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ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunratice konaného
v pondělí 23. listopadu 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunratice
Zahájení:

Pan starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Přítomni:

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

Nepřítomni:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Určení
zápisu:

ověřovatelů

Určení zapisovatelky:

Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Mgr. Jana Runkasová a pan Milan Franc.
Zapisovatelkou je určena paní Miroslava Pospíchalová

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

6.

Inventarizace majetku obce
MŠ – kroužek angličtiny – informace
Projektová příprava záměrů obce
Rozpočtová opatření
Různé:
 Informace o chodu obce
 Mobilní rozhlas – nabídka spolupráce
 DSO Mikroregion Frýdlantsko – rozpočet na rok 2021
Diskuse

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

K bodu programu č. 1 – Inventarizace majetku obce:
Pan starosta představil zastupitelstvu plán inventarizace obecního majetku v letošním roce, včetně složení
jednotlivých komisí. Opět se blíží konec roku a musíme tak provézt inventuru majetku obce. Předsedou hlavní
inventarizační komise bude opět pan místostarosta, který Vás provede úvodním proškolením a navazujícími
povinnostmi. Složení komisí ponecháváme stejné. Fyzická inventarizace majetku proběhne od poloviny prosince
nejpozději do 15. ledna 2021.
Usnesení číslo
54/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje plán inventur majetku obce za rok
2020 včetně personálního obsazení hlavní inventarizační komise, dílčích inventarizačních
komisí a likvidační komise.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 2 – MŠ – kroužek angličtiny – informace:
Pan starosta informoval zastupitelstvo o aktivitách v mateřské škole. Ve školce se rozběhl volnočasový kroužek
anglického jazyka. Vede jej paní učitelka Kristýna Bartošová a těší se poměrně velkému zájmu. Měli bychom s tím
jako zřizovatelé vydat souhlas a zároveň souhlasit i s použitím vybraných finančních prostředků na pokrytí
materiálových i mzdových nákladů spojených se zabezpečením kroužku. Usnesení je navrženo jako obecné pro

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

1

vznik podobných aktivit do budoucna.
Usnesení číslo
55/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání vydává souhlas se zřízením volnočasového
kroužku a souhlasí s využitím vybraných finančních prostředků k pokrytí materiálových a
mzdových nákladů spojených s fungováním kroužku.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 3 – Projektová příprava záměrů obce:
Pan starosta informoval o záměrech obce a projektové činnosti. V současnosti se pracuje na několika projektových
dokumentacích. Připravujeme projekt na sklad, který bychom postavili za obecním úřadem. Dále je ve fázi příprav
projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Studii proveditelnosti máme zpracovánu na chodník
a pracuje se na studii na hasičskou zbrojnici, kde zapracováváme připomínky stavebního úřadu. Byla dokončena
projektová dokumentace na obslužnou komunikaci v lokalitě nad Brynychovými. Měli bychom začít připravovat
projekt na cyklostezku Harta, protože je připravován program na podporu cyklodopravy. Musíme si nechat
zpracovat digitální pasport místních komunikací, který slouží jako příloha žádostí o dotaci na opravu komunikací.
Současně s tímto dokumentem bychom měli projektovat i samotné opravy místních komunikací, stejně jako
v minulosti
u Provazníkových a kolem fiňáků. Nechal jsem si poslat od projektanta cenové nabídky na zmíněný digitální
pasport místních komunikací i na cyklostezku Harta. V šuplíku máme dokumentaci na opravu místní komunikace za
školou, kde však nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy. Rovněž máme hotovou dokumentaci na rekonstrukci
obecního úřadu. Zároveň je nutné zabývat se i záměry, které bychom rádi realizovali v budoucnu. Například
bychom se mohli věnovat přestavbě podkroví v budově knihovny, třeba na obecní byt. Budou podporovány i
záměry týkající se zadržování vody v krajině, takže bychom mohli uvažovat o revitalizaci retenční nádrže na potoce
pod domem č.p. 29 paní Pažoutové nebo rekonstrukcí koupaliště. Je toho mnohem více, proto Vám rozešlu akční
plán, který je součástí Programu rozvoje obce, kde bych Vás chtěl požádat o Vaše návrhy, čím bychom se měli
v nejbližší době zabývat.
Starosta – v současnosti se připravují i realizace protipovodňových opatření, která byla součástí analýzy
zpracované Mikroregionem. V rámci nich tak plánují Lesy ČR revitalizaci rybníku Marmeládka. Opraví se hráz a
rybník se vyčistí.
Luděk Pažout – co se bude dělat na nádrži pod Pažoutovými?
Starosta – mělo by dojít k odtěžení usazenin a k opravě hráze. Musí se k tomu však nechat zpracovat opět projekt.
Luděk Pažout – projektanta na komunikace a pasport jsi vybral nebo je tady jediný?
Starosta – pan Kučera nám projektoval všechny opravy místních komunikací. S jeho prací jsme spokojení.
Jiřina Lukášová – my nemáme projektovou dokumentaci na cestu k nádraží?
Starosta – nemáme. Měl to pro nás dělat pan Nýdrle, ale u něho došlo ze zdravotních důvodů k přerušení projekční
činnosti. V současnosti zde chceme to nejhorší opravit, protože čekáme na ČEZ a na jejich projekt, který počítá se
zásahy a pokládkou kabelů do místních komunikací. bylo by hloupé nechat opravit cesty a za rok je rozkopat kvůli
pokládce kabelů.
Místostarosta – obslužná komunikace u Vojtů?
Starosta – musíme nechat nakreslit novou dokumentaci podobně, jako v lokalitě nad Brynychovými.
Jiřina Lukášová – plánuje se, že to bude stejné?
Starosta – ano, rozsah a průběh komunikace zůstane stejný.
Místostarosta – počítáme v rozpočtu s výstavbou cesty nad Brynychovými?
Starosta – ano, je tam počítáno s výstavbou hrubé stavby. Finální povrch se položí až po výstavbě domů.
Jiřina Lukášová – v tom pasportu ta cesta nad Brynychovými bude zanesena.
Starosta – myslím, že už by tam být mohla, ale záleží na tom, kdy se pasport bude zpracovávat.
Luděk Pažout – co je s hasičskou zbrojnicí?
Starosta – kreslí se nová studie, kde se upravuje vzhled střechy. Plochá střecha se stavebnímu úřadu nelíbila.
Do konce listopadu bychom měli mít upravenou studii a do konce roku by pak měla být hotová projektová
dokumentace. Tedy pokud nám to frýdlantský úřad opět nehodí na hlavu. Vše se hrozně vleče. 18. října jsme
s původní studií zažádali o stanovisko. To nám jako zamítavé vydal úřad až 1. července letošního roku.
Luděk Pažout – pracuje se i na veřejném osvětlení. Jaké kroky tam provádíme?
Starosta – spolupracujeme s panem Jiřím Tesařem. V současnosti probíhá pasportizace veřejného osvětlení.
Jednáme se společností ČEZ a jejich projektanty a domlouváme se, že nám umožní přidat naše vedení VO do jejich
výkopu.
Milan Franc – kdy chtějí tu rekonstrukci dělat? Až to vypnou, abychom měli na veřejné osvětlení peníze.
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Starosta – výhled je rok 2024.
Usnesení číslo
56/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje pořízení digitálního pasportu
místních komunikací, jehož zhotovitelem bude společnost FKPROJEKT, IČ 03294927, se
sídlem Žitavská 234/63, 460 01 Liberec XI-Růžodol I.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 4 – Rozpočtová opatření:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření se týkají přijatých finančních
prostředků na VPP za měsíce srpen a je to částka dvakrát 15 tisíc korun. Za měsíc září se jedná o částky ve výši 15
tisíc korun a ve výši 3.772,- Kč, která byla ovlivněna dočasnou pracovní neschopností. Další je vratka nedočerpané
dotace naší školy ve výši 33.285,- Kč, kdy šlo o potravinovou pomoc dětem z Libereckého kraje. Dále jsme přijali
dotaci
z ministerstva zemědělství ve výši 21.320,- Kč na lesní hospodaření (výchovy do 40 let). Dneska jsme obdrželi
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Libereckého kraje ve výši 18.600,- Kč na řešení kůrovcové kalamity z minulého
roku. Po závěrečném vyúčtování nám byl zaslán doplatek ve výši 30 tisíc korun na projekt Rekonstrukce Kulturního
domu v Kunraticích - III. etapa. Obdrželi jsem finanční dar na JamParádu ve výši 1.500,- Kč od pana Evžena Cirkla,
za což touto cestou zároveň ještě jednou děkuji. Měli bychom provézt vratku finančních prostředků použitých na
doplnění Fondu rozvoje bydlení ve výši 176.195,- Kč. Zároveň provedeme převod finančních prostředků na pokrytí
faktury
za kanalizaci, kdy přesnou částku určí výše faktury.
Starosta – připravil jsem návrh rozpočtu na příští rok. Měli bychom jej schválit v prosinci, proto chci tento návrh
zveřejnit v tomto týdnu. V návrhu zohledňuji negativní dopady vládních zásahů do financování samospráv.
Jiřina Lukášová – jsou tam razantní změny?
Starosta – seškrtal jsem obě strany rozpočtu. Nikdo není schopen přesně říct, o kolik půjde obcím méně peněz.
Na druhou stranu příštím roce prozatím nepočítáme s výraznými výdaji. Pouze budeme modernizovat školní
kuchyň.
Milan Franc – když jsme měli letos horší rok, jsme schopný příští rok něco ušetřit?
Starosta – ano, jsme.
Milan Franc – takže teď budeme šetřit?
Starosta – ano, v příštím roce budeme šetřit.
Usnesení číslo
57/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočtová opatření dle příloh
č. 6/2020. Rozpočtová opatření jsou přílohami zápisu.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
Pan starosta informoval zastupitelstvo o chodu obce.
 Veřejná sbírka – 15. října jsme spustili veřejnou sbírku Probuzení hlasu kostelního času. K dnešnímu dni je
na transparentním účtu 24.965,- Kč. Fungují rovněž pokladničky na úřadě a v obchodě. Ta v hospodě čeká
na rozvolnění protiepidemických opatřeních a otevření provozoven.
 Žádost o úvěr – Komerční banka, a.s. nám v současnosti žádaný úvěr neposkytne. Neprošli jsme
hodnocením jejich analytiků, kterým se nezdají naše výkazy. Máme zkusit požádat v příštím roce.
Starosta – osobně si myslím, že situace v příštím roce bude ještě horší, takže to nemá cenu zkoušet, ale třeba se
pletu.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – Mobilní rozhlas – nabídka spolupráce:
Pan starosta představil zastupitelstvu nabídku společnosti Neogenia s.r.o.. Jedná se o společnost, která poskytuje
službu, jejíž prostřednictvím může samospráva komunikovat se svými občany. My v současnosti využíváme emaily,
SMS, zpravodaj, popřípadě plakáty. Někdy použijeme rozhlas a někdy FACEBOOK. SMS zasílám ze svého telefonu a
občas je s odesláním hromadné zprávy problém. Mobilní rozhlas je platforma, která může používat všechny
informační kanály najednou. Nabízí dva balíčky. Jeden s názvem MINI 1) Mobilní Rozhlas pro krizovou komunikaci.
Jedná se o varování před živelnými pohromami, ale hlavně o informování v případě pandemie či epidemie. Tato
verze je nabízena zdarma. Druhý balíček s názvem Mobilní Rozhlas – OPTIMAL. Tato varianta obsahuje vše co
varianta MINI a navíc se je to plná verze systému pro chytrou komunikaci samospráv obsahující například
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pozvánky,
informování
o výpadku energií, platby poplatku atd.. Systém se dá využít na hlášení podnětů a závad, pro tvorbu anket,
dotazníků
a může být rozšířena o komunikace na školy, školky a spolky. Je to celkem zajímavé, takže dávám nabídku
spolupráce ke zvážení.
Luděk Pažout – proč se nehlásí pozvánka na zasedání. Podle mě to je špatně.
Miroslav Liška – v dnešní době není dobré dávat kontaktní údaje cizí firmě.
Starosta – chtěl jsem vědět váš názor.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání vzalo poskytnuté informace na vědomí a jiné usnesení k tomuto
bodu jednání nebylo přijato.
K bodu programu RŮZNÉ – DSO Mikroregion Frýdlantsko – rozpočet na rok 2021:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu DSO Mikroregionu Frýdlantsko a s příspěvkem naší obce.
Návrh rozpočtu DSO počítá s obvyklými položkami na financování společných projektů a činností. Klasický členský
příspěvek je 11,- Kč na obyvatele členské obce nebo města. Dále se skládáme na financování sociálních služeb,
platíme Ochrannému svazu autorskému za možnost pouštět do rozhlasů písničky. Společně platíme pojištění
rozhlasů a skládáme se na Středisko výchovné péče. My jsem jedna ze čtyř samospráv, která se navíc podílí na
projektu cyklostezky „Heřmaničky“, kde my, Heřmanice, Dětřichov a Frýdlant přispíváme každý 300 tisíc korun. Pro
nás tedy jde o celkovou částku příspěvku ve výši 346.782,- Kč a měli bychom s ní počítat při přípravě rozpočtu obce
na příští rok. Níže je sumář příspěvků naší obce.
Luděk Pažout – a my s tím už v rozpočtu počítáme?
Starosta – ano, je to v návrhu na příští rok.
Luděk Pažout – když je u cyklostezky problém ve frýdlantské části, nejde začít s realizací někde jinde?
Starosta – bohužel ne, musí se to řešit jako celek.
Usnesení číslo
58/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s výší příspěvku obce Kunratice do
Rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, dle přiloženého návrhu rozpočtového provizoria pro
rok 2021 a souhlasí se zapracováním této částky do rozpočtu/rozpočtového provizoria obce
Kunratice na rok 2021

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Diskuse:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Závěr:
Přílohy:

Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 19:40 hodin.
Prezenční listiny
Rozpočtové opatření dle přílohy č. 6/2020

Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 23. 11. 2020

Zápis ověřili:

Mgr. Jana Runkasová
Milan Franc

………………………………………
…
………………………………………
…

Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta
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