Politické události roku 2008:
___________________________________________________________________________
V roce 2008 se stalo opět mnoho zajímavých událostí, jak ve světě, doma nebo ve sportu.
1.1.2008 převzalo předsednictví Evropské unie, jako první z nových států EU, Slovinsko. Na
mapě Evropy vznikl nový stát, a to Kosovo, které vyhlásilo odtrţení od Srbska. V USA
probíhaly během roku primární volby do prezidentského úřadu, kdy volby nakonec vyhrál
zástupce demokratů Barack Obama. V Tibetu propukly největší protičínské nepokoje za
posledních 20 let. V březnu se konali i volby prezidenta Ruska, kdy zvítězil Dmitrij
Medvěděv, bývalý prezident Vladimír Putin se stal premiérem. Na Kubě byl prezidentem
zvolen bratr Fidela Astra Raúl Castro. V květnu postihlo Čínu ničivé zemětřesení, které se
vyţádalo tisíce obětí. V Pekingu se v srpnu konaly Letní olympijské hry. Opět po celém světě
probíhalo několik ozbrojených konfliktů, jedním z nich byla válka v Jiţní Osetii, kdy proti
sobě stálo Rusko a Gruzie. Na konci roku zase začal ozbrojený konflikt mezi vládnoucím
hnutím v Palestině Hanusem a Izraelem. Spojeným státům americkým se stále nedařilo
nastolit pořádek v Iráku, kde převáţně sebevraţední atentátníci spáchali mnoho útoků, při
kterých bylo zabito mnoho zejména civilních obyvatel. Problémy začaly narůstat rovněţ i
v Afghánistánu, kde se začal pomalu rozrůstat vliv bývalého vládnoucího hnutí Taliban.
15.2.2008 byl prezidentem České republiky zvolen Václav Klaus, kdy jeho mandát vyprší
v roce 2013. 20.3.2008 se na dálnici D1 stala jedna z největších dopravních nehod, ve které
mělo účast přes 100 vozidel. Následkem toho bylo v kolonách uvězněno asi 20.000 lidí. Na
lince C praţského metra byly otevřeny nové stanice. 8.6.2008 podepsali Česká republika a
USA smlouvu o instalaci radaru protiraketové obrany v Brdech. Toto vyvolalo hodně nevolí
v řadách českých občanů, kteří různými formami protestu proti tomuto začali bojovat.
Převaţovali spíše odpůrci neţ příznivci radaru, coţ bylo způsobeno i tím, ţe čeští politici
občanům nedokázali zodpovědět otázky ohledně radaru. Silnou nevoli podpis smlouvy
vyvolal zejména v Rusku a na Blízkém Východě. V říjnu se konaly v České republice volby
do Senátu a do krajských zastupitelstev, které ve všech krajích vyhrála ČSSD. V listopadu se
občané České republiky dočkali zrušení víz do USA. Na konci roku začala propukat
celosvětová ekonomická krize, která začala v USA.
Jednou z hlavních událostí roku bylo to, ţe od 1. ledna 2008 vstoupila v platnost reforma
veřejných financí. Tato se týká zejména daní, sociálních dávek, zdravotnictví a cen různých
sluţeb a produktů. Daň z příjmu se sjednotí na 15% z tzv. superhrubé mzdy. Na této změně by
měly vydělat zejména lidé s velmi nízkými nebo s velmi vysokými platy. Výrazně se zvýšily
slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě. Došlo rovněţ ke změně niţší sazby DPH, která
stoupla z 5% na 9%. Opět došlo ke zdraţení elektřiny, a to v průměru o 9,1% a ke zdraţení
plynu, a to v průměru o 7,4%. Bylo zrušeno tzv. pastelkovné pro děti, které nastoupily do 1.
třídy, naopak na obce přešla pravomoc zvýšit daň z nemovitosti, v rámci majetkových daní
došlo k daňovému osvobození dědické a darovací daně u příbuzných v pokolení přímém. Daň
z příjmu právnických osob klesla od 1.1.2008 z 24% na 21%, od ledna roku 2009 by měla
klesnout na 20% a od ledna roku 2010 na 19%. Dále došlo ke sníţení porodného, změny se
týkají i rodičovského příspěvku, kdy si otec nebo matka dítěte mohou zvolit délku, po jakou
chtějí tento příspěvek pobírat, kdo bude doma kratší dobu, bude pobírat vyšší rodičovský
příspěvek. Na sociální dávky jiţ dosáhne méně lidí, neboť nárok na přídavky na dítě byl
omezen příjmem na úroveň 2,4násobku ţivotního minima, první 3 dny nemocenské se
nebudou proplácet. Věk odchodu do důchodu byl zvýšen na 65 let. Co však vyvolalo největší
diskuze, a to i poté během celého roku, byla nově určená platba u lékaře. Vstoupilo v platnost,
ţe u lékaře bude kaţdý platit poplatek ve výši 30,- Kč, a to tedy za kaţdou návštěvu
praktického a dětského lékaře, ambulantních specialistů, klinického psychologa a logopeda,

pokud Vám provedou vyšetření. Platit se má i u specialisty, kdyţ tam občana pošle jeho
obvodní lékař. Další poplatek je 30,- Kč za poloţku na receptu v lékárně, přičemţ na jeden
recept můţe lékař napsat maximálně dvě poloţky, můţe však předepsat více balení jednoho
léku. Za den pobytu v nemocnici se bude platit 60,- Kč, zpoplatněn bude i pobyt v dětských
léčebnách a ozdravovnách, ale také v lázních. Za návštěvu pohotovosti, včetně zubní se bude
platit poplatek ve výši 90,- Kč. U zubaře se bude platit za první ošetření. Ţádné poplatky
nemusí platit lidé v hmotné nouzi, kteří mají potvrzení od obecního nebo městského úřadu,
děti v dětských domovech a ústavech a občané, kterým soud nařídil ústavní léčbu.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo ochranný limit pro tyto poplatky, a to ve výši 5.000,- Kč
ročně. Tímto limitem by měli být ochráněni chronicky nemocní, kteří berou spoustu léků a
chodí často k lékaři. Do tohoto limitu se budou započítávat poplatky u lékaře a za recepty,
rovněţ doplatky na léky, které z části hradí pojišťovna, antikoncepce se sem započítávat
nebude. Ohledně těchto poplatků navrhli poslanci ČSSD a KSČM Ústavnímu soudu zrušit
poplatky ve zdravotnictví, coţ však Ústavní soud v květnu zamítl. Proti zmíněné daňové
reformě stávkovalo v červnu okolo milionu občanů, převáţně odborářů. V prosinci si opozice,
tedy KSČM a ČSSD prosadila úplné zrušení poplatků, coţ však byl jen částečný úspěch,
neboť by toto musel posvětit ještě Senát, kde však má převahu vládní koalice. Tímto se rozjel
obrovský zmatek ohledně placení u doktora, který probíhal dále i v roce 2009. Na
neschopnost politiků se domluvit dopláceli obyčejní lidé, kteří nevěděli kdy mají platit a kdy
ne. Další rozkol mezi politiky způsobila tzv. Lisabonská smlouva. Tato smlouva by měla
posilovat demokracii v Evropské unii a schopnost unie prosazovat zájmy svých občanů.
Touto smlouvou se dokonce zabýval opět Ústavní soud, který rozhodl, ţe není v rozporu
s naší Ústavou. Toto tvrdila i vláda Mirka Topolánka, naopak opozice a prezident Václav
Klaus jsou přesvědčeni o tom, ţe v rozporu je. Reformní dokument by měl činit Evropskou
unii transparentnější, demokratičtější a výkonnější. Měl by vzniknout tzv. europrezident –
stálý předseda, který je volen na 2,5 roku a měl by řídit Evropskou unii, coţ do teď
byl úkol hlavního představitele předsednické země. Dále by měla od roku 2014 sníţit počet
eurokomisařů, v několika okruzích dojde ke zrušení práva veta, coţ by mělo urychlit
rozhodování unie.
Nyní se budu věnovat více volbám v roce 2008.
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se konaly volby do krajských zastupitelstev a v některých
okrscích i 1. kolo voleb do Senátu. Volby do Senátu se týkaly i volebního okrsku Trutnov,
kam patří i obec Kunčice nad Labem. 2. kolo voleb do Senátu se konalo ve dnech 24. a 25.
října 2008. Voleb do krajských zastupitelstev se v celé České republice zúčastnilo 40,3 %
oprávněných voličů. V Královehradeckém kraji byla účast 41,72 % a v obci Kunčice nad
Labem 43,14 %. 1. kola voleb do Senátu se v Kunčicích nad Labem zúčastnilo 43,14 %
oprávněných voličů, 2. kola se v obci zúčastnilo 24,62 % voličů. Tyto čísla dokládají, ţe
zájem lidí o komunální politiku převaţuje nad zájmem o politiku vrcholnou. Volby do
krajských zastupitelstvech v Královehradeckém kraji vyhrála ČSSD, která získala 31,94 %
hlasů, na druhém místě skončila ODS se ziskem 24,33 % hlasů a na třetím místě se umístila
KSČM se ziskem 13,47 % hlasů. V naší obci nejvíce hlasů obdrţela ODS, která získala 33,15
% hlasů, na druhém místě skončila ČSSD se ziskem 21,92 % hlasů a na třetím místě stejně
jako v celém kraji KSČM se ziskem 17,64 % hlasů. Ve volbách do Senátu ve volebním
okrsku Trutnov získal nejvíce hlasů MUDr. Pavel Trpák z ČSSD, který v 2. kole porazil
zástupce ODS Mgr. Ivana Adamce. V naší obci získal nejvíce hlasů v 1. kole starosta města
Vrchlabí Ing. Jan Sobotka, a to 49,46 % hlasů, bohuţel však do 2. kola voleb se mu v rámci
celého okrsku postoupit nepodařilo. Do 2. kola tedy postoupili na základě výsledků v celém
volebním okrsku uvedení zástupci ODS a ČSSD, kdy ve 2. kole v naší obci zvítězil Mgr. Ivan
Adamec.

Počasí roku 2008:
Rok 2008 začal slabým sněţením, ale zase se silnějším větrem, kdy teploty byly lehce pod
nulou. Toto však nevydrţelo dlouho a po polovině ledna se teploty vyšplhaly nad nulu,
v horských oblastech sněţilo, v těch niţších pršelo. Koncem ledna opět začal foukat silný vítr,
na horách dosahoval síly orkánu, na silnicích se vytvářela ledovka. Začátkem února byly
teploty kolem 10 st. C, v polovině měsíce začalo mrznout, kdy teploty přes noc byly kolem –
12 st. C. Konec února však opět teploty vyšplhaly vysoko nad bod mrazu, někdy i kolem 15
st. C. Zato začátek března nám počasí připravilo nepříjemné překvapení, kdy republiku zasáhl
orkán Emma, který v celé republice způsobil ztráty na ţivotech a velké materiální škody.
Okolo 10. března foukal opět silný vítr, a to vichr Kirsten, který ale jiţ nedosahoval naštěstí
takové intenzity jako orkán Emma. Velikonoční víkend v půlce března byl opět teplý a
teploty se vyšplhaly opět nad 10 st. C. Zato po velikonocích se opět na horách přihlásil sníh,
kdy tam napadlo velké mnoţství sněhu, v niţších polohách nám také trochu zasněţilo.
Sněţení trvalo skoro do konce března. Začátek dubna byl opět proměnlivý, teploty se
pohybovaly vysoko nad bodem mrazu, kolem 10. dubna aţ k 15 st. C a takovéto teploty
vydrţely prakticky celý duben. Květen byl sráţkově i teplotně průměrný, ke konci května nás
překvapily tropické teploty. Tyto však nevydrţely dlouho, v červnu opět počasí proměnlivé,
ke konci se vyskytly silné bouřky s přívalovými dešti a kroupami, naštěstí deště nezpůsobily
ţádné větší povodně. Další tropické teploty nás ohřály začátkem července, vydrţely asi týden,
pak bylo počasí opět proměnlivé. Přelom července a srpna opět přišly teploty přes 30 st. C,
tyto opět nevydrţely moc dlouho a zbytek srpna jiţ pak byl bez větších teplotních výkyvů
průměrný. Září začalo jak srpne skončil, ale teploty byly stále niţší, aţ poslední víkend v září
byl slunečný s příjemnými teplotami. Říjen začal niţšími teplotami, ale postupně se začaly
zvedat k 15 st. C, na konci října a začátkem listopadu pak aţ k 20 st. C. Od 7. listopadu však
začalo pršet a opět se ochladilo. Na horách začal sníh padat okolo 17. listopadu, poté skiareály
začaly i uměle zasněţívat. V Kunčicích začal ve větší míře sníh padat v pátek 21. listopadu,
sněţilo celý víkend a napadlo zde asi 15 cm sněhu. 23. listopadu se vyjely v Kunčicích první
tratě pro běţkaře. Poslední listopadový víkend však přišla mírná obleva, sníh začal mizet,
pouze na horách teploty zůstaly v noci pod nulou. Začátek prosince opět přinesl teploty okolo
nuly, sluníčko ukázalo vlídnou tvář, ale sníh pomalu mizel dál. V polovině prosince byly
teploty mírně nad nulou, sníh uţ nebyl ţádný, pouze na Vánoce malinko poprášil přírodu.
Mrznout začalo těsně po Vánocích, teploty v noci dosahovaly aţ – 10 st. C, mrazivé teploty
vydrţely aţ do Silvestra, bohuţel sníh nenapadl, pouze na horách dál uměle zasněţívaly
sjezdovky. Mrazivé teploty naštěstí na konci roku umoţnily nastříkat led na bruslení i
v Kunčicích.

Sport v roce 2008:
Sportovcem roku 2008 se v České republice stala oštěpařka Barbora Špotáková, mezi
druţstvy byli jako nejlepší zvoleni fotbalisté Slavie Praha. Místní fotbalisté obsadili v sezoně
2007 aţ 2008 12. místo, a na poslední chvíli se vyhli zrádné baráţi o sestup. Přípravka pod
vedením Pavla Blaţka a Jiřího Renera dosáhla vynikajícího úspěchu, kdyţ vyhráli celý
Okresní přebor okresu Trutnov. Mistrem hokejové ligy se stalo druţstvo HC Slavia Praha,
vítězem fotbalové ligy muţstvo AC Slavia Praha. 1.9.2008 se uskutečnil turnaj v tenisovém

víceboji, kdy zvítězila Sabina Petráková. Muţi fotbalové staré gardy se tradičně scházeli ve
středu na oblíbené „báčko“, na podzim a v zimě kaţdé úterý se setkávali v hale v Jilemnici.
20.12.2008 se členové staré gardy s manţelkami zúčastnili turnaje smíšených dvojic v
bowlingu ve Victory clubu ve Vrchlabí, 25.12. se konalo tradiční bruslení pro děti a ţeny v
hale ve Vrchlabí, kterému předcházel zápas v hokeji muţů z Kunčic. 27.12. byl uspořádán
turnaj ve stolním tenisu v místní Základní škole, ve dvouhře zvítězil Petr Kopáček, ve čtyřhře
Jiří Ţďárský a Pavel Zuzánek. Po turnaji se všichni zúčastnili posezení s manţelkami.
Volejbalisté se pravidelně od jara do podzimu scházeli na hřišti v Šutráku, přes zimu dojíţděli
do pronajaté tělocvičny v Tyršáku. 30.4. se konalo tradiční pálení čarodějnic. 22.6. byl za
přispění sponzoru uspořádán Dětský den, kterého se za nádherného počasí zúčastnilo asi 55
dětí. Soutěţilo se v několika disciplínách, program byl doplněn o ukázku jízdy terénního
automobilu Bugina pana Miroslava Kuţela z Dolní Branné a o přehlídku vojenských vozidel
sanity a ZILu pana Adamce z Podhůří, kterými se děti mohli na závěr svézt, z čehoţ byly
nadmíru nadšeny. Svoji techniku a dovednost předvedli i místní dobrovolní hasiči. 21.6. se
konal volejbalový turnaj na Šutráku, který vyhrálo druţstvo Kunčohorek. 14. ročníku
Vrchlabské ligy neregistrovaných v kuţelkách se zúčastnila 2 druţstva muţů a 1 muţstvo ţen.
Muţstva shodně obsadila 8. místo. V doplňkových soutěţích jednotlivců a dvojic obsadila
Květa Koubová 10. místo, Petr Kopáček 4. místo, ve dvojicích ţen Jarmila Kopáčková s
Eliškou Matoušovou obsadily 3. místo a dvojice muţů Petr Kopáček a Martin Kučera 4.
místo. Druţstvo muţů se zúčastnilo v Hořicích kvalifikace mistrovství ČR neregistrovaných
kuţelkářů, kde však neuspěli a do hlavní soutěţe se nekvalifikovalo. 18.-21.9. se uskutečnil
4denní výlet na kole, tentokrát do okolí Blanska, kterému však nepřálo počasí. Místní kluziště
na asfaltovém hřišti bylo přes zimu vyuţíváno asi 2 měsíce, a to díky mrazivému počasí,
bohuţel sněţný skútr vyjel pouze jednou. V rámci tenisového oddílu bylo zdarma
odpracováno 120 brigádnických hodin. 1.9.2008 se uskutečnil tenisový víceboj ţactva, kdy
zvítězila Sabina Petráková, v tenisovém turnaji dorostu zvítězil J. Danihelka, vítězem 15.
ročníku Kunčice n.L. Open se stal Hanuš M. Ml, v deblech zvítězil Hanuš M. st. A Mašek M.
V 3. ročníku turnaje v mariáši na Savoji zvítězil Petr Hladík. V 13. ročníku mix dvojic v
šipkách opět na Savoji zvítězili Martina a Zdeněk Šídovi. V tradičním utkání proti firmě
Finstral Mladá Boleslav zvítězilo druţstvo Kunčice 15:6. V Rakousku a Švýcarsku se v roce
2008 konalo Mistrovství Evropy ve fotbale, bohuţel naši fotbalisté nepostoupili ze skupiny.
Mistrem Evropy se stal celek Španělska. Nejdůleţitější sportovní událostí roku 2008 však
byly Letní olympijské hry v Pekingu, které se konaly v době od 8.8. do 24.8. Na tyto hry se
Číňané dlouho připravovali a investovali do nich velké finanční částky. Jednalo se o
nejnákladnější hry v historii. Na těchto hrách dosáhli naši sportovci vynikajících výsledků.
Olympijskými vítězi se stali Kateřina Kůrková – Emmons ve střelbě ze vzduchové pušky,
oštěpařka Barbora Špotáková a střelec v trapu David Kostelecký. Kateřina Kůrková –
Emmons získala stříbrnou medaily i ve střelbě ze sportovní maloráţky, dále stříbrnou medaily
získal skifař Ondřej Synek a vodní slalomáři Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek.

Obyvatelstvo v roce 2008:

V roce 2008 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 86,4 tisíce na 10 467,5 tisíce. I kdyţ
byl přirozený přírůstek ještě vyšší neţ v roce 2007, převáţnou část celkového růstu počtu
obyvatel tvořil opět přírůstek zahraniční migrací. Dětí se narodilo 119,6 tisíce, coţ bylo o 4,9
tisíce více neţ v roce předchozím. Průměrný počet dětí narozených jedné ţeně tak vzrostl na

1,50. Zvýšila se však také úroveň rozvodovosti, a to dokonce na rekordní hodnotu - 49,6 %
manţelství končících rozvodem. Počet obyvatel v Kunčicích nad Labem k 1.1.2008 byl 586,
k 31.12.2008 585. V obci se narodilo 7 novorozeňat, 5 obyvatel umřelo, 25 se přistěhovalo a
28 se odstěhovalo.

Ekonomické údaje 2008:
Mzdy:
1. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 22.531,- Kč, to je meziročně
více o 10,4 %, reálná mzda vzrostla o 2,8 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila
nominálně o 12,2 %, reálně o 4,5 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 3,5 %,
reálně poklesla o 3,6 %.

V 2. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 23.182,- Kč, to je
meziročně více o 8,0 %, reálná mzda vzrostla o 1,1 %. V podnikatelské sféře se průměrná
mzda zvýšila nominálně o 9,3 %, reálně o 2,3 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně
o 3,0 %, reálně poklesla o 3,6 %.
Ve 3. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 23.144,- Kč, to je
meziročně více o 7,9 %, reálná mzda vzrostla o 1,2 %. V podnikatelské sféře se průměrná
mzda zvýšila nominálně o 9,1 %, reálně o 2,3 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně
o 3,7 %, reálně poklesla o 2,7 %.
Ve 4. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 25.381,- Kč, to je
meziročně více o 8,3 %, reálná mzda vzrostla o 3,4 %. V podnikatelské sféře se průměrná
mzda zvýšila nominálně o 8,7 %, reálně o 3,8 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně
o 6,8 %, reálně o 2,0 %.
Za rok 2008 vzrostla průměrná mzda o 8,5 % a dosáhla 23.542,- Kč, reálná mzda vzrostla o
2,1 %.
Zaměstnanost:
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí roku zvýšila proti stejnému období roku 2007 o 93,4
tis. osob na 4 958,3 tis. a pokračoval tak příznivý vývoj v posledních letech. Vzrostl
především počet zaměstnanců o 86,4 tis., ale zvýšil se i počet podnikatelů o 10,3 tis. Obecná
míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,3 procentního bodu na nejniţší
úroveň od poloviny roku 1997 (4,7 %).
Ve 2. čtvrtletí se zaměstnanost zvýšila proti stejnému období roku 2007 o 89,4 tis. osob a
příznivý vývoj tak pokračoval nadále. Počet zaměstnanců vzrostl o 79,2 tis. Obecná míra
nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,1 procentního bodu na nejniţší úroveň od
konce roku 1996 (4,3 %).
Ve 3. čtvrtletí se zaměstnanost zvýšila proti stejnému období roku 2007 o 72,6 tis. osob, na
druhou stranu se ale proti minulým čtvrtletím jedná o niţší meziroční přírůstek počtu osob s

jediným nebo hlavním zaměstnáním. K nadále příznivému výsledku přispíval růst počtu
zaměstnanců o 72,5 tis., dále se jiţ nezvyšoval počet podnikatelů bez zaměstnanců i se
zaměstnanci. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,8 procentního
bodu na 4,3 %, proti minulému čtvrtletí se zahrnutím sezónního očištění však klesla pouze o
0,1 procentního bodu.
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí roku zvýšila proti stejnému období roku 2007 o 66,2
tis. osob. Proti minulým čtvrtletím se jedná o niţší meziroční přírůstek počtu osob s jediným
nebo hlavním zaměstnáním. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,5
procentního bodu na 4,4 %, proti minulému čtvrtletí však vzrostla o 0,1 procentního bodu.
Zahraniční obchod:
V roce 2008 vývoz meziročně klesl o 0,7 %, dovoz se zvýšil pouze o 0,1 %. Roční bilance
dosáhla aktiva 69,4 mld. Kč, které bylo o 18,5 mld. Kč niţší neţ v roce 2007.

Inflace:
Průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 byla 6,3 %.

Společenská kronika 2008:
Narození:
15.01.2008 – Karel Havlíček, rodiče Karel Havlíček a Hana Havlíčková
12.04.2008 – Ţaneta Krausová, rodiče Michal Praus, Zuzana Mizerová
14.04.2008 – Anna Kuţelová, rodiče Karel Kuţel, Jana Kuţelová
22.05.2008 – Michaela Odráţková, rodiče Petr Odráţka, Alena Odráţková
22.08.2008 – Ema Čechová, rodiče Michal Čech, Jana Švecová
12.09.2008 – Sára Hrubá, rodiče Radek Hrubý, Dana Kohoutková
10.12.2008 – Kristýna Mejsnarová, rodiče Luděk Mejsnar, Veronika Mejsnarová
Úmrtí:
21.02.2008 – František Vrána, nar. 30.6.1929 – 78 let
04.03.2008 – Zdenka Opočenská, nar. 24.9.1927 – 80 let
08.05.2008 – Jiřina Zaplatílková, nar. 26.9.1924 – 83 let

07.10.2008 – Josef Renner, nar. 18.2.1938 – 70 let
11.10.2008 – Hana Strnadová, nar. 29.12.1942 – 65 let
V roce 2008 občané Kunčic nad Labem uzavřeli 2 manţelství, 1 manţelství bylo rozvedeno.
V místní kapli se konalo rovněţ vítání nových občanků obce Kunčice nad labem, kdy 7.6. byli
mezi nás přivitáni Dominika Vejnarová, Karel Havlíček, Anna Kuţelová, Ţaneta Mizerčová a
Michaela Odráţková. 11.12. zde byli přivítáni další občánci, a to Sára Hrubá a Ema Čechová.
24.12. se v kapli opět setkali nejdříve odpoledne naše děti, večer se konala půlnoční mše,
kterou slouţil farář ThDr. Zbignew Ţuravski z Vrchlabí. V prosinci obcí několikrát denně
projíţděl Mikulášský vlak, na který obec Kunčice nad Labem přispěla částkou 3.000,- Kč.

Veřejná zasedání zastupitelstva obce v roce 2008:
10. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 28.1.2008. Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 3/2007
Stanovení kompetence v provádění rozpočtových opatření
Schválení poskytnutí dotací dle rozpočtu na rok 2008
Osvobození od poplatků za komunální odpad na rok 2008
Labská cyklostezka č. 24
Diskuze
Usnesení

11. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 21.4.2008. Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2007
2. Dotace – Nadace ČEZ
3. Labská cyklostezka č. 24
4. Veřejnoprávní kontroly
5. Základní a mateřská škola Kunčice nad Labem
6. Jednorázový příspěvek do Eurofondu Krkonoše
7. Ţádost o odkoupení pozemku č. 259 v k.ú. Kunčice nad Labem
8. Návrh na vyřazení majetku
9. Vyhodnocení poptávky na vypracování projektové ţádosti o dotace ze
strukturálních fondů na akci „Odkanalizování obce Kunčice nad Labem“
10. Nátěr kaple

11. Oprava opláštění vodárny /vodojem/
12. Ţádost TJ Sokol Kunčice nad Labem
13. Parkoviště u Mateřské školy
14. Ţádost SDH Kunčice nad Labem
12. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 6.8.2008. Program:
1) Závěrečný účet Svazku Krkonoše svazek měst a obcí za rok 2007
2) Závěrečný účet Svazku Horní Labe dobrovolný svazek obcí za rok 2007
3) Provozování vodovodu a kanalizace
4) Labská cyklostezka č. 24
5) Zadání projektové dokumentace ke stavbě budovy obecního úřadu
6) Odpisový plán - Základní školy a mateřské školy, Kunčice nad Labem
7) Návrh smlouvy o pronájmu pozemku pro potřeby umístění reklamních zařízení Filip
Media, a.s.
8) Ţádost LTM, s.r.o. a p. Jindřicha Stříţka čp.4 o odkoupení části p.p.č.259
9) Návrh na vyřazení majetku
10) Rozpočtové opatření č. 1/2008
11) Vyhodnocení poptávky na vypracování projektové ţádosti o dotaci ze strukturálních
fondů na akci „Odkanalizování obce Kunčice nad Labem“
12) Daň z nemovitostí
13) Diskuse
14) Usnesení
13. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 3.11.2008. Program:
1) Ţádost o pronájem části p.p.č. 259 v k.ú. Kunčice nad Labem
2) Ţádost o odprodej části pozemku p.č. 306/14 v k.ú.Kunčice nad Labem
3) Ţádost o stavbu skateparku
4) Ţádost o povolení stavby malé vodní elektrárny
5) Zadání projektové dokumentace ke stavbě budovy obecního úřadu
6) Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem – jmenovaní člena školské rady
7) Příspěvek na slavnostní ukončení sezony 2008 – fotbalová přípravka TJ Sokol
Kunčice na Labem
8) Rozpočtové opatření č. 2/2008
9) Smlouva o smlouvě budoucí – povolení zřízení stavby a zřízení věcného břemene

10) Ţádost o finanční spoluúčast na akci „Mikulášský vlak“
11) Diskuse
12) Usnesení
14. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 15.12.2008. Program:
1) Ţádost o pronájem části p.p.č. 259 v k.ú. Kunčice nad Labem
2) Základní škola a mateřská škola
3) Návrh rozpočtu obce na rok 2009
4) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 7.12.2007 – MEDIUM projekt v.o.s.
5) Oranţové hřiště
6) Obecní úřad
7) Dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu – TRANSPORT Trutnov
8)Usnesení

Výstavba v obci:
Dle zákona č. 76/2006 Sb. O vodovodech a kanalizacích jiţ obec nemůţe provozovat obecní
vodovod jako doposud osobou, která je vyučen v oboru. Proto bylo nutné uzavřít smlouvu o
provozování vodovodu a kanalizace s osobou oprávněnou – Vodohospodářské sluţby RT,
s.r.o. Vrchlabí.
V roce 2008 se začalo intenzivně pracovat na akci „Odkanalizování obce Kunčice nad
Labem“. V nabídkovém řízení byla na zpracování PD pro obce Kunčice nad Labem, Dolní
Branná a Horní Branná vybrána firma MEDIUM projekt, v.o.s. Pardubice. Do konce roku
byla zpracována 1., 2. a 3. část PD – celkem za 1.052.436,- Kč. Na zpracování projektové
ţádosti o dotaci ze strukturálních fondů byla zastupitelstvem obce schválena firma PIIS
Pardubice. Předpokládané náklady na výstavbu kanalizace by pro naši obec byly cca
67.000.000,- Kč. V PD je plánováno svedení kanalizace z obcí Horní Branná, Dolní Branná a
Kunčice nad Labem do jedné kanalizace, která by byla ukončena ČOV v Kunčicích n. Labem,
jejíţ výstavba je plánována na pozemcích u Labe u čerpací stanice Krkonošských vápenek.
V lednu bylo provedeno odvodnění vody z příleţitostné vodoteče na pozemku u čp. 94, byla
vystavěna část kanalizace, která byla napojedna do stávající kanalizace – firma LTN Vrchlabí,
náklady 155.378,- Kč. V srpnu došlo k opravě zpevněných ploch u mateřské školy s
přístupovou cestou k nové ČOV – firma LTM, náklady 62.014,- Kč, dále bylo opraveno
vyústění kanalizace do náhonu u čp. 27 – provedli vlastníci MVE Kytnarovi a Duranovi. V
září byla obloţena vodárna u vodojemu – Truhlářství Blaţek Petr z Hostinného – náklady
38.205,- Kč a byla opravena místní komunikace u křiţovatky k AGRU – SÚS Vrchlabí –
náklady 30.405,- Kč. V listopadu se začalo s výstavbou cyklostezky „Labská cyklostezka č.
24“, i kdyţ na tuto výstavbu nebyla poskytnuta dotace. S městem Vrchlabí bylo dohodnuto,
ţe se město Vrchlabí bude podílet na financování stavby cyklostezky, jelikoţ část cyklostezky
je v katastrálním území Vrchlabí, výstavbu provedla firma LTM s celkovými náklady

570.000,- Kč, z toho obec Kunčice nad Labem uhradila čásgtku 420.000,- Kč. V prosinci byly
na stávajícím vodovodním řádu zhotoveny nové uzávěry v místech odboček k řadovým
domům u AGRA – VaK Vrchlabí, náklady 29.969,- Kč.

