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

Pan starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Přítomni:

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

Nepřítomni:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Určení
zápisu:

ověřovatelů

Určení zapisovatelky:

Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Jiřina Lukášová a pan Miroslav Liška.
Zapisovatelkou je určena paní Miroslava Pospíchalová

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

6.

Rozpočet obce na rok 2021
FCC – cenová příloha ke smlouvě o dílo č. S005801572 pro rok 2021
Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
Rozpočtová opatření
Různé:
 Informace o chodu obce
 Nová obsluha v pohostinství
Diskuse

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

K bodu programu č. 1 – Rozpočet obce na rok 2021:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Podruhé za dobu, kdy připravujeme
rozpočty, máme zpracovaný jeho návrh na nový rok před koncem toho aktuálního. V případě jeho schválení
nebudeme muset schvalovat pravidla rozpočtového provizoria, které svým způsobem omezují fungování obce
do doby schválení řádného rozpočtu. Návrh rozpočtu obce na rok 2021, který jste všichni v předstihu obdrželi
a který byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce od 25. listopadu do 10. prosince, vychází v oblasti
daňových příjmů částečně ze skutečnosti roku 2020 a částečně z predikce rozpočtového určení daní dle kalkulačky
Svazu měst a obcí ČR. Do rozpočtových příjmů však ještě zasáhne daňový balíček, jehož dopad dnes neumí
odhadnout ani „odborníci“ z ministerstva financí, protože jeho schvalování ještě není u konce. Navíc byly Senátem
do tohoto balíčku včleněny nějaké kompenzace pro obce i kraje, takže by nemuselo být tak zle. My se v návrhu
držíme střízlivých čísel. Nedaňové příjmy počítají s nejvyššími položkami u lesního hospodaření za prodej dřeva
a za pronájem pozemků. V příštím roce nepočítáme s žádnými kapitálovými příjmy, kam patří například prodej
pozemků. U přijatých dotací můžeme počítat s příspěvkem ve výši cca 80 tisíc korun na činnost místní správy,
resp. obecního úřadu. Bohužel prozatím není jasné financování pracovníků VPP. Prozatím máme oba na dodatku
k pracovní smlouvě, který prodlužuje jejich poměr do konce ledna. Měli bychom získat dotace na hospodaření
v lesích ve výši cca 20 tisíc korun. Celkové příjmy jsou tedy předpokládané ve výši 6.960.000,- Kč. Ve výdajové
části jsou zohledněny potřeby běžných výdajů ve všech kapitolách od lesního hospodaření, přes dopravní
obslužnost, sport, kulturu, SPOZ, veřejné osvětlení a zeleň, územní rozvoj, hasiče až po místní správu, včetně
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potřeb naší příspěvkové organizace. V příslušných kapitolách výdajové části jsou započítány individuální dotace
místním spolkům ve stejných výších, jako v letošním roce. Je v něm počítáno i se závazky v podobě příspěvků
organizacím, v nichž jsme členy. Jedná se o Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlantsko, Euroregion,
Sdružení obcí Libereckého kraje a Místní akční skupinu Frýdlantsko. Součástí je i náš podíl na společném
financování sociálních služeb v našem výběžku. V rozpočtu počítáme s financováním výstavby účelové
komunikace v lokalitě nad Brynychovými, což je poslední infrastruktura, kterou zde musíme postavit. Počítáme i s
lokálními opravami komunikací a chodníků. Počítáme s financováním dotací podpořené modernizace školní
kuchyně.
Měli
bychom
se soustředit na střechu mateřské školky, jejíž opravu jsme v letošním roce upozadili. V příštím roce rovněž
počítáme s poskytováním půjček z našeho Fondu rozvoje bydlení. Jeho zůstatek bude ke konci roku cca 100 tisíc
korun, které v příštím roce můžeme na půjčky poskytnout. Návrh rozpočtu počítá s výdaji ve výši 7.060.000,- Kč.
Rozpočet je opět tradičně navržen jako schodkový. Schodek je každoročně ve výši plánovaného poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení, z něhož bude zároveň i pokrytý a činí tedy 100 tisíc korun. Protože ještě nejsou známy
všechny parametry státního rozpočtu a tím pádem nemůžeme znát ani výše sdílených daní, budeme řešit finanční
potřeby operativně prostřednictvím rozpočtových opatření, jako v předchozích letech. V příštím roce se budeme
snažit
dělat
jen
to nutné a budeme šetřit, kde to půjde.
Místostarosta – co se vystavělo, máme zaplacené?
Starosta – ano, výstavbu vodovodu i kanalizace máme uhrazenou.
Usnesení číslo
59/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočet obce Kunratice na rok 2021
jako schodkový v celkové výši - příjmy: 6.960.000,- Kč a výdaje: 7.060.000,- Kč. Schodek
rozpočtu ve výši 100.000,- Kč bude pokrytý z Fondu rozvoje bydlení. Závaznými parametry
rozpočtu jsou paragrafy. Rozpis rozpočtu je přílohou zápisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 2 – FCC – cenová příloha ke smlouvě o dílo č. S005801572 pro rok 2021:
Pan starosta poskytl zastupitelstvu informace týkající daného bodu jednání. Se svozovou společností FCC Česká
republika, s.r.o. – sběrný dvůr Frýdlant máme uzavřenu smlouvu o dílo č. S005801572, na jejímž základě nám
společnost FCC poskytuje služby spojené se svozem a likvidací odpadů. Každoročně schvalujeme cenovou přílohu
k této smlouvě. Společnost FCC pro příští rok ohlásila zdražení svých služeb opět o míru inflace platnou ke konci
třetího čtvrtletí letošního roku, která činní cca 3 %. Bohužel stranou veškerého zájmu médií proběhlo předminulý
týden prohlasování nového zákona o odpadech, který do ceny za sběr a svoz odpadu silně zasáhl. Na tuto
chystanou legislativní změnu jsme byli během roku ze strany FCC upozorněni s tím, že se ještě neví, jaké skutečné
parametry bude nový zákon obsahovat. Bohužel byl přijat v nejtvrdší formě. Jde o zvýšení zákonných poplatků za
ukládání odpadů, což způsobí zdražení o cca 17 %. Přestože se v Senátu pokoušeli o částečné změkčení zákona,
tak s ohledem na současné dění nebyla v poslanecké sněmovně vůle s tím cokoli dělat. Nová legislativa souvisí
s plánovaným ukončením skládkování. Budou se muset vybudovat spalovny, na které se tímto způsobem budou
získávat finance. Ty by měly být v každém kraji tedy čtrnáct. V současnosti jsou v republice pouze čtyři tato
zařízení. Každý rok se bude poplatek za uložení odpadu na skládku navyšovat. Dále se navyšuje rekultivační
rezerva, která se do ceny za služby rovněž promítá. Celkově se náklady z roku na rok tedy zvýší o cca 20 %. Pro
představu, u nejčastěji používané popelnice s týdenním výsypem, se to může projevit zdražením přibližně o 500,Kč za rok. Obec na zabezpečení svozu a likvidace odpadu každoročně doplácí kolem 100 tisíc korun. Pokud
bychom zdražení nepromítli do poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu, půjdou zvýšené náklady zcela na
vrub obce. Pokud budeme chtít změnit cenu za odpad, musíme to udělat schválením nové vyhlášky.
Miroslava Farská – nezkusíme oslovit firmu AWE?
Starosta – o přesoutěžení odpadové firmy se pokusili v Bulovce. Do výběrka se jim nikdo kromě FCC nepřihlásil.
Bohužel zde chybí konkurence. Společnost AWE působí v obou Řasnicích a Jindřichovicích a do jiných obcí nepůjdou.
Mgr. Jana Runkasová – odpad se platí čtvrtletně?
Starosta – ano. Umožňujeme čtvrtletní, pololetní i roční platbu.
Mgr. Jana Runkasová – oni budou muset vybudovat spalovny?
Starosta – do 10 let budou muset stát. Údajně činí náklady na vybudování jedné spalovny 1 miliardu korun.
Jiřina Lukášová – nejde zafixovat cenu, aby se každý rok nezdražovalo o 16 %?
Starosta – ne, fixaci ceny žádná firma nenabízí. Postupné navyšování poplatků stanový stát zákonem.
Usnesení číslo
60/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje cenovou přílohu pro rok 2021
ke smlouvě o dílo č. S005801572 uzavřenou se společností FCC Česká republika, spol. s r. o.,
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IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82 a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
Hlasovalo: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržela se Miroslava Farská.

K bodu programu č. 3 – Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad:
Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Tento bod
úzce souvisí s předcházejícím. Změna poplatku se řeší prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Pro rok 2021 platí
přechodné období, kdy můžeme naposledy využít možnosti stávajícího principu placení za nádobu. Od roku 2022
se bude platit za svoz a likvidaci komunálního odpadu formou místního poplatku, který se bude hradit podle počtu
uživatelů bytu. Nově se bude vypočítávat výše místního poplatku za litr objednaného objemu nádoby nebo
za kilogram odvezeného odpadu. Záležet bude na parametrech, které si nastaví svozová firma. Budeme tak muset
měnit i další vyhlášku týkající se stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce. To nás čeká v roce 2021. Nyní tedy ještě schvalujeme znění
obecně závazné vyhlášky, na které jsme zvyklí a měníme pouze cenovou přílohu. Při stanovování částek jsme
přemýšleli zdali navýšit cenu o celé zdražení služeb nebo jen o část. Nakonec jsou poplatky navýšené o 15 %.
Milan Franc – musíme šetřit. Nedá se nic dělat, lidé budou více třídit.
Starosta – sousedé se mohou i dohodnout a mohou mít jednu popelnici. V několika případech to takhle funguje.
Usnesení číslo
61/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o poplatku za komunální odpad s účinností od 1. ledna 2021.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 4 – Rozpočtová opatření:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními, které se týkají přijatých finančních prostředků
na mzdy pracovníků VPP za měsíce říjen ve výši 30 tisíc korun. Další rozpočtové opatření se týká průtokové dotace
pro ZŠ ve výši 453.309,- Kč. Jedná se o dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jde o tzv. Šablony,
z nichž škola platí nejrůznější školní činnosti. Současně s těmito uvedenými opatřeními Vás tradičně žádám
o pověření k provádění nezbytných rozpočtových opatřeních do konce kalendářního roku s jejich následnou
kontrolou na nejbližším zasedání zastupitelstva v novém roce.
Místostarosta – u pracovníků VPP nevíme, jestli je budeme mít v dalším roce dál?
Starosta – nyní jsou oba na dodatku k pracovní smlouvě do konce ledna. To, co bude příští rok, se tradičně neví.
Usnesení číslo
62/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy
č. 7/2020. Tato příloha je součástí zápisu. Zároveň pověřuje starostu k provedení
nezbytných rozpočtových opatření do konce roku 2020 s jejich následnou kontrolou v roce
2021.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
Pan starosta poskytl zastupitelstvu informace o chodu obce týkající se veřejné sbírky. Máme r adost z příspěvku
Římskokatolické církve – Děkanství Frýdlant, které zaslalo na sbírkový účet 100 tisíc korun. Na konci roku
rozpečetíme pokladničky a peníze z nich vložíme na účet. Po té je pak opět zapečetíme a budeme ve sbírce
pokračovat.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – Nová obsluha v pohostinství:
Pan starosta informoval zastupitelstvo o personální situaci v pohostinství. Ze zdravotních důvodů bude muset
ukončit pracovní poměr současná obsluha. Musíme tak najít v nejbližší době novou obsluhu.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání vzalo poskytnuté informace na vědomí.
Diskuse: Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Závěr:
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 19:15 hodin.
Přílohy: Prezenční listiny
Rozpočtové opatření dle přílohy č. 7/2020
Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 18. 12. 2020
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Zápis ověřili:

Jiřina Lukášová
Miroslav Liška

………………………………………
…
………………………………………
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…

Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta
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