O B E C

K U N R A T I C E

Kunratice 158, 464 01 Frýdlant, IČO 46744967, telefon: 482312156, ID DS: j5fan6y
e-mail: obec.kunratice@seznam.cz, web: www.obeckunratice.cz

ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunratice konaného
v pátek 4. března 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunratice
Zahájení:

Pan starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Přítomni:

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

Nepřítomni:

Miloslav Götz – omluven (z důvodu zaměstnání přijde v průběhu jednání)
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Jiřina Lukášová a pan Luděk Pažout.

Určení zapisovatelky:

Zapisovatelkou je určena paní Miroslava Pospíchalová

Návrh programu a jeho schválení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inventarizace majetku obce
Krajská vědecká knihovna Liberec – dodatek ke smlouvě o zpracování knih
SOLK – smlouva o zajištění veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ
Fond rozvoje bydlení – vyhlášení 1. kola příjmu žádostí o poskytnutí půjčky
Dotace na činnost spolků
Římskokatolická církev – darovací smlouva k pozemku hřbitova
Jan Kříž – žádost o odkup pozemků v majetku obce
Regina Loudová – žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky do pozemku obce
Rozpočtová opatření
Různé:
 Informace o chodu obce
 SKAUT – žádost o souhlas s realizací tábora na pozemku obce
 DSO Mikroregion Frýdlantsko – koordinátor odpadového hospodářství
 Linka bezpečí – žádost o pokračování podpory
11. Diskuse
Hlasovalo: 8

Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

Není-li v zápisu uvedeno jinak, předkládá informace k jednotlivým bodům jednání starosta obce.
K bodu programu č. 1 – Inventarizace majetku obce:
S ohledem na stále nepříznivou situaci kolem pandemie COVID-19 jsme provedli inventarizaci opět víceméně
virtuálně. Fyzicky jsme prověřili školu, školku, hasičskou zbrojnici, sklady a hospodu. Tuto inventarizaci jsme provedli
v rámci zaměstnanců obce a příspěvkové organizace. Ve školce i škole byl navržen majetek na vyřazení, který byl
nahrazen novým zařízením. V hasičské zbrojnici provedl inventarizaci velitel jednotky. Zde odepisujeme vyřazenou
výstroj, která je již nefunkční nebo morálně zastaralá. K fyzické likvidaci vyřazeného majetku dojde při svozu
nebezpečného a objemného odpadu nebo sběru kovového šrotu.
V mateřské a základní škole odepisujeme majetek za cca 11 tisíc korun. Jedná se o vybavení kuchyně elektrickou
pánev a myčku. V hasičské zbrojnici odepisujeme majetek za 141 tisíc korun a jedná se o staré stejnokroje, zásahové
komplety, obuv a přilby Kalisz (stáří některého vybavení je více než 16 let).
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Usnesení číslo
1/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere na vědomí informace o inventarizaci
majetku v roce 2021 a schvaluje inventarizační zápis i návrhy na vyřazení majetku.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 2 – Krajská vědecká knihovna Liberec – dodatek ke smlouvě o zpracování knih:
Na začátku každého roku uzavíráme dodatek ke smlouvě o zpracování knih, kterou máme uzavřenou s Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci. V dodatku se stanoví výše peněz, za něž budou knihy v daném roce pořízeny. Stejně
jako minulý rok počítá rozpočet obce s 10 tisíci na tuto službu. Jedná se již v pořadí o 14 dodatek.
Jiřina Lukášová – musí se vyčerpat celá částka, když nás tam chodí málo.
Starosta – nemusí. Čerpání je do této částky. Chceme oslovit školáky a knihovnu více zviditelnit.
Usnesení číslo
2/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje dodatek č. 14 pro kalendářní rok 2022
k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih uzavřené s Krajskou vědeckou knihovnou
Liberec a pověřuje starostu k jeho podpisu.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 3 – SOLK – smlouva o zajištění veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ:
Jedná se o další každoroční záležitost, kdy Sdružení obcí Libereckého kraje pro nás a za nás vykonává veřejnosprávní
kontrolu naší příspěvkové organizace. Auditor pan Karel Pítro naši organizaci navštěvuje již několik let a díky tomu se
podařilo již napravit některé chyby z minulosti například v inventarizaci. Poslední dobou poskytuje i metodickou
pomoc, která se pro bezchybnou činnost hodí.
Usnesení číslo
3/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 036/01/2022 na
provedení veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Kunratice, okres Liberec se Sdružením obcí Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01
Liberec IV – Perštýn, IČ 64669246 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 4 – Fond rozvoje bydlení – vyhlášení 1. kola příjmu žádostí o poskytnutí půjčky:
Na posledním zasedání ZO v závěru loňského roku jsme schválili rozpočet na rok 2022, kdy jsme mimo jiné řešili i
poskytování půjček v letošním roce. Shodli jsme se na tom, že poskytování půjček spustíme až při zájmu občanů. K
dnešnímu dni činí zůstatek účtu FRB 491 tisíc korun. Nyní projednáváme schválení vypsání prvního letošního kola
příjmu žádostí, kam můžeme uvolnit celý tento zůstatek. V současnosti víme o jedné zájemkyni (Hana Labská) a
uvidíme během vyhlášení prvního kola, zdali bude mít o půjčku zájem ještě někdo další. Termín příjmu žádostí
navrhuji od pondělka 7. března do pondělí 4. dubna. Případní žadatelé mají měsíc na podání žádosti a my je po
kontrole náležitostí projednáme na nejbližším zasedání zastupitelstva.
V 19:20 hodin příchod Miloslava Götze. Od této chvíle hlasuje 9 zastupitelů.
Usnesení číslo
4/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje vypsání prvního kola příjmu žádostí o
poskytnutí půjčky z FRB v roce 2022 dle směrnice č. 2/2012 – pravidla pro tvorbu a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Obce Kunratice“. Termín podávání žádostí je
od 7. března do 4. dubna 2022.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 5 – Dotace na činnost spolků:
Od roku 2015, po novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, postupujeme při poskytování dotací
podle nových pravidel. Jedná se tzv. individuální dotace. Obec s žadateli, kterými jsou spolky fungující na území naší
obce, uzavírá veřejnoprávní smlouvy. V tuto chvíli máme čtyři žadatele. Jedná se o TJ Sokol, který žádá o dotaci ve
výši 20 tisíc korun, dále hasiči žádající o 20 tisíc korun a myslivci žádající o 20 tisíc korun. Včelaři nás žádají opět o
částku 5 tisíc korun (více nechtějí, což bylo ověřeno u předsedy organizace pana Vladimíra Davídka). Všechny dotace
poskytnuté v loňském roce byly ze strany příjemců včas a řádně vyúčtovány.
V tomto bodě jednání jsme všichni zastupitelé ve střetu zájmu, neboť jsme buď členy Sboru dobrovolných hasičů
nebo TJ Sokol.
Luděk Pažout – navrhuji hlasovat o všech usnesení k tomuto bodu najednou.
Nikdo nebyl proti tomuto návrhu. O všech usneseních k tomuto bodu jednání se tedy hlasovalo najednou.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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Usnesení číslo
5/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši
20.000,- Kč žadateli Tělovýchovná jednota Sokol Kunratice, spolek, IČ 40229912, se sídlem
Kunratice 9, 464 01 Frýdlant a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
se žadatelem a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
6/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši
20.000,- Kč žadateli Sboru dobrovolných hasičů Kunratice, IČ 49111698, se sídlem Kunratice
159, 464 01 Frýdlant a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se žadatelem
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
7/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši
20.000,- Kč žadateli Mysliveckému spolku Kunratice – zahrady, IČ 46746081, se sídlem
Žitavská 3008, Větrov, 464 01 Frýdlant a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
se žadatelem a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
8/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši
5.000,- Kč žadateli Český svaz včelařů, z.s. Základní organizace Frýdlant, se sídlem Frýdlant,
IČ 46749764 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se žadatelem a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Proti: 0

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 6 – Římskokatolická církev – darovací smlouva k pozemku hřbitova:
Na říjnovém zasedání jsme projednávali převod pozemku p.p.č. 570 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu, na němž leží náš
hřbitov. Kněžská rada odsouhlasila bezúplatný převod tohoto pozemku na naši obec. My jsme přijali usnesení,
že souhlasíme s tímto bezúplatným převodem a nyní je nutné schválit uzavření předmětné darovací smlouvy.
Součástí smlouvy je technický popis darované nemovitosti. V darovací smlouvě je ustanovení o zřízení věcného
břemena – služebnosti, které se týká výkonu církevních obřadů (pohřbů) a také přístupu ke kostelu. Převod hřbitova
je sice bezúplatný, avšak za obcí půjde poplatek za návrh na vklad, který činí 2.000,- Kč. Prozatím jsme neřešili převod
kostela Všech svatých, přičemž se k tomuto do budoucna můžeme vrátit.
Luděk Pažout – není to předvoj, že by nám chtěli dát kostel?
Starosta – chtěli nám dát i kostel, ale prozatím jsem to odmítl, kvůli vysoké finanční zátěži, kterou by to neslo.
Luděk Pažout – když se opravovala kopule, tak jsme to platili my?
Starosta – přispěli jsme nějakou částkou. Církev dostala na opravu dotaci a hradila svou spoluúčast..
Místostarosta – je to včetně zdi?
Starosta – ano, ohradní zeď, jejíž součástí je i Křížová cesta, je součástí tohoto převodu.
Usnesení číslo
9/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere na vědomí znění darovací smlouvy a
schvaluje její uzavření s dárcem - Římskokatolická farnost Dětřichov u Frýdlantu, IČO
46749501, se sídlem: Děkanská 85, 46401 Frýdlant a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 7 – Jan Kříž – žádost o odkup pozemků v majetku obce:
Pan Jan Kříž podal žádost o prodej pozemků ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky p.p.č. 833/1 a p.p.č. 833/3 oba
v k.ú. Kunratice u Frýdlantu o celkové výměře 967 m2 a jsou to trvalé travní porosty. Žadatel je seznámen s tím,
že v případě kladného rozhodnutí zastupitelstva za ním půjdou veškeré náklady spojené s prodejem, s čímž souhlasil.
Před případným prodejem je nutné nechat zpracovat znalecký posudek na určení ceny za nemovitosti. Pozemky,
které leží u silnice v areálu „Marmeládky“ doposud obec nijak nevyužívala a není na nich nic plánováno.
Jiřina Lukášová – pozemky prodávat nechceme, ne?
Mgr. Jana Runkasová – jaká bude cena?
Starosta – asi jako v předešlých případech cca 150,- Kč/m2. Musíme nechat udělat znalecký posudek.
Miroslava Hrdinová – nemám s tím problém.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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Milan Franc – já s tím problém nemám, lidé chtěli scelit pozemky, tak proč ne.
Luděk Pažout – viděl jsem tam křoví a teď se tam něco dělá a bude to alespoň nějak vypadat, bylo to zarostlé.
Usnesení číslo
10/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 833/1 a
p.p.č. 833/3 oba v k.ú. Kunratice u Frýdlantu o celkové výměře 967 m2 a ukládá starostovi
obce záměr zveřejnit v souladu se zákonem. Dále pověřuje starostu obce k opatření
znaleckého posudku ke stanovení ceny nemovitostí.

Hlasovalo: 9

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržela se Jiřina Lukášová.

K bodu programu č. 8 – Regina Loudová – žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky do pozemku obce:
Paní Regina Loudová řeší v současnosti připojení své novostavby rodinného domu k vodovodu. Bohužel nemůže
využít vedení vodovodu uložené v hlavní silnici. Nepustí ji do vozovky Krajská správa silnic. Paní Loudová požádala
naši obec o souhlas s uložením vodovodní přípojky do pozemku p.p.č. 494/1 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (louka za
Modráčkovými). Napojila by se tak na vodovod vedoucí v místní komunikaci kolem Pospíchalových k panelákům.
Vodovodní přípojka je navržena tak, že vede v blízkosti plotu ohraničujících zahradu manželů Pospíchalových.
Novostavba bude zároveň napojena na účelovou komunikaci, která je příjezdem ke školní jídelně (bývalé družině).
Milan Franc – odkud má elektrickou přípojku?
Starosta – ze sloupu od Pospíchalových.
Jiřina Lukášová – na našem bude i šachta, bude tam věcné břemeno?
Starosta – ano, věcné břemeno bude muset být, napojení povede od Pospíchalů.
Milan Franc – ale vodoměrná šachta v chodníku být nemůže, ne?
Starosta – může v něm být, ale musí být pochozí. To dáme do podmínek.
Miroslav Liška – přípojka delší 30 m je problém a teď u nich to jde a to je 60 m?
Starosta – jiné řešení není, takže i s vědomím možných problémů to chtějí.
Milan Franc – proč to nemůžou mít na svém pozemku?
Starosta – vodárna chce mít vodoměr na veřejně přístupném místě.
Jiřina Lukášová – nemáme tam jiné sítě?
Starosta – je tam jen drenáž odvodňující umělé hřiště, ale projektant o tom ví.
Milan Franc – byly tam v plánu ještě i jiné kabely, vejdou se tam?
Starosta – ano, s tím se počítá.
Miroslav Liška – bylo by fajn, aby to měli na svém pozemku.
Usnesení číslo
11/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s uložením vodovodní přípojky
do pozemku p.p.č. 494/1 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu a schvaluje uzavření příslušné Smlouvy
o právu k provedení stavby. Současně souhlasí s napojením na místní komunikaci MK 5D
ležící na pozemku p.p.č. 1545/1 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu a s vydáním Rozhodnutí o
povolení napojení na místní komunikaci.

Hlasovalo: 9

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato.

Zdrželi se Jiřina Lukášová, Miloslav Götz a Milan Franc.

K bodu programu č. 9 – Rozpočtová opatření:
Rozpočtová opatření se na konci roku dotýkala vnitřní úpravy rozpočtu. 300 tisíc jsme přidali na příjmové straně v
daňových výnosech, čímž jsme si dorovnávali rozpočet. Dalších 300 tisíc jsme převedli z hospodářské činnosti, čímž
jsme částečně pokryli mzdové náklady na hospodářskou činnost. Další RO se týkala přijetí dotací na lesnickou činnost.
Jedna ve výši 24 tisíc byla poskytnuta na zmírnění kůrovcových škod a druhou ve výši 50.560 korun jsme obdrželi na
tzv. výchovy (probírky či prořezávky). Zároveň jsme zapojili finanční prostředky z let minulých (8115) ve výši 50 tisíc
korun, které jsme v létě poskytnuly obcím poškozených tornádem.
V letošním roce máme za sebou již dvě rozpočtová opatření, kdy jsme od úřadu práce 2x přijali mzdové prostředky na
pracovníka VPP pokaždé ve výši 15 tisíc korun.
V novém roce jsme provedli opravu rozpočtu obce, kdy byla nahrazena položka příjmové strany, na níž se účtují
poplatky za komunální odpad. V návrhu i v následně schváleném rozpočtu byla uvedena položka č. 1337 a nově je
použita položka č. 1345. Jedná se o technickou opravu rozpočtu, která zohledňuje změnu odpadové legislativy.
Podle Vyhlášky č. 412/2021 Sb. se ruší položka "1337 - Poplatek za komunální odpad" a od 1. 1. 2022 ji již nebude
možné ve finančních výkazech používat. S účinností od 1. 1. 2022 tuto položku nahrazuje položka "1345 - Příjem z
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z
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nemovité věci". Přílohou k tomuto materiálu je výkaz plnění rozpočtu (FIN) za uplynulý rok, v němž jsme přes
plánovaný schodek 100 tisíc korun dosáhli rozpočtového přebytku přes půl milionu korun.
Jiřina Lukášová – ví se něco, zda budou nějací pracovníci VPP?
Starosta – s pracovníky je to nejisté, jako každý rok. Prozatím žádné informace nemám.
Usnesení číslo
12/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere na vědomí provedená rozpočtová opatření
do konce roku 2021 a schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy č. 1/2022.
Současně bere na vědomí provedenou technickou opravu rozpočtu obce na rok 2022
spočívající v nahrazení příjmové položky 1337 za 1345.
Zároveň pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření během roku 2022 s jejich
průběžnou kontrolou na zasedáních zastupitelstva.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
 Ubytovací kapacita pro uprchlíky – naše obec nabídla ubytovací zařízení v kulturáku o kapacitě 20 lůžek
Krajskému asistenčnímu centru. V současnosti je nejvíce uprchlíků v Novém Městě pod Smrkem a v Hejnicích.
Luděk Pažout – my je budeme učit česky?
Starosta – my ne, to budou řešit jiné instituce.
Luděk Pažout – a jak to bude s penězi?
Starosta – vláda připravuje nějaký příspěvek cca 150 – 200 Kč/noc na osobu.
Jana Runkasová – jak to vypadá v tom našem ubytování?
Starosta – chybí sporák a lednice, nádobí. Je tam 20 míst na spaní.
 Audit obce – Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok proběhne 16. března.
 Nové internetové stránky – v současnosti se již pracuje na nových webovkách obce.
 Poškození dveří do hospody – pořizovací cena vstupních byla 36 tisíc. Věc řeší Policie.
Luděk Pažout – jsme pojištěni?
Starosta – ano, jsme. Pojistku máme u Generali. Se zástupcem pojišťovny začneme pojistnou událost řešit.
Musíme rovněž aktualizovat smlouvu z 2016.
Jiřina Lukášová – oprava dveří uvnitř proběhne kdy?
Starosta – termín zatím neznám. Dveře jsme objednaly a čekáme na ně.
Luděk Pažout – a cena?
Starosta – 16 tisíc korun dveře a zárubně 3 tisíce.
 Změna majitelů A G R O F A N D A – v únoru proběhla změna ve vedení společnosti. I nadále budeme moc
využívat garáž. Pomalu začneme v areálu pracovat. Plánujeme odstranit nálety a připravovat nový vstup na
hřbitov. Obnovíme tam původní branku, kterou se bude chodit ke kontejnerům na odpad.
Jiřina Lukášová – v jaké fázi je přepis Jedničky?
Starosta – čekáme na to, až si vyřeší převzetí firmy a pak začneme s jednáním.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – SKAUT – žádost o souhlas s realizací tábora na pozemku obce:
Obrátila se na nás zástupkyně Junáka – českého skauta s žádostí o souhlas s realizací jejich tábora na pozemku p.p.č.
145 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu. Jedná se o louku s třešňovým sadem za „Třináctkou“. Tábor je plánován pro cca 50
osob a měl by proběhnout od 15. do 30. července. Podle žádosti i komunikace s paní Starou půjde
o klasický skautský tábor s polní kuchyní a podsadovými a tee-pee stany.
Milan Franc – nemůžeme obnovit třešňový sad?
Starosta – tenhle záměr máme.
Usnesení číslo
13/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s konáním letní zotavovací akce na
obecním pozemku p.p.č. 145 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu, kterou bude pořádat v termínu od
15. do 30. července 2022 organizace Junák – český skaut, středisko Ještěd Liberec, z.s.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – DSO Mikroregion Frýdlantsko – koordinátor odpadového hospodářství:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko se již rok zabývá novým stavem odpadového hospodářství po
změně legislativy. Mikroregion si nechal zpracovat rozbor odpadového hospodářství na svém území. Jednou z věcí,
která z něho vyplynula, je potřeba koordinovaného postupu v jednání s poskytovateli služeb v tomto odvětví.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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V současnosti si tyto věci řeší každá samospráva podle svých možností. Města sice mají své odpadové odbory, ale
jejich úředníci se zejména věnují evidenci plateb za odpady. Malé obce většinou nemají nikoho, kdo by se v
problematice orientoval. Na posledním jednání DSO se tak zástupci měst a obcí shodli na potřebnosti zřízení pozice
„koordinátora odpadového hospodářství“, který by obcím odborně pomáhal v této oblasti a zejména vystupoval
jednotně vůči svozové firmě. Tato nutnost je vyvolána zejména zákonnou povinností vést důkladnou evidenci
odpadů, kdy za to nese odpovědnost samospráva a ne svozová firma.
S touto pozicí nutně souvisí náklady. Prozatím je navrženo financování v poměru 50 % paušál (25 tisíc korun) a 50 %
částka na obyvatele (25,- Kč). Počet obyvatel obce k 1. 1. 2022 je 360, proto by byla částka 9.000,- Kč. Celkově tedy za
obec 34.000,- Kč na rok. Náklady by se měli obcím a městům vyplatit po zefektivnění odpadového hospodářství
zejména při řádném vykazování separovaného odpadu v systému EKO-KOM.
Pozice koordinátora je prozatím uvažována na jeden rok, po němž proběhne vyhodnocení celého systému.
Luděk Pažout – čí je spalovna?
Starosta – nevím určitě komu patří. Je to akciová společnost.
Luděk Pažout – naše obce nejsou schopny udělat vlastní firmu, půjčit si peníze?
Starosta – ne, v současnosti se nejsme schopni dohodnout. Tohle řešení by bylo na rok a mělo by nám ukázat cestu.
Místostarosta – a to už je jistý?
Starosta – teď to probírají zastupitelstva, bez toho člověka nic neuděláme.
Luděk Pažout – koordinátor je už vybraný?
Starosta – není, připravuje se na tuto pozici výběrové řízení.
Usnesení číslo
14/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s vytvořením pozice Koordinátor
odpadového hospodářství v rámci DSO Mikroregionu Frýdlantsko a souhlasí s vyčleněním
potřebných finančních prostředků.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Linka bezpečí – žádost o pokračování podpory:
Linka Bezpečí, z.s. zaslala žádost o pokračování podpory, kterou jsme v uplynulých letech poskytovali. Naši obec opět
žádají o částku 3.000,- Kč.
Usnesení číslo
15/2022

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru spolku
Linka bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Diskuse:
 Jiřina Lukášová – odměny členům výborům. Posledně jsem nebyla. Za mě by se mohli zrušit.
o starosta – ostatní se dohodli, že se to nechá do konce volebního období stejné.
 Miloslav Götz – parkování u parku – je to problém, ničí se chodník.
o starosta – promluvím s majiteli vozidel.
Závěr:

Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 21:15 hodin.

Přílohy:

Prezenční listiny
Rozpočtové opatření dle přílohy č. 1/2022

Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 04. 03. 2022

Zápis ověřili:

Jiřina Lukášová

…………………………………………

Luděk Pažout

…………………………………………

Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta
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