladů je potřeba doložit poměrně hodně, avšak
momentálně, v této těžké době, je jediným nástrojem, který může pomoci
všem s problémy a s úhradou životních nákladů. A důležité je, že na
poskytnutí příspěvku nemají vliv vaše úspory, ty se nedokládají.
Proto se nestyďte a pokud se dostanete do problémů s placením nákladů
na bydlení, udělejte si čas a zajděte na Úřad práce. Stojí to za to.
Přeji hezké již skoro podzimní dny.
Dagmar Novosadová, starostka

Starostka obce Kunín svolává
20. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, které se koná
v pondělí 12. září od 17 h na Osvětové besedě.
Program a materiály zveřejněny na webu.

Pozor na krádeže
V poslední době občané v Kuníně žijící
v bytových domech zaznamenali několik
případů krádeží obuvi. Jednalo se o odcizení
bot ze společných prostor bytových domů,
proto upozorňujeme všechny obyvatele, aby
při odchodu nebo příchodu domů pečlivě
dovírali vstupní dveře do domů.
Eva Rusková

Provoz knihovny
Obecní knihovna bude z důvodu probíhající opravy budovy uzavřena do
konce září. Děkujeme za pochopení.
Markéta Kuběnová
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Informace z jednání rady obce
Rada obce na 69. a 70. schůzi:
schválila
• Výpověď nájemní smlouvy na nájem pozemku dohodou k 31.08.2022.
• zveřejnění majetkového záměru pachtu části pozemku p. č. 1458/1 v k. ú.
Kunín, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 25 m2 na úřední desce OÚ
a následném projednání na RO.
• pacht pozemku p. č. 1539/1 o výměře 2.483 m2 – zahrada v k. ú. Kunín
na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu 1 Kč/m2 + platná
sazba DPH, s možností navýšení.
• pacht části pozemku p. č. 425 o výměře 180,58 m2 a 75,77 m2 v k. ú. Kunín
na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu 1 Kč/m2 + platná
sazba DPH, s možností navýšení.
• Smlouvu o dílo č. 1/2022 s firmou Tritius Solutions a. s., Vodní 258/13, Brno
602 00 za cenu díla 136.116,29 Kč včetně DPH, jejíž součástí je i Licenční
smlouva a Smlouva o zpracování osobních údajů.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-8030983 s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmolky, zastoupena společností NOVPRO FM, s. r. o., Sadová 609,
Frýdek-Místek.
• Dodatek č. 17 ke Smlouvě o nakládání s odpadem na území obce Kunín
č. 02/02/K, AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a,
Hostivař, 102 00 Praha 10 s účinností od 01.08.2022.
• Základní škole a Mateřské škole Kunín, okres Nový Jičín, p. o., Kunín 346
přesun finančních prostředků v částce 200.000 Kč z rezervního fondu
do fondu investičního.
• seznam investičních priorit na období 2021–2027 v rámci Strategického
rámce Místního akčního plánu Základní škole a Mateřské škole Kunín, okres
Nový Jičín, p. o., Kunín 346, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu.
• cenovou nabídku Ing. Lubomíra Nováka – AVONA, Divadelní 14,
741 01 Nový Jičín na opravu dešťové kanalizace Kunín od č. p. 296
za nabídkovou cenu 110.000 Kč bez DPH.
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a dále …
• vzala na vědomí žádost o přidělení bytu a uložila zařadit ji do evidence
žadatelů o byt.
• potvrdila Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválila uzavření Smlouvy
o dílo s firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava –
Přívoz, kdy nabídková cena stavby „FVE na objektu ZŠ“ je 1.989.729,00 Kč
bez DPH.
Eva Rusková

Dočasné zrušení autobusové linky
V souvislosti s probíhající opravou
komunikace I/57 nebudou v termínu 01.09. až
18.11. jezdit spoje 33 a 38 autobusové linky
882625.
Spoje autobusové linky 882625 s odjezdem
ze zastávky Kunín, restaurace v 07:31
do zastávky Šenov u NJ, základní škola
s příjezdem v 07:45 a v opačném směru s odjezdem v 13:37 a příjezdem
do Kunína na zastávku restaurace v 13:49 budou po dobu opravy silnice I/57
zrušeny.
Souběžně za tyto spoje jedou spoje do/od zastávky Šenov u NJ, autoservis
linky 625 z/do Bílovce přes Pustějov, Kunín, Šenov u NJ a Nový Jičín.
Eva Rusková

Moštárna v provozu
Moštárna a sušárna ovoce, kterou provozuje Český zahrádkářský svaz, zahájila
provoz 1. září. Kontakt: p. Knápková 776 194 345, p. Pastorková 608 145 744.
Ceník:

Provozní doba:

moštování 10 Kč/l

Po až Pá: 09:00-11:00 14:00-17:00

krouhání 20 Kč/pytel

Sobota: 09:00-12:00

sušení 140Kč/bedna (jablka, hrušky); 160Kč/bedna (švestky)
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Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Starostka obce Kunín podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Kunín a do Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční ve dnech 23. září 2022 od 14:00 h do
22:00 h a 24. září 2022 od 08:00 h do 14:00 h, případné II. kolo voleb
do Senátu ve dnech 30. září 2022 od 14:00 h do 22:00 h a 1. října od
08:00 h do 14:00 h.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Kunín je volební
místnost Osvětové besedy v budově za obecním úřadem č. p. 69.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti ve dnech voleb.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
8. Telefonní spojení do volební místnosti je 721 459 505. Volič může požádat
ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
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Jak volit do zastupitelstva obce?
Voliči do schránek obdrží dva druhy hlasovacích lístků. Lístky s kandidáty
do Senátu (každý kandidát na samostatném lístku) a jeden hlasovací lístek
s dvěmi kandidátkami sdružení nezávislých kandidátů. Do Zastupitelstva obce
Kunín se volí 15 členů. Voliči tedy mohou na hlasovacím lístku vyznačit až 15
kandidátů (udělat 15 křížků).
Do komunálních voleb mohou volit také občané EU, kteří zde mají trvalý
nebo přechodný pobyt, pokud se do 21. září zapíšou do zvláštního seznamu
voličů. Ten vede úřad v místě jejich bydliště. Je nutné o zápis do něj požádat.
Potom volí stejnou formou a ve stejný termín jako ostatní voliči.
Příklady platného hlasování
V následujícím příkladu je voleno čtyřčlenné zastupitelstvo v obci Veselá:

celé

Strana a pár
osobností odjinud

Jednoduchá a jistá
volba. Jeden křížek
k jménu strany a je
hotovo. Sdružení
Naše Veselá dostalo
všechny vaše
4 hlasy.

Zaškrtnete stranu
a pár lidí z jiných
kandidátek. V tomto
případě dostane SNK
Hasiči jeden hlas
a Naše Veselá zbylé
tři. Pokud Hasiči
přesáhnou 5 %, hlas
pro Viktora je
preferenční.

Vo l b a
kandidátky

Volba osobností
Pokud jste vybíraví,
můžete své křížky
rozdat kandidátům
napříč všemi
stranami. Naše
Veselá dostane
2 hlasy, SNK Hasiči
jeden hlas. Pokud
přesáhnou 5 %, vaše
křížky
jsou
preferenční.

Příklady hlasování jsou převzaty z webu programydovoleb.cz.
Eva Rusková
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Dny umění nevidomých v Kuníně
V neděli 25. září od 13:00 hodin proběhne
v kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně
slavnostní koncert festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě. Tento koncert bude
již tradičně součástí „Růží pro paní
hraběnku“.
Festival Dny umění nevidomých na Moravě
pořádaný Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., se koná
již po 28. v různých moravských městech. Na Novojičínsku jej organizuje
oblastní odbočka SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně.
Tento rok se můžete těšit na vystoupení nevidomého zpěváka a klavíristy
Honzy Jareše spolu s hostující sopranistkou.
Honza Jareš – nevidomý zpěvák a klavírista
Narozen v Hradci Králové, jako jediný nevidomý student v historii školy
absolvoval v roce 2011 Pražskou konzervatoř – obor populární zpěv
a moderní klavír. Profesionální hudebník, koncertuje po České republice
i v zahraničí. Je laureátem Výroční ceny Legenda nočního proudu v kategorii
Objev roku 2019. V roce 2020 vydal desku Doktor duší, s jejíž stejnojmennou
titulní písní získal Platinovou dvanáctku za 12 vítězství v hitparádě Českého
rozhlasu Dvojka. Na desce spolupracoval s hudebním skladatelem Tomášem
Kymplem, který letos již potřetí zvítězil v britské mezinárodní skladatelské
soutěži The UK Songwriting Contest.
Věříme, že si ani letošní ročník festivalu nenecháte ujít a společně se opět
sejdeme v Kuníně, kde si každý najde své zalíbení v umění. Zároveň děkujeme
obci Kunín za finanční podporu, Farnosti Kunín a správě zámku za možnost
festival uspořádat v tak krásných prostorech jako je Zámek Kunín a Kostel
Povýšení sv. Kříže.
Srdečně zvou pořadatelé Martin, Hanka a Petr
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Naši jubilanti
V září svá životní půlkulatá a kulatá jubilea slaví tito občané obce. Do dalších
let všem přejeme zdraví a spoustu dobré nálady.
Marie Hanáčková

Oldřich Jurča

Alena Březinová

Zdeňka Šimečková

Marie Skácelová

Pavla Hodoňová

Jiří Nábělek

Oldřich Obšívač

Zdeněk Zedník

Věra Jeřábková

Svatava Bělunková

Anna Ondřejová

Věra Porubová

Bohumil Bayer

Miroslav Čára

Vladimír Jeřábek

Františka Pavlištíková

Z připravovaných akcí 2022
11.09.

Kunínská pouť

12.09.

20. zasedání Zastupitelstva obce Kunín

23.–24.09.

Volby do Zastupitelstva obce Kunín a do Senátu PČR

24.09.–02.10. Růže pro paní hraběnku - květinová výstava na zámku
25.09.

Slavnostní koncert v kostele u příležitosti zahájení Růží

28.09.

Svatováclavská vyjížďka (přesunuto na rok 2023)

30.09.–01.10. případné II. kolo voleb do Senátu PČR
říjen

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kunín

17.11.

Den obce
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Zadejte nebo vložte text
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Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz, www.facebook.com/ObecKunin

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí
Středa

08:00–11:00
08:00–11:00

12:00–17:00
12:00–17:00

Úřední hodiny stavebního úřadu v Suchdole n/O:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek

08:00–11:30
08:00–11:30

12:30–17:00
12:30–14:00

Bankovní účet obce a variabilní symboly poplatků:
Číslo účtu obce:
Variabilní symboly:

1760145389/0800
poplatek komunálního odpadu 1340
poplatek za psa 1341
nájem pozemku 2131
stočné 2321

Starostka:

Dagmar Novosadová
556 749 950
starosta@kunin.cz
607 846 256
Bohuslava Vavříková
608 551 806
mistostarosta@kunin.cz
Barbora Jalůvková
556 731 046
podatelna@kunin.cz
Miroslava Janýšková
556 749 342
sekretariat@kunin.cz
Zdeňka Cabadajová
556 749 326
ucetni@kunin.cz
Eva Rusková
556 731 046
evidence@kunin.cz
Miroslav Graclík
556 731 043
stavebniurad@kunin.cz 739 452 315
Markéta Kuběnová
721 459 505
knihovnakunin@seznam.cz

Místostarostka:
Podatelna:
Sekretariát, pokladna:
Účetní:
Evidence obyvatel:
Stavební úřad:
Knihovna:

Výpůjční doba Obecní knihovny:
Pondělí
Středa

08:00–11:00
08:00–11:00

12:00–17:00
12:00–17:00
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Zámecký kinematograf
Kunínský zpravodaj č. 09/2022.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydala Obec Kunín, 742 53 Kunín 69, IČ 00600733, dne 02.09.2022.
Evidenční č. MK ČR E 10210. Vychází 1x měsíčně v nákladu 800 výtisků.
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