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ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunratice konaného
v pátek 28. června 2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunratice
Zahájení:

Pan starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Přítomni:

Miroslava Farská, Milan Götz, Miloslav Götz, Miroslav Liška, Zdeněk Liška, Jiřina Lukášová,
Luděk Pažout a Mgr. Jana Runkasová.
Milan Franc

Nepřítomni:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Určení
zápisu:

ověřovatelů

Určení zapisovatelky:

Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Jiřina Lukášová a pan Luděk Pažout.
Zapisovatelkou je určena paní Miroslava Pospíchalová

Návrh programu a jeho schválení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

DSO Mikroregion Frýdlantsko – závěrečný účet DSO za rok 2018
Mobilní pódium – smlouva o výpůjčce
Jan Kříž – souhlas s napojením nemovitosti na místní komunikaci
Lokalita nad Brynychovými – výstavba infrastruktury
Rozpočtová opatření
Různé:
 Informace o chodu obce
 Finanční podpora subjektů poskytujících sociální služby
 TONGRUND 2019 – souhlas s pořádáním akce na pozemku obce
Diskuse

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

K bodu programu č. 1 – DSO Mikroregion Frýdlantsko – závěrečný účet DSO za rok 2018:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko.
Stejně jako schvalujeme závěrečný účet obce a naší příspěvkové organizace, tak schvalujeme i závěrečný účet
Mikroregionu. Toto se stalo na zasedání dne 4. června a nově jej musí vzít na vědomí i členské obce svazku. Tato
povinnost vyplývá z §39 odst. 11, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde je
uvedeno, že "Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho
schválení v orgánu svazku obcí." Závěrečný účet byl na zasedání DSO projednán a schválen 4. června a
v současnosti je překládán členským obcím. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO. Auditorkou krajského úřadu nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky
Usnesení číslo
38/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere na vědomí Závěrečný účet DSO
Mikroregion Frýdlantsko za r. 2018, Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu
Frýdlantsko
za r. 2018 zpracovanou KÚLK a výpis z unesení týkající se Závěrečného účtu za rok 2018
z valného shromáždění DSO Mikroregionu Frýdlantsko konaného 4.6.2019.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
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K bodu programu č. 2 – Mobilní pódium – smlouva o výpůjčce:
Pan starosta zastupitelstvu předložil návrh smlouvy o výpůjčce mobilního pódia. V srpnu se u nás uskuteční
vzpomínkový koncert na Josefa Sehnoutku. Při této příležitosti bychom rádi využili mobilní pódium, které pořídil
DSO Mikroregion Frýdlantsko. V rámci provozu tohoto zařízení jsme na mikroregionu připravili návrh výpůjční
smlouvy, kde jsou podchyceny práva a povinnosti vypůjčitelů. Nyní je potřeba schválit výpůjční smlouvu, abychom
mohli pódium využít.
Mgr. Jana Runkasová – kolik stálo?
Starosta – 1,4 milionu korun.
Usnesení číslo
39/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mobilního pódia s DSO Mikroregionem Frýdlantsko a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.

Hlasovalo: 8

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržel se Luděk Pažout.

K bodu programu č. 3 – Jan Kříž – souhlas s napojením nemovitosti na místní komunikaci:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o souhlas. Žadatel má za domem postavenou halu, kterou
v současnosti legalizuje. Stavba byla započata, když byl v platnosti starý územní plán obce, takže se na daném
pozemku nemohlo stavět. V současnosti s novým územním plánem to již možné je, takže se nyní vyřizuje
dodatečné stavební povolení. K němu je nutné mimo jiné doložit napojení nemovitosti na veřejnou účelovou
komunikaci, která je ve vlastnictví obce.
Luděk Pažout – to je cesta i ke Komárům?
Starosta – ano, přístup a užívání mají spolu domluvený.
Místostarosta – stavební úpravy nejsou potřeba?
Starosta – ne, nic se upravovat nemusí.
Usnesení číslo
40/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s napojením nemovitosti ve
vlastnictví pana Jana Kříže, bytem Kunratice 178, 464 01 Frýdlant na hlavní účelovou
komunikaci ležící na pozemku p.p.č. 1500 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 4 – Lokalita nad Brynychovými – výstavba infrastruktury:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s informacemi k výstavbě sítí v lokalitě „Nad Brynychovými“. V této lokalitě již
máme připravenu vodohospodářskou infrastrukturu k výstavbě. V uplynulých týdnech proběhlo poptávání
stavebních společností, které by stavbu realizovaly. Rozpočet dle výkazu výměr je cca 2,5 milionu korun. Poptali
jsme 5 firem. FVS, KARO Velcl, KT STAVEX, NEOSTAV a SILKOM. Dvě společnosti (FVS a KARO Velcl se omluvily pro
nedostatek kapacity). Nabídku podal KT STAVEX ve výši 1.532.008,- Kč. SILKOM byl cca o 32 tisíc dražší a NEOSTAV
asi o dvacet tisíc. Problém máme ještě sehnat firmu na řízený protlak pod komunikací. Tato technologie není až tak
rozšířená a dělá ji jen pár firem. je nutný průměr 400 mm.
Jiřina Lukášová – není šance dostat dotaci
Starosta – v současnosti možnost není. V minulosti se na rozšiřování vodohospodářské infrastruktury žádat dalo,
ale nyní se na zasíťování nových pozemků určených k výstavbě dotace získat nedá.
Usnesení číslo
41/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje výstavbu vodovodu a kanalizace
v lokalitě „Nad Brynychovými“. Realizaci stavby provede společnost KT STAVEX,
IČ: 67832873, se sídlem V Úvoze 341, 464 01 Frýdlant. Zastupitelstvo zároveň pověřuje
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 5 – Rozpočtová opatření:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními, které se týkají mzdových prostředků pracovníků
VPP ve výši 15.000,- Kč a finanční podpory soutěže JamParáda ve výši 20.000,- Kč od Libereckého kraje.
Usnesení číslo
42/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy
č. 2/2019. Rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu. Zároveň pověřuje starostu obce
k provádění nutných rozpočtových opatření s jejich následnou kontrolou.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
 Dotace POV – na úterním zasedání zastupitelstva Libereckého kraje byla schválena dotace na Kulturní dům.
 Finanční podpora soutěže JamParáda – Liberecký kraj poskytl prostřednictvím záštity hejtmana 20 tisíc
korun.
 Okna v družině – realizace v první polovině srpna – okna jsou objednána.
 Oprava chodníčků v MŠ – o prázdninách opravíme poškozené chodníčky ve školce.
 Úpravy ve školní kuchyni – kvůli požadavku hygieny musí být provedena změna dispozice myčky a dřezu.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – Finanční podpora subjektů poskytujících sociální služby:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se žádostmi o finanční podporu, které obec obdržela v průběhu roku. Na
jednání jsou předložena nyní, protože se v rámci mikroregionu řešilo společné financování sociálních služeb, které
však počítá se začátkem v roce 2020. Žadatelé jsou Domov U Spasitele, Hospic Sv. Zdislavy o.p.s., Diecézní charita
Litoměřice, Linka bezpečí, Snílek o.p.s.. Žádosti poslaly subjekty poskytující sociální služby v našem regionu.
Výjimkou je celorepubliková Linka bezpečí a Snílek o.p.s., který funguje na Českolipsku.
Luděk Pažout – proč je u Hospice příspěvek na obyvatele?
Starosta – takhle žádají všechny obce a města. Mají to takhle nastavené.
Usnesení číslo
43/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí finanční podpory
žadatelům následovně: Domov U Spasitele 7.000,- Kč; Hospic 5,-Kč/obyvatele; Diecézní
charita Litoměřice 2.000,- Kč; Linka bezpečí 1.500,- Kč. Zároveň ukládá starostovi obce
připravit potřebné smlouvy a pověřuje jej k jejich podpisu.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – TONGRUND 2019 – souhlas s pořádáním akce na pozemku obce:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s chystanou akcí. V sobotu 27. 7. proběhne tradiční akce TONGRUND.
V rámci akce proběhnou dva pietní akty, oba zakončené čestnou salvou. Každoročně tuto střelbu ohlašujeme
Policii ČR a dokládáme souhlas vlastníka pozemku.
Usnesení číslo
44/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s pořádáním akce TONGRUND 2019
na pozemcích ve vlastnictví obce.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Diskuse:
 Luděk Pažout – kolik máme zaměstnanců v obci? Nebylo by lepší sekat příkopy nějakou technikou?
o Starosta – máme jednoho kmenového zaměstnance, kterým je Pavel. Od úřadu práce jsme na VPP
vzali Jardu Nájemníka. Protože pracák našel finanční prostředky nabídl nám ještě jedno místo
navíc, na které nám doporučil Marka Gorola. V poslední době přemýšlím, že bychom mohli pořídit
traktor s příkopovou sekačkou, která by nám udržování zeleně kolem cest usnadnila.
 Jiří Kříž – kdy se bude dělat komunikace kolem nás?
o Starosta – v současné době opravíme největší díry. Letos budeme projektovat opravu cesty na
nádraží a v dalším roce budeme projektovat cestu kolem vás.
Závěr:
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 20:00 hodin.
Přílohy: Prezenční listiny
Rozpočtové opatření dle přílohy č. 2/2019
Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 28. 06. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Zápis ověřili:

Jiřina Lukášová
Luděk Pažout

………………………………………
…
………………………………………
…
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Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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