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ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunratice konaného
v pátek 14. února 2020 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, Miloslav Götz, Miroslav Liška, Zdeněk Liška, Jiřina Lukášová
a Mgr. Jana Runkasová.

Nepřítomni:

Miroslava Farská, Luděk Pažout – řádně omluveni
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.

7.

Rozpočtový výhled
Dotace na činnost spolků
Inventarizace majetku obce
Rozpočtová opatření
Krajská vědecká knihovna Liberec – dodatek ke smlouvě o zpracování knih
Různé:
 Informace o chodu obce
 FRB – I. kolo příjmu žádostí
 Servisní smlouva k údržbě herních prvků
 DSO Mikroregion Frýdlantsko – pokračování společné kanceláře a dodatek ke smlouvě na
kompostéry
 Aktualizace Programu rozvoje obce
Diskuse

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

K bodu programu č. 1 – Rozpočtový výhled:
Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh střednědobého rozpočtového výhledu. Střednědobý výhled rozpočtu
dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, slouží pro střednědobé finanční
plánování rozvoje hospodaření obce. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obec má povinnost zveřejnit
střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dní před dnem
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Tuto povinnost jsme splnili zveřejněním návrhu od 21. ledna
do 12. února 2020. Ke zveřejněnému návrhu nebyly uplatněny k dnešnímu dni žádné připomínky.
Usnesení číslo
1/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce Kunratice
na období let 2020 – 2023.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
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K bodu programu č. 2 – Dotace na činnost spolků:
Pan starosta předložil zastupitelstvu podané žádosti o 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 tři 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. V loňském roce žádali také včelaři, a to částku 5 tisíc
korun. V tom letošním, prozatím žádost nepodali, protože čekají na svou výroční valnou hromadu, na níž možnost
požádat nás o individuální dotaci projednají. Všechny dotace poskytnuté v loňském roce byly ze strany příjemců
včas a řádně vyúčtovány.
Starosta – v tomto bodě jednání hlásím za všechny zastupitele střet zájmu, neboť jsme buď členy Sboru
dobrovolných hasičů nebo TJ Sokol.
Usnesení číslo
2/2020

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: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
3/2020

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: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
4/2020

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: 7

Pro: 7

Proti: 0

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 3 – Inventarizace majetku obce:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem provedených inventur majetku. Inventury proběhly bez závad.
Majetek, který se likviduje je nefunkční nebo morálně zastaralý. Z evidence vyřazujeme majetek v účetní hodnotě
cca 90 tisíc. Jedná se například o tlakový hrnec, žebřík, apod. Největší položkou z vyřazovaného majetku je
projektová dokumentace k víceúčelovému hřišti, které mělo vzniknout v prostoru u rybníky a z něhož sešlo.
Projektová dokumentace se nelikviduje. Zůstane v archivu, ale dále se nebude inventarizovat. K fyzické likvidaci
vyřazeného hmotného majetku dojde při svozu nebezpečného a objemného odpadu.
Usnesení číslo
5/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere na vědomí informace o inventarizaci
majetku v roce 2019 a schvaluje inventarizační zápis i návrhy na vyřazení majetku.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 4 – Rozpočtová opatření:
Pan starosta informoval zastupitele o provedených opatřeních. Zde Vás pouze seznámím v krátkosti
s rozpočtovými opatřeními, které jsem provedl v rámci pověření na konci roku 2019. Od 17. prosince do konce
roku jsme obdrželi mzdové prostředky na pracovníky VPP ve výši 15 tisíc korun za měsíc prosinec. Dále byla
provedena vnitřní úprava rozpočtu ve výši 55 tisíc korun. Rozpočtová opatření dle přílohy číslo 1/2020 se týkají
mzdových
prostředků
VPP
za měsíc leden ve výši 15 tisíc korun. Obdrželi jsme dotaci na hospodaření v lesích ve výši 15 tisíc korun. V rámci
vnitřní úpravy rozpočtu jsme prostřednictvím financování zapojili 400 tisíc korun na III. etapu rekonstrukce KD.
V příjmové části rozpočtu jsme museli upravit částku poskytnutou na činnost obecního úřadu, která byla
upřesněna na 83.400,- Kč. Původně jsme měli v rozpočtu rovných 83 tisíc korun.
Místostarosta – co pracovníci VPP v letošním roce?
Starosta – v současnosti byla prodloužena do dubna stávající smlouva, na základě které zaměstnáváme paní
Valovou.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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Mgr. Jana Runkasová – kolik jich máme?
Starosta – pracovník VPP je pouze jeden, a to paní Valová. Pavel Götz je zaměstnán přímo pod obcí.
Jiřina Lukášová – co paní Vítková? Počítáme s ní?
Starosta – ano, bude se nám zase starat o kytky a veřejnou zeleň.
Usnesení číslo
6/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy
č. 1/2020 a bere na vědomí rozpočtová opatření dle přílohy č. 9/2019 provedená
od 17. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Rozpočtová opatření jsou přílohami zápisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 5 – Krajská vědecká knihovna Liberec – dodatek ke smlouvě o zpracování knih:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s dodatkem k rámcové 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 v minulý rok
počítá rozpočet obce s 10 tisíci korun na tuto službu. Jedná se již v pořadí o 12 dodatek. Všichni víme, že nás na
začátku ledna opustil náš letitý knihovník pan Karel Málek. Novou knihovnicí bude paní Marcela Pažoutová. Nový
bude i termín provozu. Otevřeno bude každé úterý od 17:30 hodin. Budeme chtít do knihovny nalákat děti z naší
školy, v níž začal pracovat čtenářský kroužek.
Mgr. Jana Runkasová – do kolika bude otevřena?
Starosta – asi do 19 hodin.
Místostarosta – můžeme mít elektronické knihy?
Starosta – my asi ne. Ta možnost je ve Vědecké knihovně v Liberci.
Jiřina Lukášová – ta částka se vyčerpá celá
Starosta – ano, většinou se vyčerpá celá.
Usnesení číslo
7/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje dodatek č. 12 pro kalendářní rok
2020
k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih uzavřené s Krajskou vědeckou knihovnou
Liberec a pověřuje starostu k jeho podpisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
Přezkoumání hospodaření obce – naše hospodaření je podrobeno dvěma kontrolám. První kontrola proběhne
během podzimu, jako dílčí přezkoumání. Závěrečný přezkum hospodaření za uplynulý rok proběhl toto pondělí
10. února. Obě kontroly neshledaly žádné nedostatky ani chyby. Naopak musím z tohoto místa pochválit naši paní
účetní za její příkladnou práci. Na výslednou zprávu auditorky čekáme.
Rekonstrukce Kulturního domu – stavební práce jsou v tuto chvíli v plném proudu. Sociální zázemí pro veřejnost
bude fungovat. Kulturák otevřeme hasičským plesem. Podle harmonogramu bychom měli vše naplánované
stihnout.
Po plese pak už hostinec zůstane otevřený a další práce budou pokračovat za provozu.
Záměr výstavby chodníku – ve středu jsem tady na úřadě hostil pana Jana Svitáka, náměstka hejtmana řídícího
rezort dopravy na Libereckém kraji, dále pana Jana Růžičku, ředitele Krajské správy silnic LK a pana Martina Čápa,
vedoucího investičního oddělení KSS LK. Společně s panem Filipem Kučerou jsem hostům představil studii
proveditelnosti chodníku. Vysvětlovali jsme jim, co nás k výstavbě chodníku motivuje, že jde o rekonstrukci
vrchního vedení nízkého napětí a výstavbu optické sítě pro internet. Liberecký kraj nebude našemu záměru bránit.
Budeme moci stavět na jejich pozemcích, které bychom pak mohli získat do našeho vlastnictví. Dále by nám kraj
mohl pomoci s financováním autobusových zálivů a zastávek. S čím nám bohužel nemůže pomoci jsou úpravy nebo
přestavby mostů v jejich vlastnictví.
Letecké snímkování obce – po deseti letech se nám ozvala společnost, která pro nás v roce 2010 pořídila letecké
snímky naší obce. Snímkování, které jsem již objednal, vychází na necelých 10 tisíc korun a v ceně je i
velkoformátová fotografie, kterou vidíte na zdi zasedací místnosti.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – FRB – I. kolo příjmu žádostí:
Pan starosta navrhl vypsání prvního kola poskytování půjček z FRB. V rozpočtu je na půjčky vyčleněn celý zůstatek
Fondu rozvoje bydlení ve výši 185 tisíc korun. V současnosti však víme o třech zájemcích, kteří dohromady chtějí
300 tisíc korun, proto navrhuji vypsat první kolo s tím, že podle požadované částky případně doplníme fond o další
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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finanční prostředky. Po jejich načerpání na účet fondu je vrátíme zpět do provozních financí. Termín navrhuji na
jeden měsíc od 17. února do 18. března. Následně bychom poskytnutí půjček schválili.
Usnesení číslo
8/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje vypsání prvního kola příjmu žádostí
o poskytnutí půjčky z FRB v roce 2020 dle směrnice č. 2/2012 – pravidla pro tvorbu a
použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Obce Kunratice“. Termín podávání
žádostí je od 17. února do 18. března 2020.

Hlasovalo: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržela se Jiřina Lukášová.

K bodu programu RŮZNÉ – Servisní smlouva k údržbě herních prvků:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem servisní smlouvy na kontroly a údržbu herních prvků. Tuto smlouvu
jsem uzavírali již přede 5 lety. Společnost Hřiště hrou s.r.o. pro nás prováděla revize herních prvků a současně pak
servis a odstraňování závad. Servisní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do konce roku 2024. Jedna prohlídka
s revizní zprávou vychází cca na 10 tisíc korun a provádí se jednou za rok. Po prohlídce dorazí servisní technici,
kteří odstraňují nalezené závady nebo nedostatky a my máme opět garanci, že je hřiště bezpečné a k provozu
způsobilé.
Usnesení číslo
9/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zavedení a
provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště č. 20-99-G003-0 se zhotovitelem
Hřiště hrou s.r.o., IČ: 03673073, se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – DSO Mikroregion Frýdlantsko – pokračování společné kanceláře a dodatek ke
smlouvě na kompostéry:
Pan starosta poskytl informace vycházející z valného shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frýdlantsko. Mikroregion pro své lepší fungování zřídil před třemi lety kancelář, která pro členské
obce připravuje podklady k jednání svazku. V kanceláři pracuje paní Anna Randáková. Pro svazek administruje
projekty, které jsme společně realizovali. Jde například o bezdrátové rozhlasy nebo kompostéry a štěpkovače, o
nichž budu ještě hovořit. Činnost kanceláře byla také financována prostřednictvím dotace a rádi bychom podali
žádost s navazujícím projektem, v němž by mohla kancelář navíc ještě administrovat financování sociálních služeb
v rámci společného měšce, kde by přibyla pracovní síla v osobě paní Lenky Porubské. Posledním společným
projektem, kterého se však nezúčastnily všechny obce, bylo pořízení mobilního pódia. Paní Randáková zajišťuje i
evidenci akcí a půjčování pódia pořadatelům. Její práce pro DSO je velkým přínosem a posunula dění
v Mikroregionu o notný kus vpřed. První dvě usnesení se týkají chodu kanceláře. První je pro financování
komunitního plánování sociálních služeb a druhé na fungování samotné kanceláře s poradenstvím. Třetí usnesení
se týká projektu kompostérů, které se blíží ke konci a je zapotřebí prodloužit platnost smluv o výpůjčce, protože
byla udržitelnost počítána od jiného data, než mělo být.
Usnesení číslo
10/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje zapojení obce do projektu
"Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku" v letech 2020-2021 a souhlasí s
vyčleněním potřebných finančních prostředků v r. 2020, které jsou součástí členského
příspěvku na rok 2020, včetně finančních prostředků na náklady projektu v roce r. 2021,
které budou součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2020 na spolufinancování
podílu žadatele a převodem této částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO, který
bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
11/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje zapojení obce do projektu
"Poradenství pro Frýdlantsko II" v letech 2020-2021 a souhlasí s vyčleněním potřebných
finančních prostředků na pokrytí nákladů projektu v období 2020-2021, které budou
součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2020 na spolufinancování podílu
žadatele a převodem této částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO, který bude
žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.
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Usnesení číslo
12/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
výpůjčce uzavřené s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Frýdlantsko, IČ: 70946213, se
sídlem Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Aktualizace Programu rozvoje obce:
Pan starosta seznámil zastupitele s aktualizací Programu rozvoje obce. V loňském roce jsme opravili chodníčky
v mateřské školce, což byl jeden z bodů v akčním plánu našeho Programu rozvoje obce. Některé aktivity máme
splněny a některé budou v dohledné době rovněž naplněny. Jde například o rekonstrukci sociálního zázemí v KD.
V současnosti bychom chtěli zažádat o dotaci na modernizaci vybavení školní kuchyně. Tento záměr je v souladu
s naším Programem rozvoje obce, kde je modernizace kuchyně popsána. Pouze upřesníme, že se jedná o
modernizaci přístrojového vybavení. Rádi bychom pořídili konvektomat, kuchyňský robot a škrabku na brambory.
Celkové náklady odhadujeme na 250 tisíc korun a dotace by mohla činit až 85 %. S administrací projektu nám
pomůže externí poradkyně, která pomáhá i jiným obcím.
Usnesení číslo
13/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Diskuse:
 Jiří Machatý – silnice od tržnice, proč se neopravila až ke křižovatce v lese?
o Starosta – bohužel nás podvedla polská firma. Nechali si zaplatit opravu celého rozbitého úseku.
Udělali asi 2/3 zakázky, odjeli a už se nevrátili. V současnosti to řeší kriminální policie.
 Jiří Machatý – u nás nesvítí lampy.
o Milan Franc – děkuji za upozornění. Podívám se na to.
Závěr:
Přílohy:

Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 20:20 hodin.
Prezenční listiny
Rozpočtové opatření dle přílohy č. 1/2020

Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 14. 02. 2020

Zápis ověřili:

Jiřina Lukášová
Miroslav Liška

………………………………………
…
………………………………………
…

Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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