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ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunratice konaného
v pátek 17. dubna 2020 od 18:00 hodin na sále Kulturního domu
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 - omluveni

Nepřítomni:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Určení
zápisu:

ověřovatelů

Určení zapisovatelky:

Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Miroslava Farská a paní Mgr. Jana Runkasová.
Zapisovatelkou je určena paní Miroslava Pospíchalová

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

Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2019
Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kunratice za rok 2019
Fond rozvoje bydlení – poskytnutí půjček
Jiří Tesař – projektování rekonstrukce veřejného osvětlení
ENGIE Services, a.s. – stanovisko ke stavbě a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – obnova vedení NN
6. ZŠ a MŠ Kunratice – žádost o dotaci na modernizaci vybavení školní kuchyně
7. Žádosti o finanční podporu od obce – Nadace Ivana Dejmala a Hospic Sv. Zdislavy
8. Rozpočtová opatření
9. Různé:
 Informace o chodu obce
 Rekonstrukce kuchyně v pohostinství
 Freedlantsko.eu – nabídka prodloužení spolupráce
 Oprava kostelních hodin
10. Diskuse
Paní Miroslava Farská navrhla doplnit program zasedání o bod s názvem „Oprava kostelních hodin“. Nikdo nebyl proti, proto
byl tento bod do programu doplněn. Žádné další návrhy na rozšíření programu nebyly podány .

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

K bodu programu č. 1 – Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2019:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s účetní závěrkou a s návrhem závěrečného účtu obce. Jedná se o každoroční
záležitost. Od r. 2013 je novelizován zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která se promítla i do změny zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích. Obcím tak zavedla povinnost schvalovat účetní závěrku, která se skládá z ROZVAHY
a z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY. Jedná se o výkazy, z nichž je patrný výsledek hospodaření za předchozí rok. Dle
vyhlášky č. 220/2013 Sb., na základě které jsme zpracovali i směrnici pro schvalování účetní závěrky, se nově
účetní závěrka sestává ještě ze zprávy o výsledku finanční kontroly, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku
hospodaření. Obec hospodařila se záporným výsledkem ve výši -23.407,54 Kč / HČ: - 258.364,12,- Kč a DČ: +
234.956,58,- Kč. Hospodaření obce bylo ovlivněno opravou zpevněných ploch v MŠ a výměnou oken v jídelně,
vybudováním stání pro kontejnery na tříděný odpad, lesním hospodařením a provozem pohostinství. Inventarizace
obecního majetku proběhla v pořádku. Kontrola hospodaření obce byla provedena za uplynulý rok celkem 2x.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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Poprvé 30. září 2019 jako dílčí a 10. února 2020 jako závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné méně závažné ani závažné chyby a nedostatky. Zápis o přezkoumání hospodaření
obce a Návrh na závěrečný účet obce za rok 2019 byl zveřejněn v souladu se zákonem od 4. do 20. března.
Schválený rozpočet předpokládal schodek ve výši 350.000,- Kč. Po realizaci akcí podpořených dotací skončilo
hospodaření
obce
rozpočtovým
schodkem
ve
výši
-185.445,89 Kč. Stav účtu k 1. 1. 2019 je 3.489.791,21 Kč; FRB 326.065,64 Kč; Hospoda 229.134,- Kč. Stav účtu k 31.
12. 2019 je 3.443.118,78 Kč; FRB 187.292,18 Kč; Hospoda 128.969,- Kč.
Usnesení číslo
14/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje účetní závěrku obce Kunratice
za rok 2019

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
15/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření souhlasí s celoročním hospodařením obce v roce 2019 bez výhrad
a současně schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunratice za rok
2019.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 2 – Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kunratice za rok 2019:
Pan starosta předložil zastupitelstvu informace o hospodaření Základní a mateřské školy Kunratice. Povinnost
z prvního bodu platí i pro naši příspěvkovou organizaci. Z výkazu ZISKU A ZTRÁTY vyplývá, že škola má kladný
hospodářský výsledek (HV) ve výši 93.787,35 Kč. Zlepšený HV navrhujeme převézt do rezervního fondu
organizace, resp. převézt jej do fondu investic, který by organizace zřídila. V rezervním fondu ZŠ a MŠ je nyní
188.579,57 Kč a po přičtení zlepšeného HV ve výši 93.787,35 Kč bude zůstatek činit 282.366,92 Kč. Tyto finanční
prostředky bychom po dohodě s paní ředitelkou chtěli využít na vybudování hřiště, o němž uvažujeme již řadu let.
Bylo by dobré, abychom přidali stejnou částku, jako škola a vybudovali pořádné hřiště s prolézačkami. Dotace na
hřiště v ZŠ neexistuje a myslím si, že bude lepší, když si ho postavíme za své, protože se nebudeme muset nikomu
zodpovídat. Hlavní slovo by při výběru herních prvků měly mít paní učitelky. Rádi bychom jej realizovali během
letních prázdnin. V naší příspěvkové organizaci byl proveden audit kontrolorem ze Sdružení obcí Libereckého kraje.
Kdy bylo konstatováno, že organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako
hospodárné a nebylo zjištěno významné porušení závazných právních předpisů. Inventarizace proběhla za rok
2019 v pořádku.
Mgr. Jana Runkasová – a co pořídit altán?
Starosta – o tom jsme se zatím nebavili.
Jiřina Lukášová – ten fond, co se zřídí, tak bude obecní?
Starosta – ne, školní, půlku dá škola a půlku obec
Jiřina Lukášová – v našem rozpočtu máme peníze na to přispění?
Starosta – ano, máme ušetřeno z minulých let. Ve školce v současnosti řešíme pořízení mlhoviště pro osvěžování
dětí v letních měsících. Teď se kropí hadicí.
Místostarosta – my nepotřebujeme vědět konkrétní částku?
Starosta – známe objem peněz. Musíme si na to sednout a dohodnout se, co by tam paní učitelky chtěly.
Miroslava Farská – musí se upravit terén? A v jaké části to bude?
Starosta – terén se bude muset upravit a je to ve školní zahradě kolem u studny. Nebude to park pro veřejnost.
Usnesení číslo
16/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní školy a mateřské školy Kunratice, okres Liberec za rok 2019.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení číslo
17/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec za rok 2019, který
skončil ziskem ve výši 93.787,35 Kč a souhlasí s ponecháním tohoto zisku na rezervním
fondu příspěvkové organizace.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
18/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání dává souhlas své příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec k vytvoření fondu investic.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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Zdržel se: 0
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Zároveň souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu organizace do
fondu investic.
Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení číslo
19/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s vybudováním hřiště s herními prvky
v zahradě základní školy. Zároveň souhlasí s financováním tohoto záměru z fondu investic
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec.
Zastupitelstvo obce se zavazuje k dofinancování tohoto záměru ve stejné výši,
jako příspěvková organizace, přičemž celkový finanční objem za budované hřiště bude činit
maximálně 600 tisíc korun s DPH.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 3 – Fond rozvoje bydlení – poskytnutí půjček:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se žádostmi o poskytnutí půjčky. V prvním kole příjmu žádostí byly podány
celkem 4 žádosti s celkovou požadovanou částkou 350 tisíc korun. Jmenovitě žádali pan Karel Lukáš (100 tisíc),
manželé Eva a Karel Rudolfovi (100 tisíc), pan Bohuslav Křelina (100 tisíc) a manželé Eva a Štefan Švarcovi (50 tisíc).
Aktuální stav Fondu rozvoje bydlení je k dnešnímu dni 273.805,81 Kč a vzhledem k převisu požadovaných
finančních prostředků musíme nejprve převézt peníze z běžného účtu. Máme ještě jednu zájemkyni o půjčku,
která
se
ozvala
v tomto týdnu. Je to paní Lucie Otová, která chce požádat o 100 tisíc na opravu střechy. S ohledem na tuto
informaci bychom měli převézt částku ve výši 176.194,19 Kč a ihned vyhlásit druhé kolo.
Miroslava Farská – nemůžeme upravit směrnici, aby šly půjčky poskytnout bez vyhlášení.
Starosta – ne, půjčky musí být vždy vyhlášeny prostřednictvím veřejné vyhlášky.
Jiřina Lukášová – hlásím, že já jsem v tomto bodě ve střetu zájmů.
Usnesení číslo
20/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje navýšení finančních prostředků
ve Fondu rozvoje bydlení o částku 176.195,- Kč. Finanční prostředky budou převedeny
z běžného účtu obce.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
21/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2020 z Fondu rozvoje bydlení žadateli Karlu Lukášovi, bytem Kunratice 18,
464 01 Frýdlant na změnu systému vytápění, výměnu komínu a vybudování nové kotelny
ve výši 100.000,- Kč.

Hlasovalo: 7

Pro: 6

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

Zdržela se Jiřina Lukášová.

Usnesení číslo
22/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2020 z Fondu rozvoje bydlení žadatelům Evě a Karlu Rudolfovým, bytem
Kunratice 6, 464 01 Frýdlant na opravu fasády ve výši 100.000,- Kč.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
23/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2020 z Fondu rozvoje bydlení žadateli Bohuslavu Křelinovi, bytem Kunratice
46,
464 01 Frýdlant na zateplení střechy a rekonstrukce podkroví ve výši 100.000,- Kč.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
24/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2020 z Fondu rozvoje bydlení žadatelům Evě a Štefanu Švarcovým, bytem
Kunratice 12, 464 01 Frýdlant na výměnu oken, dveří, podlahy a schodů ve výši 50.000,- Kč.

Hlasovalo:

Pro: 7

Usnesení číslo

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje vypsání druhého kola příjmu žádostí

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Proti: 0

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.
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25/2020
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 20. dubna do 20. května 2020.
Hlasovalo:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu programu č. 4 – Jiří Tesař – projektování rekonstrukce veřejného osvětlení:
Pan starosta informoval zastupitelstvo o situaci s technickou infrastrukturou v obci. V souvislosti s rekonstrukcí
vrchního vedení nízkého napětí, které v současné době plánuje ČEZ, nás nemine rekonstrukce veřejného osvětlení
(VO). Na základě doporučení pana Jiřího Hanšpacha a po rozhovoru s kolegou Josefem Horinkou (starostou města
Hrádek nad Nisou) jsem oslovil pana Jiřího Tesaře, který je špička v tomto oboru. Pro město Hrádek nad Nisou
realizuje pan Tesař obnovu VO již několik let. Pohybuje se i na Frýdlantsku. Spolupracoval s Habarticemi, Višňovou,
Heřmanicemi, atd. Pana Tesaře jsem již oslovil a byl přítomen na úvodním společném jednání s projektantem
společnosti ENGIE i zástupcem společnosti CS Spoje, kde jsme řešili technické záležitosti rekonstrukce vedení NN
a zároveň záměr pokládky optického kabelu pro internet. Nejprve musíme nechat zpracovat pasport veřejného
osvětlení a následně projektovou dokumentaci k rekonstrukci celé této infrastruktury. Podle odhadu by mohla
celková rekonstrukce vyjít přibližně na 10 milionů. Určitě ji budeme muset řešit po etapách a při tom hledat
finanční podporu v nějakých dotačních programech. Rekonstrukci musíme tak jako tak realizovat, neboť ČEZ sundá
vrchní vedení a uloží jej do země.
Miroslav Liška – optiku natáhnou podle hlavní silnici? Co ty domy mimo silnici?
Starosta – budou realizovat i rozvod po obci do všech domů.
Mrg. Jana Runkasová – bude možnost přidat lampy?
Starosta – ano, dojde k zahuštění lamp.
Usnesení číslo
26/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
vypracování dokumentace nezbytné k rekonstrukci veřejného osvětlení se společností
ARTMETAL Jiří Tesař s.r.o., IČ 08569371, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha Chodov
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 5 – ENGIE Services, a.s. – stanovisko ke stavbě a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – obnova vedení NN:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o budoucí smlouvě a s dalšími informacemi k tomuto bodu
jednání. V souvislosti s rekonstrukcí vrchního vedení nízkého napětí, resp. jednou z jeho etap se na nás obrací
společnost ENGIE Services a.s., která zastupuje společnost ČEZ Distribuce a zároveň pro ni vypracovává
projektovou dokumentaci ke stavbě: LB-Kunratice-Obnova NN ET.2. LB_0409. Žádají nás o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (VB) u obecních pozemků, kam bude nově uloženo zemní vedení
NN. Tato společnost se postupně obrací na všechny majitele dotčených pozemků, s nimiž tyto smlouvy a dohody
uzavírá. Za zřízení VB obec obdrží celkem 8.400,- Kč.
Jiřina Lukášová – a to se týká každého domu?
Starosta – jde o domy napojené z trafostanice u školky. Vy jste určitě připojeny z trafostanice od „čtrnáctky“.
Usnesení číslo
27/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006582/VB/1 se
společností ČEZ Distribuce, IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 6 – ZŠ a MŠ Kunratice – žádost o dotaci na modernizaci vybavení školní kuchyně:
Pan starosta informoval zastupitelstvo o připravovaném záměru. Ve školní kuchyni chceme realizovat projekt
s názvem „Vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Kunratice“, v jehož rámci bychom rádi pořídili nové vybavení v podobě
konvektomatu, škrabky na brambory a kuchyňského robota. Celkové náklady jsou odhadnuty na 250 tisíc a mohli
bychom získat dotaci ve výši 80%. Vybavení bychom pořizovali v příštím roce, ale nyní je nutné podat žádost o
dotaci, kterou pro nás bude administrovat paní Eliška Kácovská. Tato dáma má s dotačním programem zkušenosti
a zpracovává žádosti i pro další školy na Frýdlantsku. Pro výkon této činnosti je nutné uzavřít příkazní smlouvu.
Milan Franc – zaujaly mě pojmy ve smlouvě. Co to je příkazník?

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
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Starosta – příkazní smlouva je obdoba mandátní smlouvy. Příkazník je mandatář, jenž se k něčemu zavazuje.
Usnesení číslo
28/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření příkazní smlouvy na
činnost
v rámci realizace projektu: „Vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Kunratice“ s paní Eliškou
Kácovskou, IČ 086 28 742, se sídlem Jižní 1811/61, 470 01 Česká Lípa a pověřuje starostu
obce
k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 7 – Žádosti o finanční podporu od obce – Nadace Ivana Dejmala a Hospic Sv. Zdislavy:
Pan starosta předložil zastupitelstvu žádosti o finanční podporu. S žádostí o finanční podporu se na nás obrátili dva
tradiční žadatelé. Nadace Ivana Dejmala nás žádá o finanční podporu projektu Obnovy evropsky významné lokality
Jizerské smrčiny. Výši příspěvku v žádosti přesně nespecifikuje a píše o řádu tisíců korun, přičemž potřebuje sehnat
celkovou částku ve výši 358.752,- Kč, která je vlastním podílem spolufinancování ke schválené dotaci. Hospic Sv.
Zdislavy nás žádá o příspěvek ve výši 5,- Kč za obyvatele, což je v našem případě částka ve výši 1.880,- Kč.
Tato podpora je žádána na terénní činnost, kterou nelze financovat jako sociální službu, čili nejdou na ní použít
peníze ze „společného měšce“ na sociální služby, který jsme vytvořili v rámci DSO Mikroregionu Frýdlantsko.
Usnesení číslo
29/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru Nadaci
Ivana Dejmala na financování projektu obnovy evropsky významné lokality Jizerské
smrčiny ve výši 3000 Kč.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Usnesení číslo
30/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru Hospicu
Sv. Zdislavy ve výši 5,- Kč za obyvatele, celkem 1.880,- Kč.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 8 – Rozpočtová opatření:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními. Ta se týkají dvakrát mzdových prostředků
na VPP ve výši 15 a 15 tisíc za měsíce leden a únor. Dále jde o průtokovou vratku dotace na šablony
ze ZŠ ve výši 13.504,- Kč.
Jiřina Lukášová – co je průtoková dotace?
Starosta – nějaké dotace jdou napřímo do školy a některé plynou přes účet zřizovatele. Ty jsou průtokové.
Usnesení číslo
31/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy
č. 2/2020. Rozpočtová opatření jsou přílohami zápisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
 COVID-19 - v současnosti naše obec stejně jako zbytek republiky funguje v nouzovém stavu. V rámci boje
s nemocí využíváme finanční prostředky z kapitoly na řešení mimořádných událostí. Nakupujeme látky a
jiné galanterní zboží, které dodáváme dobrovolnicím, které pro nás šíjí roušky. Ty rozdáváme občanům,
nyní
i přes rouškovník od Josefa Haranta. Rozdáváme desinfekci, kterou jsme získali od Libereckého kraje
prostřednictvím ORP Frýdlant. Celkem 110 litrů jsme zakoupili od města Hejnice. Od státu jsme prozatím
nic nedostali, pouze po nás chce vědět, kde a co jsme získali a co jsme s tím udělali. Touto cestou děkuji
všem, kteří se zapojili do pomoci.
Miroslava Farská – děkujeme obci za pomoc. Bez této pomoci bychom nemohli fungovat.
Starosta – jsem také rád, že pro lidi fungujete.
 Knihovna - pracujeme na obnově knihovny. V současnosti proběhla výmalba a budeme měnit okna. Dále
plánujeme obnovit její vnitřní vybavení.
 Rekonstrukce hospody – stavební práce, které byly předmětem dotace 3. etapy rekonstrukce, jsou
hotovy. Využijeme uzavření hospody a doděláme vršek a kuchyň, kde se vymění rozvody elektřiny a
zhotoví se sádrokartonové podhledy, které se navíc zateplí.
 Odběrné místo u fotbalových kabin – v kabinách dosloužil hlavní jistič deon. Došlo k jeho výměně a při té
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příležitosti musí být uzavřena nová smlouva o připojení odběrného místa. K tomuto bodu bychom měli
přijmout usnesení o uzavření smlouvy.
Usnesení číslo
32/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí číslo
20_NN_1009404361 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere ostatní poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – Freedlantsko.eu - nabídka prodloužení spolupráce:
Pan starosta předložil zastupitelstvu nabídku prodloužení spolupráce na propagaci obce. Po úspěšné spolupráci
s portálem Freedlantsko.eu v loňském roce nám zasílá pan Petr Bíma nabídku na pokračování spolupráce i v
letošním roce. V loňském roce byla spolupráce financována prostřednictvím DSO Mikroregionu Frýdlantsko z
prostředků
v rámci realizovaného projektu. Tento projekt už bohužel skončil, ale v této spolupráci bychom měli pokračovat.
V nabídce jsou „balíčky“ s různým rozsahem služeb, které se dají různě kombinovat. Díky loňské spolupráci jsme
mimo jiné měli zajištěnou povinnou publicitu pro česko-polské hasičské cvičení VICHR. Dále jsme využili
fotografování dvou akcí „Kunratická kosa“ a „TONGRUND 1813-2019“. Díky této publicitě a propagaci se zvyšuje
povědomí o našich akcích v širokém okolí. Portál Freedlantsko.eu je i mediálním partnerem Kunratické JamParády
a Petr Bíma pro nás spravuje webové stránky naší soutěže a dělá pro nás návrhy plakátů i další grafiku, např. logo
Hostince U Marvana, logo JamParády, pohlednice, upomínkové a reklamní předměty, vítací cedule obce, atd.. V
současnosti
pracuje
na navigačních směrovkách pro naši obec a informačních tabulkách o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Nabídka obsahuje tři varianty balíčků služeb. PR Basic za 18 tisíc, PR Forward za 36 tisíc a PR Exclusive za 60 tisíc.
Jde o roční paušál.
Jiřina Lukášová – budeme schvalovat jednu z těch variant?
Miroslav Liška – zlatá střední cesta.
Mgr. Jana Runkasová – z jaké položky to bereme?
Starosta – z položky na služby z místní správy.
Miroslava Farská – loni jsme měli za kolik?
Starosta – to byla plná verze.
Usnesení číslo
33/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje spolupráci s informačním portálem
Freedlantsko.eu v rámci pokročilého balíčku PR Forward.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – oprava kostelních hodin:
Zastupitelka paní Miroslava Farská požádala o informaci, v jaké fázi se nachází snaha o opravu kostelních hodin.
Pan starosta odpověděl na otázky týkající se kostelních hodin. Schvalovali jsme vypsání veřejné sbírky. Tu jsme
prozatím nevyhlásili, protože neznáme cenu opravy. Na farnosti došlo ke změně faráře. S Vítem Audym jsme byli
na opravě domluveni. S novým panem farářem jsme se ještě nebavili. Musíme se do kostela jít ještě podívat.
Zkusíme najít někoho, kdo mechanické hodiny opravuje, abychom zjistili, zdali jde hodinový stroj ještě opravit.
Když by to nešlo, tak bychom šli do té elektrické varianty, o níž jsme se v minulém roce bavili.
Miroslav Liška – ale aby to povolil majitel kostela.
Starosta – uvidíme. Spíše než nefunkční hodiny, trápí je stav střechy nad hlavní lodí kostela.
Usnesení číslo
34/2020

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje ukládá starostovi obce projednat
s vlastníkem kostela Všech svatých možnost opravy věžních hodin.

Hlasovalo: 7

Pro: 7

Diskuse:

Závěr:
Přílohy:

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 19:35 hodin.
Prezenční listiny
Rozpočtové opatření dle přílohy č. 2/2020
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Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 17. 04. 2020

Zápis ověřili:

Miroslava Farská
Mgr. Jana Runkasová

………………………………………
…
………………………………………
…

Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta
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