


Kunín 2006 - 2010
Zhodnocení 4 uplynulých let

Vážení spoluobčané, čas plyne jako voda a my, členové zastupitelstva, máme za sebou čtyřleté 
volební období. Uteklo strašně rychle, loňský rok nám vše hodně zkomplikoval, ale takový už 
je život a čas se zastavit nedá…. Ráda bych touto cestou zhodnotila uplynulé volební období  
a připomenula, co se nám podařilo či nepodařilo udělat.A začnu získanými dotacemi, které vždy 
příjemně navyšují rozpočet obce. Od roku 2007 do roku 2010 se podařilo získat přes 200 mil Kč.

Rok 2007 – 9,756 mil. Kč
Rok 2008 - 7,747 mil. Kč

Rok 2009 – 51,592 mil. Kč

Rok 2010 (včetně přislíbených dotací) – 131,716 mil. Kč

Na druhé straně, když vezmu a spočítám velké výdaje za poslední 4 roky s výhledem do konce 
roku letošního roku, proinvestujeme (pokud vše bude tak, jak má) 237,206 mil. Kč. Téměř čtvrt 
miliardy…. To už jsou investice ne středně velké obce, ale menšího města. Je pravdou, že hodně  
k investicím přispěly povodně, poškozený majetek bylo nutné (a stále ještě je) obnovovat. V Kuníně 
se však můžeme pochlubit tím, že na dotace (a to nejen povodňové) umíme dosáhnout a umíme 
je čerpat z různých dotačních titulů. Je čím dál tím složitější dotace získat, ještě složitější je pak 
obhájit a řádně vyúčtovat. Papírů s tím spojených a agenda je čím dál tím složitější a náročnější.



A co se podařilo za uplynulé 4 roky ze získaných i obecních peněz udělat? 
Budu se zabývat pouze většími a významnějšími projekty.

V mateřské škole jsme proinvestovali 6,465 mil. Kč. Byla zrekonstruována sociál-

ní zařízení, kompletně udělána nová elektřina, školka zateplena, opravena po po-

vodni, místo starého plotu byl postaven nový pastelkový, pletivo, které nám vzala 

velká voda, bylo vyměněno za nové. Altán na zahradě musel být po povodni také 

zdemolován, místo něj budou mít děti na zahradě hezkou novou dřevěnou chatku, 

firma by ji již měla každým dnem dodat. Vyměněna byla také všechna dlažba kolem 

budovy školky. Zateplení budovy bylo z části financováno z dotace z Operačního 

programu životního prostředí, povodňové škody z dotace Ministerstva pro místní roz-

voj, z darů pro mateřskou školku, Nadace ČEZ,... Ostatní práce pak financovala obec.

Také základní škola prošla velkými změnami  

a byla komplexně zrekonstruována. Tyto změny 

nás stály 20,920 mil. Kč. Byla dokončena výměna 

všech oken, jídelna byla přestavěna a vyba- 

vena tak, aby vyhovovala evropským nor-

mám, spojovací krčky vyzděny, nově vybu-

dována sociální zařízení, vyměněny plynové 

kotle. V letošním roce byl nově postaven výtah 

a předlážděn prostor před školou podle přání 

dětí tak, aby se škola stala bezbariérovou. 

Zvenku také škola získala novou fasádu. Zpracována je také projektová dokumentace na rekon-

strukci školního hřiště a zbývajících ploch před školou, snad se podaří i na jejich rekonstrukci získat 

finance. Pochlubit se můžeme několika novými moderně vybavenými učebnami (počítačovou, ja-

zykovou, učebnou fyziky, učebnou pro děti s poruchami učení a multimediální učebnou). Nemohu  



zapomenout na navýšení kapacity mateřské školy o 15 dětí, ke kterému došlo v loňském roce po 

zřízení oddělení předškoláků přímo v budově základní školy – takže současná kapacita školky je 

67 dětí. Na rekonstrukci školy jsme získali finance částečně z dotací - z Ministerstva financí (tzv.

„medvěda“), Ministerstva místního rozvoje, Nadace ČEZ, Operačního programu životní prostředí  

a Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbytek dofinancovala obec. Ve výčtu aktivit nejsou po-

psány ty, které byly hrazeny z prostředků, které škola a školka dostávají od obce na své provozní 

výdaje, ročně přispíváme přes 2 mil. Kč.



Stejně jako školství je pro život obce důležitá i spolková činnost. A ta se odehrává především  

v budově Osvětové besedy. Její rekonstrukce stála téměř milion korun. Byla vyměněna okna, topení, 

nově udělána sociální zařízení, rozvody elektřiny, vody, odpadů. Byla vyměněna také kuchyňská  

linka a zakoupeny stoly a židle, takže naše místní spolky i občané budou mít krásné místo pro trávení 

volného času. Okna jsme vyměnili i v knihovně, na další rekonstrukci si však bude muset knihovna 

ještě chvilku počkat. Také tyto práce byly určitým podílem hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje z Programu obnovy venkova.

Pro naše nejmenší, větší děti i cyklisty jsme nákladem 600 tis. Kč zřídili „Místa zastavení“. Na dvou 

místech v obci byly umístěny houpačky a průlezky, na dalších pěti pak posezení k odpočinku, také 

tento projekt mohl být realizován díky dotaci z Moravskoslezského kraje – Programu rozvoje ven-

kova a z Nadace Partnerství.

Na hřbitově byl v rámci projektu Regionu Poodří opraven centrální kříž, z dotace Ministerstva pro 

místní rozvoj a prostředků obce hrobka rodiny Schindlerů. Na hřbitov byla nově přivedena elektři- 

na a hrobka nasvícena. Celkem bylo proinvestováno necelých 600 tis. Kč.

Z dotace Místní akční skupiny Regionu Poodří byl v zámeckém parku postaven plot mezi areálem 

VFU a zámeckým parkem a zakoupena sekačka na sekání parku, náklady na realizaci projektu byly 

1,5 mil. Kč.



Ke zvýšení bezpečnosti v obci nám přispěly nové chodníky podél hlavní 

komunikace celkově za 8,254 mil. Kč. I tyto chodníky a záliv pro autobusy  

u zastávky U kovárny byly financovány z dotace Moravskoslezského kra-

je. Na Malé straně pak byly za 148 tis. Kč osazeny zpomalovací prahy. 

Místní komunikace jsme opravili za 1,5 mil. Kč. Zadáno bylo dopracování 

projektové dokumentace na výstavbu nových autobusových zastávek  

a prodloužení chodníku na Suchdolské.

Podařilo se posílit i bytový fond obce a místo plánované 

rekonstrukce č.p. 20 jsme získali dotaci z Ministerstva 

místního rozvoje a postavili nově „Dům se sociálními byty“ 

včetně úpravy okolí kolem něj za Citröenem nákladem 

19,214 mil. Kč s 12 bytovými jednotkami. 

Projekčně máme připravenu regeneraci bývalého lihovaru, 

naštěstí na samotnou realizaci se peníze získat nepodařilo, 

protože začaly povodně a všechno bylo jinak…

Povodně zatočily s životem v celé obci. Bylo to těžké období, naštěstí jsme už z toho nejhoršího 

venku. A tak jak spousta občanů obnovila svůj poškozený majetek, tak i ten obecní se pomalu ale 

jistě daří obnovovat. Hotová je rekonstrukce školky, zámku včetně zámeckého parku a zámecké res-

taurace, šaten TJ, trávníku na hřišti, opraveny jsou komunikace, staticky zpevněny mosty, dokončuje 

se osazení lávek pro pěší přes Jičínku. Zahájena byla rekonstrukce zdravotního střediska a teď už jen 

čekáme na rozhodnutí Ministerstva místního rozvoje, zda nám schválí dotaci na opravu chodníků. Na 

všechny tyto opravy jsme získali finance z výše uvedeného ministerstva či od dárců. Celkové náklady

na vše uvedené akce jsou ve výši téměř 75 mil. Kč.



Zvláštní kapitolou je rekonstrukce čističek a kanalizace za 51 mil. Kč, ale tady je nutné dořešit 

stavební povolení, ať slíbenou dotaci získáme a můžeme začít stavět. 

Po povodni se rovněž rozšířil bytový fond obce o 12 bytových jednotek pro občany, kteří přišli  

o bydlení. Náklady na inženýrské sítě, 8 rodinných domů a bytový dům byly ve výši 25 mil. Kč a byly 

hrazeny z dotací z Ministerstva pro místní rozvoj, Moravskoslezského kraje, z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, z darů a rozpočtu obce.

A nemohu ještě zapomenout na finanční pomoc občanům po povodni. Vyplatili jsme 8,182 mil. Kč 

(dotace z MMR 5,902 mil. Kč, od dárců 2,280 mil. Kč)), kromě toho jsme získali ze Státního fondu 

rozvoje bydlení 13,920 mil. Kč na opravy domů poškozených povodní – tyto finance postupně vy-

plácíme a 5 mil. Kč jako povodňový úvěr. 

Ze Státního fondu životního prostředí, z Operačního programu životní prostředí máme přislíbeno 

2,751 mil. Kč na instalaci varovného a výstražného systému (bezdrátový rozhlas, siréna, čidlo 

v Jičínce a digitální povodňový plán). V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele  

a pokud vše půjde dobře, mělo by být do konce roku hotovo.

Připravena je studie rekonstrukce obecního úřadu včetně kina, v nejbližší době bude zahájeno zpra-

cování projektové dokumentace a hned jak bude vypsán patřičný dotační titul, samozřejmě podáme 

žádost o dotaci. Snad i budova obecního úřadu se konečně dočká důstojného vzhledu a zaměstnanci 

obce lepšího pracovního zázemí. 

Ale nejen investice a opravy, ale i kultura je pro život našich občanů důležitá. Pravidelně můžete 

navštěvovat koncerty v zámku, plesy, maškarní plesy, koštování slivovice, zámecké slavnosti,  

kinematograf, pouť, diskotéky, koncerty (Korefest, Turbo), sportovní turnaje, Den obce, vítání občánků 

a spoustu dalších akcí jako je Myslivecký den, akce Senior klubu (MDŽ, zájezd, předSilvestr,…), 

rybářské závody a spousta dalších, ať už je pořadatelem obec, místní spolek, zámek nebo kdokoliv 

jiný. V letošním roce se v Kuníně konala akce Regionu Poodří - „ Hry bez venkovských hranic“, která 

byla velmi kladně hodnocená i všemi zúčastněnými obcemi. Je dobře, že se u nás stále něco děje  

a že ještě existuje spousta lidí, kteří chtějí pro ostatní něco udělat.



Abychom mohli zrealizovat některé z akcí výše uvedených, konkrétně výstavbu chodníku, domu se 

sociálními byty a zateplení školy a školky, schválilo zastupitelstvo přijetí úvěru. Úvěr jsme již začali 

splácet a jeho současná výše je 27.072.800 Kč. V současné době není finanční situace obce moc

růžová, kdyby nebylo povodní, splácíme bez problémů cca 2,8 mil. Kč, ale při současných výdajích, 

které jsme měli a realizaci projektů z evropských dotací, kdy musíme vše uhradit dopředu a teprve 

pak dotace přijdou, je to hodně složité. Už teď čekáme na téměř 6 mil. Kč a můžeme jen věřit, že 

peníze dostaneme včas, abychom dostáli všem svým závazkům.

Doufám, že se mi podařilo zachytit vše podstatné a že i otištěné fotografie Vám připomenou, kam se

Kunín během 4 let posunul a co se u nás děje. 

Účast členů zastupitelstva obce na zasedáních za období 2006 -2010

(není zde zahrnuto poslední zasedání zastupitelstva dne 4. 10. 2010)

         2006  2007  2008  2009  2010

                2 zasedání         4 zasedání      4 zasedání     6 zasedání     5 zasedání

Dagmar Novosadová         2x               4x               4x              6x              4x

Miroslav Vlček          2x               4x               4x              6x              5x

Vladimír Sedláček          2x               2x               3x              4x              4x

Bohuslava Vavříková          2x               3x               4x              6x              4x

Ing. Milada Turská          1x               4x               3x              5x              4x

Mgr. Alena Rusková          1x               4x               4x              6x              4x

Ing. Pavel Černý          2x               4x               2x              5x                  4x

Bc. Miroslava Mauerová    2x               3x               2x              4x              2x

Bc. Renáta Sztefková          2x               4x               3x              5x              4x

Vladimír  Kloss          2x               1x               2x              1x              1x

Ing. Stanislav Solanský       2x               4x               3x              4x              4x

Dušan Urban                     2x               4x               3x              3x              4x

Blanka Prušková          2x               4x               4x              4x              3x

Mgr. Monika Hlaváčová     2x               3x               2x              2x              0x

Jiří Zdráhal           1x               3x               4x              3x              3x



Na závěr bych chtěla poděkovat:

• Členům zastupitelstva obce, kteří mi v tomto období byli nápomocni. Jejich účast na zasedáních 

vidíte v uveřejněném přehledu. Ale práce člena zastupitelstva není jen o „schůzování“. Je to ještě 

spousta dalších aktivit a pomoci při různých kulturních, společenských či jiných akcích. Tyto aktiv-

ity jsou dobrovolné a neevidujeme je a záleží jen na vůli a časových možnostech zastupitelů. Chtěla 

bych proto poděkovat členům zastupitelstva nejenom za práci „rozhodovací“ ale především také 

těm, kteří pomáhali i mimo ze své vlastní vůle. A pokud navštěvujete obecní akce, určitě víte, kteří 

ze zastupitelů to jsou.

• Zaměstnancům obce, ať už jsou to pracovnice na úřadě nebo zaměstnanci na údržbu obce, nově 

také v zámecké restauraci, kterou obec začala provozovat. Práce na obecním úřadě a pro obec není 

jen o 8 h pracovní době, je také spousta jiných aktivit (často časově náročných) a jsem ráda, že když 

je potřeba, najdou se vždy ti ochotní, kteří chtějí pomoct a na které se mohu spolehnout. Jsem také 

moc ráda, že práce na veřejně prospěšných pracích už také není brána jako nějaká podřadná a že si 

jí lidé začínají vážit. Před lety, když jsem začínala dělat starostku, mi spousta uchazečů o zaměstnání, 

odmítla na tuto profesi vůbec nastoupit. A teď už se chodí lidé ptát sami a míst je málo…

• Zaměstnancům naší příspěvkové organizace – školy a školky za vzájemně dobrou spolupráci, 

kterou nám v mnohých okolních obcích závidí, za jejich práci a chuť zvelebovat obecní majetek.

• Zaměstnancům správy zámku za dobrou spolupráci a péči o obecní majetek.

• Všem místním složkám a sdružením a vůbec všem občanům, třeba nikde neorganizovaných, 

které v naší obci působí a aktivně se zapojují do života v ní. Bez těchto aktivit a spousty dobrovolníků 

by bylo v Kuníně mrtvo…

• Občanům a podnikatelům, kterým není osud obce lhostejný. Ať už pomáhají tam, kde je potřeba 

nebo jen názorem, postřehem,… 

15. a 16. října se budou konat volby do nového obecního zastupitelstva. Po 
dlouhé době máme 3 kandidátky, takže vybírat budoucí zastupitelstvo bude z čeho. 
Věřím, že všichni přijdete k volbám. Jste to právě Vy, kdo určí další budoucnost naší 
obce. Možná to zní jako fráze, ale členy zastupitelstva volíte vy, občané. Proto Vás pro-
sím, přistupujte k těmto volbám odpovědně. Práce je před novým zastupitelstvem spou-
sta, zodpovědnost velká a je důležité, ať se pokračuje v tom, co již bylo nastartováno, co 
již běží a funguje.

  
Přeji Vám šťastnou volbu a krásný podzim!  

Dagmar Novosadová

starostka obce


