Události roku 2009:
Úvodem k roku 2009 bych chtěl připomenout první zmínku o obci Kunčice z roku 1454, coţ
v roce 2009 činí jiţ 555 let.
Rok 2009 začal předsednictvím České republiky v čele Evropské unie. V roce 2009 dále
pokračovala celosvětová ekonomická krize, kdy dle OSN čelí světová ekonomika největšímu
poklesu od Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století. V únoru prezident Václav Klaus
podepsal novelu trestního řádu, která obsahuje i kontroverzní přílepek poslance Marka Bendy,
podle kterého můţe novinář za zveřejnění policejních odposlechů dostat trest aţ 5 let vězení.
Tento přílepek dostal ihned název „nehubkový zákon“. 18.2. Poslanecká sněmovna schválila
Lisabonskou smlouvu, coţ je mezinárodní smlouva, která má především reformovat instituce
Evropské unie a jejich fungování. V květnu poté smlouvu schválil Senát a po dlouhých
obstrukcích, zejména ze strany prezidenta republiky, ji v listopadu 2099 podepsal i Václav
Klaus. Zároveň však uvedl, ţe jejím přijetím Česká republika ztratí svoji suverenitu. V únoru
dále na ekonomiku různých států Evropy stále dopadaly důsledky ekonomické krize, kdy
padly vlády např. Islandu a Lotyšska. 24.3. padla vláda Mirka Topolánka, kdy jí vyslovilo
nedůvěru 101 poslanců. 1.4. se novými členy NATO stalo Chorvatsko a Albánie, celkem jej
tvoří 28 států. V dubnu byl na Slovensku opět zvolen prezidentem Ivan Gašparovič. V dubnu
se rovněţ rozběhla jednání zástupců 4 demokratických stran zastoupených ve sněmovně, kdy
bylo dohodnuto, ţe na nového předsedu české vlády bude navrţen předseda ČSÚ Jan Fischer,
jehoţ překlenovací vláda z řad odborníků má zemi dovést k předčasným volbám. Začátkem
dubna navštívil Českou republiku americký prezident Barack Obama. 9.4. prezident Václav
Klaus jmenoval premiérem Jana Fischera a pověřil ho sestavením nové vlády. V druhé
polovině dubna Světová zdravotnická organizace vyhlásila varování před tzv. „prasečí
chřipkou“, jejíţ první výskyt byl zaznamenán v Mexiku, poté v USA a dále postupně
v dalších zemích světa a Evropy. 8.5. prezident Václav Klaus jmenoval kabinet premiéra Jana
Fischera, který vystřídá vládu v demisi Mirka Topolánka. V druhé polovině června zasáhly
území České republiky ničivé povodně, které si zejména na Moravě a ve Slezsku vyţádaly
několik obětí. Přibývalo rovněţ i nakaţených tzv. prasečí chřipkou, i kdyţ odborníci se začali
shodovat na tom, ţe tento virus nemusí být aţ tak nebezpečný, jak se původně obávali. 1.7. se
novým předsednickým státem Evropské unie stálo Švédsko, které tak v čele unie vystřídalo
Českou republiku. V říjnu byly rovněţ rozdány Nobelovy ceny, kdy Nobelovu cenu za mír
dostal americký prezident Barack Obama. Podzim na české politické scéně byl ve znamení
předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, kdy se opět projevila politická nekultura našich
politiků. Předčasné volby se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009. Tyto volby by zkrátily
páté volební období Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Toto zkrácení mělo
být umoţněno přijetím jednorázového ústavního zákona č. 195/2009 Sb. Tento ústavní zákon
však byl Ústavním soudem zrušen dne 10.9.2009 a termín voleb byl následně posunut z roku
2009 na rok 2010. Tento ústavní zákon byl podepsán prezidentem jiţ 15.6.2009. V srpnu však
poslanec Miloš Melčák podal proti tomuto zákonu ústavní stíţnost. Ústavní soud nejprve
rozhodl o odloţení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb na neurčito.
Příprava voleb však trvala dále. Poté byl 10.9.2009 ústavní zákon zrušen úplně. 11.9.2009
schválil parlament České republiky novelu české ústavy, kdy do článku 35 byla přidána
povinnost prezidenta rozpustit poslaneckou sněmovnu, usnese-li se na tom sněmovna
kvalifikovanou většinou. 15.9.2009 oznámil předseda ČSSD Jiří Paroubek, ţe jeho strana
nepodpoří hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny, čímţ bylo znemoţněno dohodnuté
rozpuštění sněmovny dle novelizované ústavy za účelem konání předčasných voleb.
V důsledku tohoto jednání ČSSD rezignoval na svůj poslanecký mandát bývalý premiér
Mirek Topolánek. Na konci září navštívil Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Vláda

Jiřího Fischera schválila návrh státního rozpočtu pro rok 2009 se schodkem 163 miliard
korun.
Zajímavým vývojem v roce 2009 prošly opět zdravotnické poplatky. V lednu začal
Středočeský kraj platit za pacienty poplatky ve svých nemocnicích. Dále tyto poplatky začaly
dotovat i ostatní kraje kromě Prahy. Systém se stal absolutně nejednotný. Úhrada krajů
poplatků za pacienty vznikla v důsledku vítězství ČSSD v krajských volbách, kdy ve své
předvolební kampani získala velkou část voličů zejména svým úmyslem zrušit poplatky
v nemocnicích. V únoru zdravotní pojišťovny spustily správní řízení s nemocnicemi, které
poplatky nevybírají. Několik stíţností obdrţela i Evropská komise. V dubnu začala platit
novela zákona, která zmírňovala poplatky. Děti do 18 let uţ neplatí za návštěvu u lékaře a
dětem a seniorům se sniţuje roční limit poplatků a doplatků z 5000 Kč na 2500 Kč. Soud
zakázal předběţným rozhodnutím lékárnám Středočeského kraje hradit poplatky formou daru,
kraj proto zavedl systém třicetikorunových „slev“. Podobně rozhodly soudy i v jiných krajích.
V říjnu ministerstvo vnitra vyzvalo hejtmany, ať změní postupy při vracení poplatků
v krajských nemocnicích. Jsou prý nezákonné s výjimkou Plzeňského kraje, kde o darech pro
jednotlivé pacienty rozhoduje po zaplacení poplatku rada.
V roce 2009 nás bohuţel opustilo navţdy i několik významných osobností, např. Herečka
Milena Dvorská, zpěvák Valdemar Matuška, Pavel Novák, herec Miroslav Moravec,
spisovatel Miloslav Švandrlík nebo arch. Jan Kaplický.
Ve dnech 5.6 a 6.6.2009 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu .Volební účast
v celé republice byla 28,22 % všech oprávněných voličů. Nejvíce hlasů získala ODS, a to
31,45%, na druhém místě skončila ČSSD s 22,38% hlasů a na třetím místě KSČM, která
získala 14,18% hlasů. V obci Kunčice nad Labem byla volební účast 26,91% všech
oprávněných voličů, nejvíce hlasů zde získala ODS, a to 48,76% hlasů, na druhém místě
skončila ČSSD s 18,18% hlasů a na třetím místě KSČM, která získala 13,22% hlasů.
Počasí roku 2009:
Začátek roku 2009 začal mrazivým počasím, které vydrţelo asi do 1. dekády. Konec ledna uţ
přinesl deštivé počasí, občas se tvořily námrazy. Na konci první poloviny února začalo sněţit,
sněţení však bylo doprovázeno silným větrem, v Kunčicích napadlo asi 15 cm sněhu. Okolo
20.2. opět sněţilo, na konci února však přišla obleva, kdy sníh roztál úplně na začátku března.
Pršelo i na horách, teploty byly hodně nad bodem mrazu, začaly hrozit záplavy, které se však
neobjevily. Na začátku března byly teploty přes noc těsně pod nulou, přes den nad nulou, sníh
napadl opět 11.3., ale dlouho nevydrţel. Alespoň na horách v těchto dnech napadlo okolo 20
cm sněhu, v Kunčicích pouze poprašek, teploty se stále pohybovaly těsně nad bodem mrazu.
Začátkem dubna teploty vystoupaly aţ k 20 st. C, převáţně bylo jasno, ochladilo se po
polovině měsíce, kdy se objevily i přeháňky. Na konci dubna teploty opět vystoupaly k 20 st.
C a na obloze svítilo stále sluníčko. V prvních dnech měsíce květen byly teploty nad 20 st. C,
okolo 4.5. se mírně ochladilo a obloha se zatáhla. Dny okolo druhého květnového svátku
přinesly opět teploty okolo 20 st., sluníčko. Druhá dekáda května jiţ byla chladnější, pršelo
více. Okolo 20.5. teploty vystoupaly aţ k 30 st. C, po tomto oteplení však přišly bouřky a déšť
a ochladilo se. Konec května byl víceméně hodně chladný a deštivý, na horách dokonce
napadl sníh. Jak skončil květen, pokračoval červen, první jeho týden byl deštivý, zima okolo
15 st. C, na horách opět sněţilo, mírně se oteplilo aţ druhý týden. V červnu jsme se výrazných
vyšších teplot nedočkaly, pouze na konci druhé dekády okolo 22 st. C. Konec června však byl
opět deštivý, kdy záplavy potrápily hlavní severní Moravu, prudké deště a bouřky však řádily
téměř na celém území. Začátek července stále trápil déšť, oteplení přišlo 5.7., pouze však na
pár dnů. Dále se počasí různě střídalo, teploty okolo 30 st. C přišly hned po polovině

července, tyto opět dlouho nevydrţely a ochladilo se, k tomu často pršelo. Od 20.7. se opět
teploty zvedaly aţ nad 30 st. C, bohuţel ve čtvrtek 23.7. tropické teploty vrcholily, ale ještě
týţ den v podvečerních hodinách se zvedl prudký vítr a udeřila silná bouřka, která napáchala
velké škody zejména ve Vrchlabí a v Hartě. Víkend po této bouřce byl co se týče počasí
proměnlivý, teploty byly také průměrné. Poté se ukázalo sluníčko, teploty se zvedly
k tropickým hodnotám, na konci července se však opět ochladilo, přidal se slabý déšť.
Začátek srpna byl teplotně lehce nadprůměrný, občas se vyskytly přeháňky. Na konci první
dekády se ukázalo sluníčko, teploty opět stoupaly, po 11.8. však přišel opět přechod studené
fronty, pršelo a teploty klesly k 20 st. C. Konec srpna byl však jiţ teplý, převáţně svítilo
sluníčko. Teplé počasí vydrţelo i začátkem září, ale pouze pár dnů, poté se opět ochladilo a
zapršelo. Druhá polovina září byla slunečná, s teplotami nad 20 st. C. Konec září byl deštivý,
teploty kolem 15 st. C, stejné počasí bylo i začátkem října. Naštěstí se počasí ještě umoudřilo
a ukázalo teplejší stránku. V druhé polovině října se však ochladilo, na horách i sněţilo,
teploty se v Kunčicích začaly pohybovat kolem 10 st. C, občas se vyskytly přeháňky i se
sněhem. Poté se ještě oteplilo, sníh se neudrţel. Na začátku listopadu opět sněţilo, sníh však
6.11. roztál. Dále byl listopad spíše teplejší, teploty těsně pod bodem mrazu se objevily aţ
v noci na konci měsíce. Začátek prosince byl spíše teplý, víceméně beze sráţek, po Mikuláši
se začalo ochlazovat, v Kunčicích se objevoval převáţně déšť, na horách sněţilo, postupně
sněţení přecházelo i do niţších poloh. Po polovině měsíce byly teploty přes den těsně pod
nulou, v noci okolo -6 st. C, na horách větší zima. Led se v Kunčicích začal stříkat 14.12.,
studené počasí vydrţelo aţ do Vánoc, bohuţel beze sněhu. O Vánočních svátcích přišla
obleva, která vydrţela aţ do konce roku, na Silvestra dokonce pršelo.

Sport v roce 2009:
Hlavní sportovní událostí v České republice bylo Mistrovství světa v klasickém lyţování,
které se uskutečnilo v Liberci. Stát na pořádání tohoto mistrovství přispěl 2 miliardami korun,
přesto celé mistrovství skončilo ve ztrátě 81 milionů korun, z tohoto důvodu byla podána řada
ţalob na organizátory. Předsedkyní mistrovství byla Kateřina Neumannová. Jedinou medaili
pro Českou republiku získal Lukáš Bauer v běhu na 15 km klasicky, kdy skončil na 2. místě.
Mistrovství světa ve sjezdovém lyţování se konalo ve Val d Isere, kde 2. místo ve slalomu
obsadila Šárka Záhrobská. Vynikajicích úspěchů dosáhla také rychlobruslařka Martina
Sáblíková, která obsadila 1. místo na MS v rychlobruslařském víceboji v Hamaru a dále na
MS v rychlobruslení v Richmondu 1. místo na 5000 metrů a 2. místo na 3000 metrů. Zejména
díky těmto výsledkům byla zvolena nejlepším sportovcem České republiky pro rok 2009.
Mezi druţstvy byl zvolen Daviscupový tým muţů, který se probojoval aţ do finále této
soutěţe, kde bohuţel prohrál s celkem Španělska. Mistrem hokejové ligy se stalo muţstvo HC
Karlovy Vary, mistrem fotbalové ligy muţstvo AC Slavia Praha. Na mistrovství světa v
hokeji zvítězil tým Ruska, Česko skončilo na 6. místě. V Berlíně se v létě uskutečnilo
mistrovství světa v atletice, jedinou medaili získala Barbora Špotáková za 2. místo v hodu
oštěpem.
Fotbalisté Kunčic nad Labem dosáhli v okresním přeboru na 10. místo, vynikajicího úspěchu
dosáhlo muţstvo přípravek, které pod vedením Pavla Blaţka a Jiřího Rennera vyhrálo okresní
přebor okresu Trutnov.
Členové oddílu tenisu za rok 2009 odpracovali celkem 137 brigádnických hodin, a to zejména
při udrţování tenisového kurtu a jeho okolí, dále se podíleli na stříkání ledu na bruslení a na
úpravě lyţařských stop. Bylo uspořádáno i několik tenisových turnajů, 24.4.2009 na Svatého
Jiří turnaj v deblech, vítězové Petr Kopáček a Alan Sturm, 5.9.2009 se uskutečnil turnaj
ţactva, kdy zvítězil Patrik Hladík, 19.9.2009 turnaj Kunčice open, vítězem singlu se stal

Miroslav Hanuš ml., vítězové deblu byi Miroslav Hanuš st. a Jan Albrecht.29.9.2009 se
vítězem turnaje v tenise dorostenců stal Martin Krejčík. 24.10.2009 byl uspořádán 4. ročník
turnaje v mariáši, vítězem se stal Jindřich Ptáček a na závěr sezony byl 31.10.2009 uspořádán
14. ročník mix dvojic v šipkách, vítězi se stali Martina a Zdeněk Šídovi. 13.5.2009 proběhla
na Savoji beseda s reprezentanty České republiky v severské kombinaci, druhý den se
uskutečnil tenisový zápas mezi reprezentanty a tenisty z Kunčic. Bohuţel toto setkání
poznamenala váţná nehoda, kdy Jirka „Angrešt“ při jízdě na kole utrpěl těţké zranění hlavy a
byl hospitalizován v nemocnici.
Členská základna, ve které jsou sdruţeny všechny další sporty, které nejsou samostatně
registrovány, jako volejbalisté, kuţelkáři, cvičení ţen, měla v roce 2009 35 registrovaných
členů. Volejbalisté se tradičně scházeli kaţdý pátek na hřišti v Šutráku, přes zimu mají
pronajatou tělocvičnu v Tyršově domě ve Vrchlabí. 30.4. se na místním hřiště u Savoje
konalo tradiční „Pálení čarodějnic“ za účasti mnoha dětí a dospělých. 30.5. byl opět
uspořádán „Dětský den“, a to za velkého přispění sponzorů, kterého se zúčastnilo asi 50
soutěţících dětí. Program byl opět doplněn prohlídkou vojenského vozidla zn. ZIL, které
předvedl pan Adamec z Podhůří. Místní hasiči připravili poté dětem ukázku své hasicí
techniky. 20.6. se konal volejbalový turnaj na Šutráku, vyhrálo druţstvo z Lanova. 29.11. se
volejbalisté zúčastnili Vrchlabského turnaje neregistrovaných, kdy skončili na 5. místě. 15.
ročníku Vrchlabské ligy neregistrovaných v kuţelkách se zúčastnila 2 druţstva muţů a 1
druţstvo ţen. Druţstvo „A“ muţů se umístilo na 3. místě, druţstvo „B“ muţů na 16. místě a
druţstvo ţen na 7. místě. Pavel Jeřábek opět ve dnech 3.-6. září zorganizoval 4-denní výlet na
kolech do Novohradských hor. V prosinci byl uspořádán turnaj smíšených dvojic v bowlingu
ve Victory Clubu ve Vrchlabí, 25.12. se konalo tradiční bruselní na stadionu ve Vrchlabí, kde
si muţi 1 hodinu zahráli hokej a 1 hodina poté byla vyhrazena pro ţeny a děti. 27.12. se v
prostorách místní základní školy konal turnaj ve stolním tenise, který uspořádali fotbalisté
„staré gardy“, v jednotlivcích zvítězil Pavel Zuzánek, ve čtyhře Josef Pták a Martin Kučera.
Turnaj byl zakončen výborným občerstvením, které zajistily manţelky soutěţících.

Obyvatelstvo v roce 2009:
V roce 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce na 10 506,8 tisíce. Počet
narozených převýšil počet zemřelých o 10,9 tisíce osob, zahraniční migrací přibylo celkem
28,3 tisíce osob. Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 téměř o polovinu méně,
vystěhovalých naopak dvojnásobek. Méně bylo i rozvodů (o 2,2 tisíce), ţivě narozených dětí
(o 1,2 tisíce) a potratů (o 0,9 tisíce), ale výrazně se sníţil především počet sňatků (o 4,6
tisíce).
Počet obyvatel obce Kunčice nad Labem na konci roku 2009 činil 544, 2 cizinky zde byly
přihlášeny trvale a 38 cizinců zde bylo přihlášeno k dlouhodobému pobytu cizince.
Ekonomické údaje roku 2009:
Zaměstnanost v roce 2009:
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2009 sníţila proti stejnému období roku 2008 o 11,6
tis. osob. Proti 4. čtvrtletí 2008 se jedná o výrazný úbytek ve výši 86,6 tis. osob s jediným
nebo hlavním zaměstnáním. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně
zvýšil o 58,3 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom sníţil o 19,0 tis. osob.
Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 1,1 procentního bodu.

Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2009 sníţila proti stejnému období roku 2008 o 62,0
tis. osob, míra zaměstnanosti (15-64letých) dosáhla 65,4 % a meziročně klesla o 1,2
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o
113,8 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom sníţil o 16,9 tis. osob. Obecná
míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 2,2 procentního bodu.
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2009 sníţila proti stejnému období roku 2008 o 93,1
tis. osob, míra zaměstnanosti (15-64letých) dosáhla 65,2 % a meziročně klesla o 1,5
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o
163,1 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných zůstal oproti předchozímu roku na stejné
úrovni. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 3,1 procentního bodu,
coţ je historicky nejvyšší meziroční růst nezaměstnanosti od roku 1993.
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2009 sníţila proti stejnému období roku 2008 o 106,2
tis. osob, míra zaměstnanosti (15-64letých) dosáhla 65,3 % a meziročně klesla o 1,6
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o
154,2 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom zvýšil pouze o 5,6 tis. osob.
Obecná míra nezaměstnanosti 15 - 64letých meziročně vzrostla o 2,9 procentního bodu na
7,3 %.
Zahraniční obchod v roce 2009:
V roce 2009 se ve srovnání s předchozím rokem sníţil vývoz o 14,1 % a dovoz o 18,1 %.
Roční bilance dosáhla aktiva 153,2 mld. Kč, které bylo o 85,9 mld. Kč vyšší neţ v roce 2008.

Inflace v roce 2009:
Průměrná meziroční míra inflace v roce 2009 byla 1,0 %.
Mzdy v roce 2009:
V 1. čtvrtletí 2009 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty
zaměstnanců v celém národním hospodářství 22.328,- Kč, to je meziročně více o 3,1 %,
reálná mzda vzrostla o 1,0 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o
2,9 %, reálně o 0,8 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,3 %, reálně o 2,2 %.
V 2. čtvrtletí 2009 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty
zaměstnanců v celém národním hospodářství 22.992,- Kč, to je meziročně více o 2,8 %,
reálná mzda vzrostla o 1,4 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o
2,4 %, reálně o 1,0 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,3 %, reálně o 2,9 %.
Ve 3. čtvrtletí 2009 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty
zaměstnanců v celém národním hospodářství 23.350,- Kč, ve 4. čtvrtletí roku 2009 25.752,Kč.
Společenská kronika roku 2009:

Narození:
12.02.2009 - Marie Havlíčková, rodiče Radek Havlíček a Milena Herelová
06.09.2009 - Jan Kubáněk, rodiče Libor Kubáněk a Jaroslava Hamouzová
Úmrtí:
29.01.2009 - Jiří Babič, nar. 06.07.1925 – 83 let
01.02.2009 - Jarmila Struhařová, nar. 26.01.1947 – 62 let
09.02.2009 - Vlastimil Votoček, nar. 27.8.1939 – 69 let
20.03.2009 - Bedřich Opočenský, nar. 21.1.1930 – 79 let
09.06.2009 - Marie Jehličková, nar. 20.08.1932 – 76 let
18.09.2009 - Alfred Berger, nar. 06.02.1940 – 69 let
18.10.2009 - Václav Kaňourek, nar. 20.08.1954 – 55 let
01.11.2009 - Vasilisa Erlebachová, nar. 25.8.1915 – 94 let
Sňatky:
10.01.2009 – Eduard Exner a Boţena Exnerová /roz. Dušková/
08.08.2009 – Radek Havlíček a Milena Havlíčková /roz. Herelová/
22.08.2009 – Lukáš Bílek a Denisa Bílková /roz. Hýbnerová/
18.09.2009 – Ladislav Mizera a Lenka Mizerová /roz. Koubová/
Vítání občánků:
23.5.2009 proběhlo v místní kapli vítání občánků, a to:
Marie Havlíčková, nar. 12.02.2009
Kristýna Mejsnarová, nar. 10.12.2008
24.12.2009 se opět v místní kapli konalo setkání občanů Kunčic nad Labem, odpoledne se
konalo pro děti a večerní „Půlnoční mši svatou“ od 22.00 hod. slouţil farář z Vrchlabí ThDr.
Zbignew Ţuravski.
Veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2009:
15. zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem se konalo dne 14.1.2009
Program:
1/ rozpočtová změna
2/ schválení poskytnutí dotací dle rozpočtu na rok 2009
3/ prominutí poplatků za odpady pro rok 2009
16. zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem se konalo dne 4.3.2009
Program:
1/ závěrečný účet obce za rok 2008
2/ zpráva Policie České republiky za rok 2008
3/ veřejnosprávní kontroly

4/ zadání vypracování projektů na rekonstrukci budovy Základní školy a objektu Savoj
5/ kanalizace
6/ dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy
7/ změna počtu uvolněných členů zastupitelstva obce, stanovení výše odměny neuvolněné
místostarostky obce a stanovení počtu zaměstnanců Obecního úřadu
17. zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem se konalo dne 23.3.2009
Program:
1/ přijetí dotace na E - goverment a spolufinancování projektu
2/ odkoupení objektu čp. 121 v k.ú. Kunčice nad Labem „Savoj“
3/ ţádost o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny
18. zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem se konalo dne 29.6.2009
Program:
1/ uzavření kupní smlouvy na budovu čp. 121 a st.p. č. 240 a uzavření smlouvy o zániku
věcných břemen ke st.p. č. 240
2/ rozpočtový výhled obce
3/ kanalizace
4/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Kunčice nad Labem
5/ rozpočtová změna č. 1
6/ informační systém veřejné správy
7/ správa majetku obce
8/ ţádost TJ Sokol Kunčice nad Labem o úlevu na vodném
9/ ţádost TJ Sokol Kunčice nad Labem o finanční příspěvek na ukončení sezony pro oddíl
fotbalové přípravky
10/ ţádost příspěvkové organizace sluţby Dolní Kalná
11/ ţádost Svazu diabetiků ČR
12/ závěrečný účet DSO Horní Labe za rok 2008
13/ závěrečný účet DSO Krkonoše za rok 2008
19. zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem se konalo dne 19.10.2009
Program:
1/ vyhodnocení poptávky na zpracování ţádosti o podporu a organizační zajištění výběrového
řízení na akci „Odkanalizování obce Kunčice n. Labem“
2/ změny rozpočtu obce na rok 2009
3/ výpůjčka části objektu čp. 121
4/ ţádost o finanční podporu
5/ smlouvy o nájmu hrobových míst
6/ prodej DHIM
7/ koupě pozemku p.p.č. 383/7
20. zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem se konalo dne 7.12.2009
Program:
1/ návrh rozpočtu obce na rok 2009
2/ Mikulášské parní vlaky dne 12.12.2009

3/ smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v Poţární ochraně na výdaje jednotky
SDH obce pro rok 2009
4/ doprava dětí na plavecký výcvik
5/ revokace usnesení č. 5/19 ze dne 19.10.2009
6/ smlouva o umístění a provozování veřejné stavby
7/ výstavba kanalizace ČOV pro obce Horní Branná, Dolní Branná a Kunčice nad Labem
8/ zkušenosti s provozem internetu
Výstavba v obci v roce 2009:
V souvislosti s odkanalizováním obce bylo zaloţení aglomerace obcí Kunčice nad Labem,
Dolní Branná a Horní Branná zamítnuto Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Tímto
by obec nemohla ţádat o dotace z Evropské unie. Ve schváleném Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Královéhradeckého a Libereckého kraje však jiţ byla aglomerace Vrchlabí, tudíţ
z hlediska nákladové efektivnosti by bylo výhodnější společné řešení, a to zahrnout výše
zmíněné obce do aglomerace Vrchlabí a napojit se do ČOV Vrchlabí. Pro obec Kunčice nad
Labem by se jednalo o změnu ve zpracovávané projektové dokumentaci tak, ţe by se v obci
svedla kanalizace do přečerpávací stanice v místě původně navrhované ČOV a výtlačnou
kanalizací by se po spojení s gravitační kanalizací z obcí Horní a Dolní Branná obce napojili
jiţ na výtlačnou kanalizaci do ČOV Vrchlabí.
Od ledna byl zvýšen poplatek za odvoz odpadů ze 444,- Kč na 500,- Kč z důvodů zvýšení
cen za odvoz, skládkování a třídění odpadů.
V březnu došlo k opravě zdi na Labi u čp. 37, zajistilo a uhradilo Povodí Labe, náklady cca
500.000,- Kč.
V létě roku 2009 obec Kunčice nad Labem odkoupila od TJ Sokol Kunčice nad Labem
budovu SAVOJ, do jehoţ prostoru se přestěhuje Obecní úřad z bývalé budovy čp. 86. Kupní
cenu 6.000.000,- Kč bude obec TJ Sokolu splácet v ročních splátkách ve výši 200.000,- Kč po
dobu 30 let. Pro sportovní činnost budou na základě smlouvy o výpůjčce zachovány prostory
pro sportovce. Prostory baru a garáţe budou pronajaty. Je zpracovávána PD na přestavbu, na
kterou chtěla obec poţádat o dotaci. Před přestěhováním do nových prostor bylo potřeba
provést přepojení všech sítí (internet, počítače, vodovod apod.), které provedl p. Jiří
Zaplatílek – celkové náklady ve výši 68.369,- Kč.
Se stěhováním Obecního úřadu se začalo v září 2009. Do kanceláří byly zakoupeny nové
dveře za částku 3.999,- Kč, bylo poloţeno nové lino firmou Rychtář. Kancelář účetní a
místostarosty byly dovybaveny novým nábytkem za částku 22.743,- Kč. Kovovýroba Kavan
z Lánova zhotovil na okna a dveře do úřadu mříţe, schody do sklepa a zábradlí na venkovní
schodiště, náklady ve výši 22.622,- Kč. Byly zhotoveny regály do archivu – Truhlářství Kynčl
za částku 20.501,- Kč. Byly provedeny nové rozvody vody ve sklepě, a to Jiřím Šrámkem za
částku 8.668,- Kč. Eduard Kracík zhotovil nový stojan pro kola za částku 12.970,- Kč a vyzdil
příčku v kotelně za částku 9.243,- Kč.
V září provedla firma Doupovec Vrchlabí pokácení a průřez stromů v Mateřské škole a u
kaple – 27.653,- Kč. V říjnu získala obec počítačové vybavení na Czech Point – 83.927,- Kč,
z toho činila dotace z Evropské unie /Integrovaný operační program/ 71.377,- Kč. Dotace byla
poskytnuta prostřednictvím Krajského úřadu Hradec Králové.
V listopadu získala obec formou výpůjčky od firmy EKO KOM 2 kontejnery na bílé sklo a
od TRANSPORTY Trutnov si pronajala další 2 kontejnery na plast a 1 kontejner na papír.
V prosinci provedl p. Ing. Jiří Zaplatílek změnu ovládání veřejného osvětlení a jeho
přestěhování ze skříně na budově čp. 86 na sloup veřejného osvětlení. Za 17.000,- Kč byl

odkoupen pozemek p.č. 383/7 na plánovanou odlehčovací komunikaci. Za 5.950,- Kč byl
zakoupen oválný smaltovaný znak „Obecní úřad“ se státním znakem.
Dne 17.6.2009 v Deníku Krkonoše vyšel článek o tom, ţe další obcí v trutnovském
regionu, která se zapojila do projektu Zelená obec, jsou Kunčice nad Labem. Místní občané
tak od nynějška mohou vyslouţilé drobné elektrospotřebiče a baterie odkládat do sběrného
boxu, umístěného v budově obecního úřadu hned vedle vchodu do úřadu. Na Trutnovsku se
ekologického projektu, který organizuje společnost REMA Systém, účastní např. Rudník,
Mostek nebo Úpice. Cílem této iniciativy Zelená obec je ochrana ţivotního prostředí.
Společnost se tak snaţí zvrátit nelichotivý fakt, kdy aţ 80 procent drobných elektrospotřebičů
končí ve směsném komunálním odpadu.

