
Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce  
konaného dne 23.1.2017 

 
Zasedání dne 23.1.2017 se konalo na OÚ v kanceláři starosty od 18.30 do 20.10 hod. 

 
Přítomni: členové ZO dle presenční listiny ze dne 23.1.2017 

            občané  1,  hosté 0   
 
Zasedání konané dne 23.1.2017 je schopné se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO. 

 
Určení :  zapisovatel – M.Kracíková 
               návrhová komise K. Kužel, H. Kučerová 

   ověřovatelé zápisu – K. Kužel, H. Kučerová 
  

Návrh programu: 
 

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2016 
2. ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/ 1999 SB ZA ROK 2016  
3. SMLOUVY O FINANČNÍCH PŘÍSPĚVCÍCH  
4. ZMĚNA SMLOUVY O NÁJMU RESTAURACE SAVOJ A ČÁSTI POZEMKU P.Č. 

624/25 
5. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZA ROK 2016 
6. ZPRÁVA KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU 
7. SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU 
8. DISTRIBUOVANÉ ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
9. VLAJKA PRO TIBET 
10. ZPRÁVA POLICIE ČR 
11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI 

STŘECHY MŠ KUNCICE NAD LABEM" 
12. PODÁNÍ ŽÁDOSTI A PŘIJETÍ DARU  POZEMKU P.Č 676/10 
13. DISKUZE 

 
Zastupitelstvo schvaluje Návrh programu s tím, že o každém bodu se bude hlasovat hned po 
přednesení. 
hlasování – pro 8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 
Program:    
                     
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2016 

viz. příloha č. 1  

Starosta předložil rozpočtovou změnu, seznámil s jednotlivými položkami a po diskuzi  
bylo navrženo schválit rozpočtové opatření č. 10/2016.  
hlasování – pro 8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

2. ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/ 1999 SB ZA ROK 2016 

viz. příloha č. 2  

Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou Výroční zpráva za rok 2016 v souladu s 
ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po 
diskuzi bylo navrženo vzít tuto informaci na vědomí.  
hlasování – pro 8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

3. SMLOUVY O FINANČNÍCH PŘÍSPĚVCÍCH 

viz. příloha č. 3 



Starosta informoval zastupitelstvo o obdržených žádostech spolků o finanční příspěvky. 
Výše požadovaných příspěvků je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017. 
Starosta navrhl schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na 50 000 
Kč pro TJ Sokol, na 10 000 Kč pro ZO SPCCH a na 10 000 Kč pro SDH. 
hlasování– pro  8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

4. ZMĚNA SMLOUVY O NÁJMU RESTAURACE SAVOJ A ČÁSTI POZEMKU 
P.Č. 624/25 

viz. příloha č. 4 

Starosta informoval zastupitelstvo, že záměr na snížení nájemného za restauraci SAVOJ 
byl řádně vyvěšen na úřední desce v době 21.12.2016 do 7.1.2017 a že neobdržel žádnou 
námitku ani připomínku.  Při diskuzi bylo konstatováno, že navrhované snížení je pod 
cenou nájmů v místě obvyklých. Toto je způsobeno snahou obce  zajistit provoz 
restaurace v dosavadní kvalitě služeb a v dosavadním rozsahu, protože restaurace plní i 
společenské funkce, je místem setkávání občanů, konají se zde společenské, kulturní a 
sportovní akce. Současně, aby byl zachován rovný přístup obce k Nádražní restauraci, 
která plní obdobné funkce, byla prodiskutována nutnost snížit obdobným způsobem 
nájem pronajaté části pozemku p.č. 624/25, která je využívána  jako její  předzahrádka. 
Provozování restaurací na malých obcí se v současné době stává velice ekonomicky 
náročné, vzhledem ke snižování zájmu obyvatel o společenský život a rostoucím 
nákladům, přesto by obec měla tuto činnost podporovat alespoň částečnou úlevou na 
nájmech.  Bylo navrženo schválit snížení nájmu za restauraci SAVOJ  na 2.000 Kč 
měsíčně a uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o nájmu a současně schválit vyvěšení 
záměru na snížení nájmu pronajaté části pozemku p.č. 624/25 na 360 Kč ročně. 
hlasování – pro 8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

5. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZA ROK 2016 

viz. příloha č. 5 

Starosta informoval o provedení veřejnoprávních kontrol ověření účelovosti 
poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu obce. Bylo konstatováno, že finanční 
prostředky byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami a navrženo vzít na vědomí 
informaci o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2016 provedených pověřenými 
pracovníky. 
hlasování – pro  8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

6. ZPRÁVA KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU 

viz. příloha č. 6 

Předsedové finančního a kontrolního výboru informovali o provedení kontrol svými 
výbory a jejich zjištěním. Po diskuzi bylo navrženo vzít na vědomí informaci o 
výsledcích kontrol provedených finančním a kontrolním. 
 hlasování – pro 8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

7. SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU 

viz. příloha č. 7 

Starosta předložil návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která 
aktualizuje směrnici 1/2017 v souladu s novým zákonem 134/2016  Sb.,  o veřejných  
zakázkách. Při diskuzi byly prodiskutovány podmínky pro zadávání zakázek malého 
rozsahu a limity pro kategorie zakázek. Po diskuzi bylo navrženo schválit SMĚRNICI č. 
1/2017 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU.  
hlasování – pro  8 , proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

8. DISTRIBUOVANÉ ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 



viz. příloha č. 8 

Starosta oznámil provedení  kolaudace a předložení finančních dokladů na stavby DČOV 
pro RD č.p 50 a č.p. 120. Po diskuzi bylo navrženo schválit na základě programu 
Distribuované čištění odpadních vod  poskytnutí peněžní pomoci p. J.Hotmarové, čp. 50 
v Kunčicích nad Labem ve výši 30.000,- Kč, p. S. Hotmarovi a J.Hotmarové, čp. 120 v 
Kunčicích nad Labem ve výši 30.000,- Kč.  
hlasování – pro  8 , proti  , zdržel 0 – návrh schválen 
 

9. VLAJKA PRO TIBET 

viz. příloha č. 9 

Starosta informoval o obdržení žádosti o projednání připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“. Po diskuzi bylo navrženo připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“. 
hlasování – pro 2 , proti 5 , zdržel 1 – návrh neschválen 
 

10. ZPRÁVA POLICIE ČR 

viz. příloha č. 10 

Starosta předložil zprávu o činnosti  Policie ČR v obci Kunčice nad Labem. Po diskuzi 
bylo navrženo vzít  zprávu Policie ČR za rok 2016 na vědomí. 
hlasování – pro 8, proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 

 
11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI 

STŘECHY MŠ KUNCICE NAD LABEM" 

viz. příloha č. 11 

Starosta seznámil zastupitelstvo s přípravou opravy střechy budovy mateřské školky a 
předložil ke schválení zpracovanou Zadávací dokumentaci, která bude podkladem pro 
výběrové řízení dodavatele. Po diskuzi, při které byli i projednáni členové hodnotící 
komise bylo navrženo schválit zadávací dokumentaci výběrového řízení na stavební 
práce: ,,REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ KUNCICE NAD LABEM", komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení A.Stejný, M.Kracíková, K.Kužel, 
A.Kracík  a J.Metelka a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
hlasování – pro 8, proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 

12. PODÁNÍ ŽÁDOSTI A PŘIJETÍ DARU  POZEMKU  P.Č 676/10 

viz. příloha č. 12 

Starosta informoval o zaměření pozemku před školou, který je využíván jako parkoviště 
osobních automobilů pro potřeby návštěvníků ZŠ. Stavební úřad ve Vrchlabí  souhlasí 
s jeho oddělením od stávajícího pozemku silnice 3. třídy. Přesto, že je plocha využívána 
jako parkoviště je dlouhodobě neudržovaná. Aby obec mohla do budoucna parkoviště 
upravit, je třeba aby pozemek, který je v současné době ve vlastnictví kraje, byl převeden 
na obec.  Po diskuzi  bylo navrženo  schválit podání žádosti o převedení p.p.č. 676/10 v 
k.ú. Kunčice nad Labem o výměře 451 m2, ostatní plocha – silnice, která byla oddělena z 
původní p.p.č. 676/2 GP pro rozdělení pozemku č. 404-101/2016 ze dne 22.11.2016 z 
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví Obce Kunčice nad Labem a přijetí daru 
tohoto pozemku s podmínkou, že dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení 
převáděné nemovitosti, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne 
podpisu darovací smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím 
písemném souhlasu dárce. 
hlasování – pro 8, proti 0, zdržel 0 – návrh schválen 
 
 
 
 



 
 
 

12.  DISKUZE 

- informace o nabídce možnosti pořízení aplikace pro zasílání SMS zpráv občanům obce 
v případě nebezpečí nebo potřeby – obec se bude zajímat o tuto službu  
- konečně jsme obdrželi stavební povolení na výstavbu chodníku Šutrák a podali žádost o 
dotaci na SFDI 
- seznámení s průběhem prací na dokumentaci pro územní řízení ke stavbám RD – 
prodiskutovány varianty a vybrána varianta s většími pozemky 
- prodiskutován program DČOV, vzorkování a provoz čističek. Navrženo připravit 
hromadný odběr s komentovanými výsledky – problémy, řešení 

 
 
 

 
Zapsala : v.r. M.Kracíková    Ověřovatelé zápisu:  v.r. K. Kužel 
                   v.r. H. Kučerová 


