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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí p átelé,
do konce roku 201Ř mnoho dní nezbývá a
vy držíte v rukou poslední letošní vydání
Kunratického zpravodaje. P ed rokem,
touto dobou, jsem vám poskytl ohlédnutí
za uplynulým rokem a informoval jsem vás
o činnostech vedení obce a provedených
akcích. V letošním roce jsem to ud lal o
trochu d ív v souvislosti s končícím
obdobím
"starého"
zastupitelstva
a
nástupem "nového".
Na následujích
ádcích vás proto
seznámím s hlavními plány a činnostmi na
rok následující.
P ed n kolika dny jsme obdrželi
pravomocné stavební povolení na stavbu
úseku Cyklostezky svaté Zdislavy z
Kunratic do Drnovce. Žádost o dotaci na
Státní fond dopravní infrastruktury byla
podána již v listopadu. Celkové náklady
jsou vyčísleny na tém 14 mil. Obec bude
usilovat o získání dotace také z
Libereckého kraje. Konečný podíl obce by
m l činit asi 1,3 mil.
Dále máme zažádáno o vydání
stavebního povolení na ve ejné osv tlení
od h išt ke k ižovatce sm r Lindava.
P edpokládané výdaje 1 mil., dotace z
Libereckého kraje 290 tis.

rozší ení
Následn
realizaci.

budovy
hasičské
stanice.
budeme žádat o dotaci na

V p íprav je též projektová p íprava
rekonstrukce chodník a autobusových
zastávek v centru obce.
Dále se budeme zabývat možnostmi
získání dotací na opravy komunikací a
dostavby d tského h išt za prodejnou.
Na prosincovém zasedání schválilo
zastupitelstvo rozpočet na rok 201ř jako
vyrovnaný, s p íjmy a výdaji ve výši
p esahující 11 milión korun. Tyto p íjmy i
výdaje jsou včetn dotací, o kterých jste
se dočetli v článku. Schválený rozpočet
s komentá em naleznete na webových
stránkách obce.
Stejn jako letos, i v p íštím roce, se
m žete t šit na celou adu zajímavých
kulturních a společenských akcí, které pro
vás p ipravujeme. Za všechny jmenuji
letošní oslavy Silvestra, které budete moci
strávit v p íjemném prost edí nov
opraveného společenského sálu. Ujiš uji
vás, že to opravdu bude stát za to.

Opravy by se m la dočkat st echa v ZŠ.
Náklady vyčísleny na 1,5 mil., dotace z
Libereckého kraje 300 tis.

Také bych rád pod koval všem
zam stnac m obce za pracovní nasazení,
organizátor m společenských akcí za jejich
ob tavost a čas a v neposlední ad také
všem zastupitel m, kte í se v uplynulých
čty ech letech podíleli na vedení obce
a brali tento nelehký úkol vážn
a
zodpov dn .

V první polovin roku bychom m li
dokončit projektovou p ípravu opravy a

Na záv r mi dovolte, abych pop ál všem
pohodové a radostné prožití Vánočních

svátk a do roku 201Ř pevné zdraví a
mnoho sil.

schod , které
v rekonstrukci.

jsou

v současné

dob

váš starosta.

Vítání nových občánk obce

Kunratice u Cvikova bylo naplánováno
na sobotu 22. zá í. V letošním roce to bylo
již druhé vítání, a jsme za to moc rádi.

J. Č.

Společenské setkání senior

se op t odehrálo na konci zá í v pátek
28. na sále KD.

V proslun ném
dopoledni
sobotního
„babího léta“ jsme tak slavnostn p ivítali
dva chlapečky Mat je M. M. a Martina V.
společn s jejich nejbližší rodinou.

I p es ztížený vstup do schod , které
jsou práv v rekonstrukci, musím zdejší
seniory moc pochválit! Tato p ekážka je

D kujeme za zp v a doprovod na
klávesy A. a Š., byli jste skv lí.
Omlouváme se za ztížený vstup do

neodradila p ijít a společn s námi prožít
krásný podvečer se skv lou hudbou a
výborným konferenciérem a bavičem
Rudou Globočnikem.

Zavzpomínali jsme na krásné české
písn a osobn se setkali se starým
dobrým vojákem Švejkem.

gratulujeme a p ejeme mnoho dalších
úsp ch !
2) Naše škola se p ipojila k celostátní
akci "Zasa
strom", která se koná v
pr b hu íjna ke stému výročí vzniku
České republiky po celé naší vlasti.

V ím, že se p ítomní dob e bavili,
p íjemn
občerstvili a dom
odnesli
dobrou náladu.
Tímto chci pod kovat svojí žen a
mamince za p ípravu a obsluhu p i
zajišt ní občerstvení na tuto akci.
J. Č.

ZŠ, MŠ a jejich akce

1) Ve st edu 10. 10. 201Ř uspo ádal

Díky iniciativ p. S. jsme získali náš
národní strom - lípu. Proto jsme se ve
čtvrtek 11. íjna s celou školou vydali na
vyhlédnuté místo poblíž p. M.. Zde jsme za
pomoci pana starosty i místostarosty
strom zasadili.

DDM Smetanka v Novém Boru již tradiční
závod v orientačním b hu pro málot ídní
školy spojené s ekohrátkama. V nich si
d ti vyzkoušely nap . moštování, výrobu
ptačího zobu či prohloubily znalosti o
stromech. P ijelo 10 škol a naše škola
byla
podle
počtu
medailí
t etí
nejúsp šn jší.

Krátce si d ti zopakovaly historii vzniku
republiky a už se hrnuly do práce s rýčem,
lopatou, n které si vyzkoušely i krumpáč.
Malé d ti z MŠ zase poctiv vybíraly
kamínky z hlíny a tak každý svým dílem
p isp l.

Nejvíce se da ilo M. B., která zvít zila
v kategorii prv áčk . Další skv lá t etí
místa obsadili M. K., M. Š. a V. L. Všem

Poté nám pan starosta p edal atlas
památných strom v ČR a velkou mapu s
historií samostatného státu, kterou si

s velkým zájmem d ti prohlížely i četly
r zné události. Za krásného počasí jsme
zalily lípu, rozloučily se s vedením obce a
vydali se zp t do školy.

Akce se zúčastnil starosta obce M.

D ti slíbily, že budou lípu navšt vovat,
zalévat i chránit a zapamatují si tento
slavnostní den.
Z. D.

Pravidelné dý ování

tradičn prob hlo 20. 10. 201Ř op t na
sále KD. Nutno uznat, že návšt vnost této
akce je standardn nadpr m rná. Rodiče
s d tmi si mohli své dýn vyzdobit dle
vlastní fantazie. Inspiraci mohli čerpat také
z r zných šablon, které byly k dispozici.

Díky organizátorkám paní R žičkové
a paní Mlázovské za pečlivou p ípravu,
výzdobu a stylové kostýmy. Bylo to

Iwanejko i fará místní farnosti pan Rudolf
Repka. Po krátké vzpomínce na historické
milníky naší republiky byla slavnostn

zasazena lípa. S ohledem na nep íze
počasí byl plánovaný lampionový pr vod
zrušen, ale to na piet akce neubralo.
J. Č.

Rozsvícení Vánočního stromu
a Mikulášská nadílka

prob hla již tradičn na 1. Adventní
svátek, tedy 1. 12. na parkovišti p ed
restaurací.
nádherné odpoledne.

J. Č.

100. let republiky
oslavila také naše obec.
Ke slavnostnímu výročí 100. let republiky
se 2Ř.
íjna mohli p ipojit i naši
spoluobčané. Počasí bylo velmi nep íznivé,
až vlezlé, ale to mnohé neodradilo, a to je
moc dob e.

S ohledem na probíhající rekonstrukci
sálu KD jsme plánovali program pro d ti
s Mikulášskou nadílkou bu v prostorách
restaurace, nebo venku.

Počasí nám p álo, bylo pravé Vánoční
i s popraškem sn hu, a proto jsme se
rozhodli d tský program ponechat venku

p ed stánky malého vánočního jarmarku.
Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné.
Bylo p íjemné sledovat, jak si d ti užívají
sout že a Mikulášskou nadílku a rodiče to
z povzdálí sledují a užívají si pravý
Adventní čas spojený s neodmyslitelným
sva ákem a klobáskou.

Tento jarmark byl zvláštní tím, že na
n m bylo prodáváno občerstvení za

symbolickou cenu s cílem utržené peníze
v novat jako dar pro místní školu. O tento
šlechetný čin se postaraly dámy paní
Janoušková, paní Pevná a paní Seidlová,
kterým pat í srdečný dík. Byla utržena
částka 2Ř20,- Kč, která bude p edána
panu editeli za p ítomnosti zastupitel a
člen školské rady paní Martiny Černé
a pana Františka Pevného.

Touto cestou chci ješt jednou pod kovat
všem zúčastn ným, kte í se podíleli na
p íprav a chodu celé akce, která začala už
po
15
hodin
malým
Vánočním
jarmarkem,
p veckým
vystoupením
sourozenc Amálky a Št pána V., následn
vystoupením žák Z a MŠ naší Kunratické
školy v kostele Povýšení sv. K íže,
následným rozsvícením Vánočního stromu
a požehnáním od pana fará e R. Repky a
p íjemným zázemím vytvo eným místními
hasiči s občerstvením a polní kuchyní.

D kuji zam stnanc m ú adu za pomoc
p i p ípravách a hasič m za skv lou
spolupráci p i instalaci vánočního stromu a
zázemí
v pr b hu
akce.
D kuji
zam stnanc m a vedení školy za trp livost
a čas, který v novali programu s našimi
d tmi. D kuji starostovi, že zajistil novou
výzdobu vánočního stromu.

Akce ZŠ a MŠ Kunratice

Dne 11. 12. 201Ř se naše škola vydala
do svíčkárny Rodas v Liberci. D ti si

vyráb ly a barvily svíčky a mohly si
zakoupit krásné výrobky.

Je to opravdu h ejivý pocit op t vid t,
jak se na našich akcích schází více a více
lidí a v družném hovoru si to i se svými
d tmi a p áteli užívají.
J. Č.

Tradiční vánoční tvo ení

Jak jsme již n kolik let zvyklí, ř. 12.
prob hla tentokrát v prostorách restaurace
vánoční dílna.

Za odm nu d ti navštívily
v Liberci, kde se jim moc líbilo.

Lunapark

Bylo vid t, že nejen d ti, ale i rodiče si
to ádn užívali a každý si odnesl n co, do
čeho dal sám sv j um a fantazii.
D kujeme po adatel m paní R žičkové
a paní Mlázovské, které vždy do každé
akce vnesou n co nového. Ten, kdo se
zúčastnil, ví, o čem mluvím, ano
čokoládová fontána m la obrovský úsp ch,
d kujeme!
J. Č.

Dále se d ti zúčastnily MS ve florbalu
v Praze. V ím, že to byl výborný zážitek,
na který budou d ti dlouho vzpomínat.
J. Č.

Vánoce a proč se slaví

Co to jsou Vánoce? Stromeček,
ozdobená okna, nebo dárky? Tyto všechny
náležitosti k Vánoc m pat í, ale začn me
od začátku. Slovo Vánoce nejspíš pochází z
n meckého Weihnachten, což se dá voln
p eložit jako svaté noci. Nebo lépe - sv tit
noc. Vánoce jsou oslavou narození Ježíše
Krista a každý rok si p ipomínáme vlastn
jeho narozeniny. V d jinách lidstva to byla
tak zásadní událost, že od Kristova
narození počítáme náš letopočet. Vánoce
začínají 25. prosince a končí 11. ledna na
K est Pán . Hodn k es an slaví Vánoce
po staru, to znamená až do Hromnic (2.
ledna), kdy se slaví svátek Uvedení Pán
do chrámu.
Slavení vánočních svátk je spojeno
s mnoha tradicemi a zvyky. Ty navazují na
p edk es anské svátky zimního slunovratu.
Oslav
narození p edchází čty týdenní
období očekávání a p stu zvaným advent.
Poslední den adventu se nazývá Št drý
den (24. prosince).
Na Št drý den se tradičn strojí vánoční
stromek a lidé usedají k tradiční
št drovečerní veče i. Veče e ješt spadá
do
období
adventu,
proto
jídla
p edkládaná jsou postního charakteru.
Rybí
polévka,
smažený
kapr
a bramborový salát (jídlo z ryb proto, že to
bylo jídlo chudých a apoštol ), v ad
rodin a na ad št drovečerních stol
kapra nahradí ízek, rybí polévku pak jiná,
dobrá polévka. Po veče i se nad lují dárky.

Den vrcholí nocí narození Pán , kdy se
pi
p lnoční
bohoslužb
p edčítá
evangelijní oddíl z Bible o narození Ježíše,
a zpívají se koledy o narození Božího syna.
Nejznám jší koledou u nás je Narodil se
Kristus Pán, je až neuv itelné, že text
pochází z roku 1505 a od té doby je
nezm n n. Tato koleda je tak zvaný
hymnus a vždy se p i ní stojí.

Protože
žijeme na
území,
kam
k es anství p inesli brat i Cyril a Metod j
p ed více než tisíci lety, tak i v občanském
kalendá i jsou dny 24., 25., 26. 12.
státním svátkem a asi není nikoho, kdo
Vánoce neslaví.
Po Št drém dnu následuje Boží hod
vánoční (25. 12.) a druhý svátek vánoční
(26. 12.), což je svátek sv. Št pána, kdy
bylo tradicí chodit po koled a navšt vovat
p íbuzné a známé. Na 2Ř. 12. p ipadá
svátek Mlá átek, vzpomínka na nevinné
d ti povražd né na p íkaz krále Heroda
poté, co se dov d l o narození Ježíška.
Vánoce se slavily v mnoha kulturách již
od pradávna, mnoho tisíc let p ed tím, než
vzniklo k es anství. Mnoho starov kých
kultur slavilo znovuzrození Slunečního
Boha a jeho návrat k lidem, které p edtím
postupn opoušt l. Neexistuje naprosto
žádný d vod, proč by si tuto oslavu
zrození Slunce m li z n jakého d vodu
monopolizovat k es ané.
Starov cí Egyp ané uctívali novorozence
Hora a jeho panenskou matku Isis. Židé
slavili Chanuku 25. m síce Chasleu.
Peršané uctívali boha Mitru, o kterém
v ili, že se zrodil z panny 25. prosince,
aby vykoupil lidstvo z h íchu, a Mitra m l
velmi silný kult práv ve starov kém ím ,
kde b hem velké oslavy Saturnálií slavili
společn lidé všech vyznání. V severských
germánských zemích se slavil svátek Yule,
vázaný práv
k zimnímu slunovratu
symbolizovaný kruhem Slunce, které také
značilo jednotlivá roční období.
Slované slavili v tomto období svátek
Krač n (n kdy také personifikován i jako
p ímo b h a ztotožn n s Dažbogem).
B hem nejdelší zimní noci p ebírali nad
sv tem vládu zlí duchové a Černoboh. V
tento den 22. prosince je b h slunce
Dažbog (jinde i Chors či Svarožic) poražen
Černobohem a vzdává se tak vlády nad

sv tem. 23. prosince se potom Dažbog
znovuzrodí a stává se novým sluncem,
Božicem, božím synem nebo také Koledou.
Oslavu narození pán
Božice potom
Slované slavili tak, že koledníci chodili po
sousedství s figurkou dít te nebo slunce,
zv stovali tu dobrou novinu a zpívali
koledy. Sousedé jim potom dávali malou
výslužku a dárky – koledu.
V kruhu rodinném se Slunovrat slavil
společným jídlem p i svíčkách, ke kterému
byli pozváni domácí duchové a duchové
zem elých. Provád li se r zné magické
rituály, krájela se jablka, házelo se
hrachem o st nu a odhadovala se tak
p íští úroda, zdravá jádra rozlousknutých
o ech znamenala zdraví a tak dále a tak
podobn . Spoustu t chto regionálních
zvyk a magických úkon znáte jist i vy
sami.
Po zimním slunovratu následovalo 12
dn a nocí (odtud dvanáctinoce, naše
vánoce),
kdy
síly
temna
vedené
Černobohem (n kdy Velesem) m li navrch
nad ješt slabými silami sv tla a Slunce.
Tyto noci byly považovány za nečisté.
Doba temna byla zakončena oslavou
p íchodu
tí
král ,
pravd podobn
symbolizovaných t emi jasnými hv zdami
v pásu Orionu, kte í zv stují p íchod
nového boha. Ukazují na obloze k místu,
kde vyjde na východ jasná hv zda –
Sírius. Tyto t i hv zdy jsou ješt dnes v
n kterých částech Evropy známy jako t i
králové a tato symbolika je známá i z
Egyptských mýt .
Naše oslava Vánoc je tedy součástí
bohaté mytologické tradice, která se pne
tisíce lety do minulosti a je společná
v tšin Indoevropských národ . Jednotlivé
vánoční zvyky a symboly se prolínají
mnoha národy a epochami a tvo í tak
společnou a pestrou mozaiku oslav, které

jsou a vždy byly spojovány s magickým
obdobím kolem zimního slunovratu.
T. M.

Vánoce a ateisté

Odhlédneme-li od t ch, kte í vánoce
z r zných d vod neslaví, tak je asi
vhodné podotknout, že Vánoce jsou dnes
u nás pro v tšinu lidí stále svátkem
sekulárním,
nenáboženským
a
bez
zásadního množství k es anských nebo
pohanských prvk . Vánoce dnes pro Čechy
p edstavují
zimní
ateistický
svátek,
nejv tší oslavu z celého roku. Rodinné
setkávání,
dávání
dárk ,
zdobení
vánočního stromečku, pojídání kapra a
další tradiční zvyky nás k žádnému
náboženství neodkazují. Po staletí trvající
tlak sice ztotožnil n které p vodn
pohanské symboly, jako narození boha,
zpívání vánočních koled a zapalování
svíček s n kterými prvky k es anské
mytologie, ale ta je dnes v tšinou lidí
ignorována stejn , jako p vodní mytologie
pohanská.
Ježíšek
zanechávající
dárky
pod
stromečkem je dnes, i p es velký
k es anský
tlak,
jen
velmi
ídce
ztotož ován s Ježíšem. Samotný tento
zvyk potom m že sloužit i jako určitý
ateistický a humanistický p echodový
rituál. Dít v určitou chvíli rozumov
dosp je na určitou úrove a s nápov dou
od vrstevník odhalí, že dárky nedostává
od Ježíška, ale od člen rodiny, dosp je
zárove k poznání že „Ježíšek neexistuje“
a všechno dobro a zlo, kterého jsme na
tomto sv t součástí, má zcela p irozené
vysv tlení.
T. M.

Advent
Období vánočnímu p edchází období
adventu. Advent začíná v ímskokatolické
církvi v p edvečer ned le, která je nejbližší

30. listopadu,
odpoledne.

a

končí

24.

prosince

Název je odvozený od latinského
adventus = p íchod. K es ané se v tomto
období p ipravují na p íchod Ježíše o
Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý
p íchod na konci čas . Adventem začíná
liturgický rok.
Advent je p edevším obdobím vnit ní
p ípravy. Jak uvádí nap íklad slezský
duchovní autor Angelus Silesius (17.
století), člov ku nic nepom že, kdyby „se
Kristus v Betlém tisíckrát narodil“, ale
„nenarodil se“ v srdci člov ka.
V adventním období jsou vždy čty i
ned le. První je zam ená na Krist v
druhý p íchod na konci sv ta s výzvou,
aby byl na n j člov k p ipraven. Druhá a
t etí ned le p edstavuje postavu Jana
K titele, který vyzývá k obrácení srdce a
ohlašuje Krist v p íchod. Tématem čtvrté
adventní ned le jsou již události, které
bezprost edn
p edcházejí
Ježíšovu
narození v Betlém .
T etí adventní ned le je nazvaná také
„Gaudete“ neboli radostná. Pojmenovaná
je podle prvních slov úvodního verše mše
svatéŚ „Radujte se stále v Pánu, opakujiŚ
Radujte se! Pán je blízko.“ Radostná
atmosféra z blížícího se Kristova p íchodu
m že být vyjád ená p i mši r žovou
barvou, namísto obvyklé fialové, která je
typická pro advent.
Adventní období má dv části: (1) do
16. prosince a (2) 17. – 24. prosince.
Druhé jmenované již úzce p ipravuje na
VánoceŚ p i mších se čte o událostech z
Bible, které se odehrály t sn
p ed
narozením Ježíše. P i mši svaté i p i
modlitb
breviá e zaznívají tzv. „Ó
antifony“. Tyto krátké texty, které jsou
perlou mezi modlitbami a svým p vodem
sahají do poloviny 1. tisíciletí, jsou

pojmenovány podle jejich počátečního
písmena v latin . Každá z antifon vzdává
hold očekávanému Spasiteli a s prosbou o
jeho p íchod. P íkladem je antifona z 22.
prosinceŚ „Ó Králi národ , toužebn
očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který
spojuje Boží lid vjednoŚ p ij
a spas
člov ka, kterého jsi utvo il z hlíny!“ Ó
antifony byly mnohokrát zhudebn ny.
V první části adventu se často slaví tzv.
roráty. Jejich název je odvozený od
prvního slova písn , která se zde zpíváŚ
Rorate, coeli, despuper = „Rosu dejte,
nebesa, sh ry“. Roráty jsou ranní mše ke
cti Panny Marie. V poslední dob se v
n kterých kostelích slaví jen p i svíčkách.
Ř. prosince se slaví slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního h íchu.
Událost nep ipomíná početí Ježíše, jak
bývá mnohdy myln
uvád no, nýbrž
skutečnost, že sama Panna Maria byla
počata bez prvotního h íchu.
Na období p ed Vánocemi se také rozší il
zvyk zapalovat postupn
svíce na
adventním v nci, každou adventní ned li o
jednu navíc. To m že p ipomínat blížící se
p íchod Krista, který je sv tlem ve tm .
Zelený kruhový v nec také m že
naznačovat na v čnost a Boha (nemá
začátek a konec). Za p edch dce
současného
adventního
v nce
lze
považovat evangelického teologa Johanna
Hinricha Wicherna (1ř. století). M lo by
tomu tak být.
T. M.

Realita v naší zemi?

Za pár dn
tu budou Vánoce.
K es anské svátky, nazývané svátky míru
a pokoje, svátky nejvíce prožívané
p edevším d tmi, svátky, které v dnešní
dob jsou vlastn svátky p edevším d tí.
Dosp lí? Velká část dosp lých se soust edí
na napln ní lednic a mrazák , dopln ní

pot ebného počtu bas piva do spižírny či
sklepa. Budou vyprodukována kvanta
chlebíčk , chu ovek, pomazánek, lavory
bramborového salátu, stohy ízk .
V ateistické České kotlin tomu snad ani
jinak být nem že. Ostatn , letos období
Vánoc a novoročních svátk
bude
pom rn dlouhé, pokud pracující člov k
vyčerpá
ti
dny
dovolené,
získá
jedenáctidenní období volna. Míním tím
pracujícího,
který
není
zam stnán
v nep etržitém provozu. D ti a teenage i
zabo í nosy do svých mobil , maje
p íznaky abstinence po té, co hodinku
št drovečerní veče e je musely odložit a
nyní zjiš ují, co vše jim uniklo na
facebooku a dalších asociálních sítích (to
není p eklep, ono A je tam schváln ).
V období adventu bude nakoupeno
mnoho dárk , z nich i část necht ných,
vícemén nevhodných, prost t ch, jimiž
se dárce prost netrefil… Mnozí se budou
falešn objímat s p íbuznými, kterým by
rad ji pov d li od plic, co si o nich myslí,
mnozí se na št drý večer opijí (jsou p ece
ty svátky a svátek je od slova slavit…) 26.
prosince si n kte í otrlí z nás vyslechnou
vánoční poselství z Hradu do Podhradí,
bezesporu prošpikované rádoby vtipnými
bonmoty.
V supermarketech lze od 27. prosince
očekávat
kampa
slev,
obchodníci
lihovinami prožijí boom, neb se p ece blíží
nezadržitelným krokem Silvestr.
T. M.

Nové tradice a vánoční strom
v Kunraticích u Cvikova

Našt stí vznikají nové tradice, tradice
rozsv cení vánočních strom , k nimž se
i Kunratičtí p ed lety p ipojili. A je to
dob e, že 1. prosince v podvečer se
rozzá il vánoční strom p ed budovou

obecního ú adu, rozzá il se nádhernou zá í
tisíc sv telných zdroj .
Je t eba pochválit zastupitele, že uvolnili
prost edky pro profesionální osv tlení,
čemuž ten náš, kunratický vánočný strom,
strom pro Kunratické je prost p ekrásný.
Vánoční strom byl rozsvícen v Kunraticích
u Cvikova 1. prosince 201Ř po setm ní, za
hojné účasti kunratických a jejich d tí,
návsí von lo sva ené víno, linula se hudba
a hovor kunratických, kte í té p íležitosti
využili i prostému poklábosení, t eba se
sousedem z druhého konce vesnice.
Rozsv cenému stromu požehnal i správce
farnosti, fará Rudolf Repka, správce
n kolika farností na Cvikovsku a jeho
promluva nebyla jen promluvou kn ze,
byla
promluvou
vzd laného
muže
s širokým rozhledem.
P ed lety založila paní R žičková tradici
vánoční dílny pro d ti. Možná, když onu
vánoční dílnu po ádala poprvé, netušila, že
zakládá novou tradici. Dílna se ujala a
m žeme o tradici hovo it. Lidé, paní
R žičkové podobní svým smýšlením a
konáním, tito lidé jsou tou pravou solí
zem .
Zdánliv
nenápadné
počiny,
n kolikrát za rok, a je tu tradice, která
p esahuje hranice nejen katastru Kunratic,
ale i okresu (o Haloowenu v Kunraticích
v d la i barmanka jednoho baru
Pod bradech ☺ ).
T. M.

Reakce na email čtená ky…..

V srpnovém
vydání
Kunratického
zpravodaje v článku 5. íjen se blíží… …a s

ním volby do obecních zastupitelstev,
včetn zastupitelstva v Kunraticích byla

publikována v ta- cituji:

„Tyto volby jsou v Kunraticích u Cvikova
p ece jen n čím nové. Poprvé od roku
1990 v nich nekandiduje pan Karel
Mina ík, chlap., který stál v čele obce
neuv itelných 26 let.“

Tato v ta vyvolala reakci jedné
z čtená ek, kterou zaslala emailem na
adresu obecního ú adu v Kunraticích u
Cvikova
a
ta
byla
postoupena
Kunratickému zpravodaji.
Uvádím zde plné zn ní
(s výjimkou identity pisatelky):

e-mailu

Dobrý den, vážení,
dovoluji si uvést
k poslednímu zpravodaji.

své

vyjád ení

Velice oce uji, že v p ísp vku „K úmrtí
t í českých voják “ je zmínka o Bohu.
Naplno se stavím za p ísp vek „Ekologie v
praxi“. Oproti tomu mám velmi kritickou
p ipomínku k článku o komunálních
volbách, v n mž doslova stojíŚ „Tyto volby
jsou v Kunraticích u Cvikova p ece jen
n čím nové. Poprvé od roku 1řř0 v nich
nekandiduje pan Karel Mina ík, chlap
/zvýrazn ní pisatelky/ který stál v čele
obce
neuv itelných
/zvýrazn ní
pisatelky/
26 let.“
Vážení, kam se prosím pod lo slušné,
zdvo ilé vyjad ování o bližním? Slovo chlap
m že mít ovšem neutrální nebo dokonce
pochvalný význam (nap . ve spojení
„správný chlap“), ale zde je tento výraz navíc ve v t
zhola nadbytečný jednoznačnou nadávkou. A v této
souvislosti i slovo neuv itelných dostává
nenávistný odstín.
Sama bydlím v této obci teprve od roku
2003 (navšt vovala jsem ji ovšem často
od roku 1984), ale za celou tu dobu jsem
se
o
panu
starostovi
Mina íkovi
nedozv d la nic špatného. Naopak mne
velmi t šila jeho snaha o zlepšení prost edí
pro občany vytvá ením odpočinkových
míst a bolelo mne, že se v tom nesetkával
s dostatečným pochopením. Jsem si jista,
že jeho opakovaná volba do čela obce byla
výsledkem zaslouženého ocen ní jeho

služby ze strany občan
a opravdu
bolestn se mne v roce 2016 dotkla
zpráva, že byl - p ed skončením volebního
období - nahrazen. Nestal se náhodou
ob tí n jakých intrik? A neplyne to, že
letos nekandiduje, spíše než z p ekážky
v ku a zdravotního stavu naopak ze
znechucení nad nezaslouženým nevd kem
za dlouholetou v rnou službu? Takže
výslovná zmínka o tom, že letos
nekandiduje, není ničím než cynismem?
Dovoluji si proto požádat tímto pisatele
článku, aby se za nepat ičný (dokonce
ve ejn tiskem pronesený) výrok omluvil a
to jak osobn panu Mina íkovi, tak i
ve ejn
kunratickým občan m. Také
prosím o laskavé p edání tohoto mého
mailu panu Mina íkovi, jehož osobní mail
neznám. Doufám, že se mohu spolehnout,
že všem t mto mým prosbám poctiv
vyhovíte, a d kuji Vám za to.
S díky za pochopení a s pozdravem

(úplné jméno a adresa pisatelky)

Reakce:
Vážená pisatelko, p edevším Vám d kuji
za obsáhlý dopis ve form e-mailové
zprávy. Vážím si každého názoru, vážím si
lidí, kte í se nebojí sv j názor vyjád it.
P ijm te prosím, tuto odpov
na Váš
dopis i jako výraz úcty k Vám. Úcta
k druhému a jeho názor m nepochybn
nep edpokládá slepý souhlas s konáním
druhého, tím mén slepý souhlas s jeho
názory. Nehodlám se poušt t do
sáhodlouhé polemiky s Vámi, není mým
cílem Vás p esv dčovat o tom, že se
mýlíte ve své reakci na, v počátku tohoto
článku, citovanou v tu.
Chlapem byl nazýván od šlechtic (pánu
a vladyk ) n e š l e c h t i c , a m š ák,
nebo sedlák, nejčast ji sedlák. Známý jest
výrok
ŠtítnéhoŚ
» íkají
bláznoví
páni, chlap. jest jako vrba; čím čast j ji
obrubáš, tím se húšt obalí.

Jenže, čas oponou trhnul a čas p inesl i
jiný výklad mnoha slov, pop ípad , slov m
dal jiný význam.
Pokud jsem v uvedeném článku pana
Karla Mina íka nazval chlapem, pak jsem
to učinil s čistým sv domím a s uznáním
k jeho osob . Chlap, to je pozitivní
vyjád ení o jedinci mužského pohlaví.
Chlap, to není „šamponek“, metrosexuál,
za chlapa bych nikdy neoznačil fotbalovou
primadonu s mnoha gramy vlasového
gelu. Vzpomínám na jednu ze záv rečných
scén slavného westernu Tenkrát na
západ , kdy Henry Fonda ve své roli
Franka pronáší-„jsem chlap, vymírající
druh“. V jednom z text Michala Horáčka,
zhudebn ném dnes již bohužel nežijícím
panem Petrem Hapkou, se vyskytuje slovní
spojení „mužských je spousta, málo je
chlap “. V kinematografii je nemálo titul ,
obsahujících ono slovo „chlap“, a žádný
z nich postav
či postavám, které
označuje, nedává v d ji negativní vyzn ní.
Skutečným chlapy byli vojáci, kte í se
nevrátili z Afghánistánu a dalších, resp.
p edchozích misí, skutečnými chlapy byli ti,
kdo v zákopech II. sv tové války, bez
ohledu zda na západní či východní front
bojovali s československou trikolorou na
uniform , skušenými chlapy byli naši letci
ve strojích RAF.
Nelze v roce 201Ř aplikovat výklad slova
„chlap“ podle Tomáše Štítného ze Štítného
a jeho pozoruhodného díla Knížky šestery
o obecných v cech k es anských, ani
v pozd jších pramenech. Je t eba ten
výklad hledat dnešku, konání či nekonání
jednotlivc , v jejich chování, v jejich
postojích.
Pokud Vás znepokojilo slovní spojení
„neuv itelných 26 let“, pak v zte, v této
zemi zmítané politickou nestabilitou nejen
na vrcholné úrovni, ale i na úrovni
komunální politiky, je mnohdy zázrakem,

když starosta „doslouží“ do konce
volebního období. Pokud sv j post
v následujícím období obhájí, je to
známkou, že rozhodn nebyl špatným
starostou (v očích občan obce). A pokud
je zvolen starostou sedmkrát, pat í to
v České
kotlin
k jev m
opravdu
neuv itelným. Jestliže takový starosta
odstoupí, opakuji odstoupí, tedy sám učiní
úkon,
sm ující
k tomu,
že
jeho
starostenství končí a vzáp tí učiní i úkon,
jehož následkem je zánik jeho mandátu
člena zastupitelstva, by vlivem událostí,
vlivem tlak na n j konaných určitými
skupinami občan , pop . zastupitel (dnes
již bývalých), je to p ece jen výraz jeho
v le. Je to, gesto chlapa, který toho má
prost
dost. A chlapský, skutečn
chlapský, je i zp sob, jakým se vyrovnal
s novou
životní
situací.
S jistou
pravidelností potkávám linkový autobus,
jím
ízený, v Jablonném v Podješt dí.
Nehledal k esílko v kancelá i n jaké
partaje, nestal se asistentem poslance či
senátora, nehledal útočišt
v n jaké
neziskové organizaci. Šel ke ko en m,
k profesi, k profesi, která je označována
chlapskou.
Vážená pisatelko, pokud jsem o Karlu
Mina íkovi napsal, že je chlap, stojím si za
tím. Omlouvat se nebudu, nebo žádné
neslušnosti jsem se nedopustil. Karlu
Mina íkovi by se m li omluvit jiní. Ovšem
nev ím, že práv oni si to p ipustí.
T. M.

UPOZORN NÍ
Byla zve ejn na vyhláška o vym ení
místního poplatku za odpady za roky
2016 – 2017. Hromadný p edpisný
seznam dlužník je p ístupný na OÚ
na vyžádání pro jednotlivce.

Usnesení z jednání
ze dne 16. 8. 2018

ZO

Kunratice

u

Cvikova

č.

52

Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a p ijímá tato usnesení:
1. ZO schvaluje ov ovatele zápisu z jednání ZO č. 52 paní Boženu Hradeckou a pana
Antonína Hr u.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: V 18:03 hod. p išel pan Kettner Václav. Počet zastupitel 9.
2. ZO schvaluje dopln ní programu jednání ZO č. 52/2018.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 52/2018 včetn jeho dopln ní o body 1 - 4.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje p edložené rozpočtové opat ení č. 6 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 7/2 v k.ú. Kunratice u Cvikova o vým e 82 m2,
kultura trvalý travní porost za cenu 5 Kč/m2 do společného vlastnictví žadatel m
Adéle K ivanové, Kunratice u Cvikova 251 a Jakubovi Čermákovi, bytem tamtéž,
a pov uje starostu obce podpisem kupní smlouvy dle schváleného vzoru.
Pro: 8
Proti: 1 (T ísko)
Zdržel se: 6. ZO schvaluje zám r trvalého záboru části pozemku p. č. 2920/1 v k. ú. Kunratice
u Cvikova o vým e 55 m2 v rámci stavby Oprava LB a PB zdi Svitávky
v Kunraticích u č. p. 250, jejímž investorem je Povodí Oh e, státní podnik, se
sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje pronájem bytu č. 8 v č. p. 411 panu Zde ku Karlasovi, trv. bydlišt
Teplická 19/218, D čín na 2 roky a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje p jčku panu Zde ku Karlasovi, trv. bydlišt Teplická 19/218, D čín ve
výši 3 m síčních nájm včetn záloh, ve výši 12.612 Kč s m síční splátkou 500 Kč.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro paní Evu R žičkovou, Kunratice u Cvikova
212, ve výši 12.000 Kč na po ádání akce pro d ti Tradiční Kunratický Halloween
a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -
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10. ZO schvaluje pronájem restaurace v majetku obce paní Monice Černé se sídlem
podnikání Alšova 1637/2, 470 01, Česká Lípa, s výší nájemného 3.000 Kč m síčn a
ukládá starostovi podpis nájemní smlouvy dle podmínek, které byly součástí výzvy
k podání nabídek.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 11. ZO schvaluje obnovu vybavení zasedací místnosti dle cenové nabídky dodavatele:
Šicí Ráj – Truhlá ství, Myslbekova 440, 473 01 Nový Bor za celkovou částku 84.448
Kč s DPH.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 12. ZO schvaluje vyhlášení poptávkového ízení formou oslovení t ech uchazeč na
opravu a dodávku vybavení zasedací místnosti dle p edloženého materiálu, výb r
uchazeč provede stavebn -investiční komise.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 13. ZO chvaluje vyhlášení poptávkového ízení formou oslovení t ech uchazeč na
opravu a dodávku vybavení sálu, kuchy ky, výčepu a pódia dle p edloženého
materiálu, výb r uchazeč provede stavebn -investiční komise
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 14. ZO schvaluje vyhlášení poptávkového ízení na výstavbu VO od h išt ke k ižovatce
na Lindavu.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: Kettner Radek
Zastupitelstvo obce bere na v domí:
1. ZO bere na v domí zprávu o pln ní usnesení z jednání ZO č. 51/2018.
2. ZO bere na v domí p edloženou zprávu o provedených opat eních z inventarizace
majetku a závazk účetní jednotky obce Kunratice u Cvikova za rok 2017.
3. ZO bere na v domí p ipomínky k Požárnímu ádu k čl. 7 týkající se ohlašovny
požáru. Po prov ení bude Požární ád p edložen na p íštím zasedání.
4. ZO bere na v domí informaci o naléhavé pot eb obnovit činnost kontrolního výboru
a nezájem zastupitel o funkci p edsedy kontrolního výboru.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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Usnesení z jednání ZO Kunratice u Cvikova č. 53
ze dne 20. 9. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a p ijímá tato usnesení:
1. ZO schvaluje ov ovatele zápisu z jednání ZO č. 53 pana Zde ka Greždu a pana
Stanislava T ísku.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: V 18:06hod. p išel pan Kettner Václav. Počet zastupitel 8.
2. ZO schvaluje dopln ní programu jednání ZO č. 53/2018.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 53/2018 včetn jeho dopln ní o body 1 - 5.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje zám r prodeje pozemku p. č. 2927/2 v k.ú. Kunratice u Cvikova
o vým e 63 m2, za cenu 315 Kč.
Pro: 7
Proti: Zdržel se:1 (T ísko)
5. ZO schvaluje zám r pachtu části pozemku p. č. 2922/2 v k. ú. Kunratice u Cvikova
dle p edloženého zákresu, o vým e 50 m2, za cenu 0,20 Kč/rok.
Pro: 7
Proti: 1 (T ísko)
Zdržel se: 6. ZO schvaluje zám r pachtu pozemku p.č. 2525/2 v k. ú. Kunratice u Cvikova
o celkové vým e 1687 m2 za cenu 0,20 Kč/rok.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje p edložený požární ád obce Kunratice u Cvikova a pov uje starostu
a místostarostu jeho podpisem.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje zrušení poptávkového ízení na projekt IS v lokalit výstavby RD.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje vyhlášení nového poptávkového ízení na projekt IS v lokalit výstavby
RD.
Pro: 6
Proti:2 (T ís.,Pavl.) Zdržel se: 10. ZOschvaluje uzav ení SoD s Ing. Kate inou Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471
55 Kunratice u Cvikova na vypracování projektu odstran ní budovy č. p. 146 v k. ú.
Kunratice u Cvikova za celkovou částku 53 500 bez DPH (64 735 Kč s DPH)
a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Iw.)
11. ZO schvaluje uzav ení SoD s I.S.R. s.r.o., Ústecká 456, D čín na opravu zasedací
místnosti kulturního domu za celkovou částku 138 455,35 Kč bez DPH (167 530,97
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Kč s DPH) a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

12. ZO schvaluje uzav ení SoD s I.S.R. s.r.o., Ústecká 456, D čín na opravu sálu, pódia,
kuchy ky a výčepu kulturního domu za celkovou částku 639 615,94 bez DPH
(773 935,29 Kč s DPH) a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 13. ZO schvaluje uzav ení SoD s Ing. Tomášem Hrubešem, Bojasova 1250/17, Praha na
vypracování projektové dokumentace opravy a p ístavby hasičské stanice č. p. 1 v k.
ú. Kunratice u Cvikova za celkovou částku 155 000 Kč vč. DPH dle podmínek
poptávkového ízení a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 14. ZO schvaluje uzav ení SoD s Ing. Martinou H eb inovou, Skalická 736, Nový Bor na
vypracování projektové dokumentace opravy chodník a úpravy autobusových
zastávek v centru obce za celkovou částku 90 920 Kč dle p edložené nabídky
a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 15. ZO schvaluje vymáhání škody ve výši 386 513 Kč vč. DPH, zp sobené obci
Kunratice u Cvikova nesprávným postupem p i realizaci terénních úprav u bývalého
nádraží, jejíž částečné odstran ní na ídila ČIŽP a pov uje starostu obce jednáním ve
v ci mimosoudního vyrovnání, pop . podáním žaloby o náhradu škody.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2 (Kett. V., Hr .)

16. ZO schvaluje opravu schodišt p ed restaurací dle cenové nabídky ze dne 20. 9. 2018
firmou Kamenictví Vasyl Krivuschev, IČ 71692428, Lounská 985/51, D čín za
celkovou částku 63 633,90 Kč vč. DPH + vypracování nápis za 14 520 Kč vč. DPH,
t.j. celkem za částku 78 154 Kč vč. DPH.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 17. ZO schvaluje vým nu garážových vrat ve stodole sb rného dvora za vrata roletová,
formou poptávkového ízení s cenou do 100 tis. Kč s DPH.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce neschvaluje tato usnesení:
1. odpušt ní nájemného za pronájem restaurace v majetku obce paní Radmile Pecharové,
Kunratice u Cvikova 132, za období od 7. 3. 2018 do 31. 7. 2018
Pro: 2 (Grež, Iw.)

Proti: 4

Zdržel se: 2 (Kett. st., Čer.)

2. uzav ení SoD se společností Dopravn inženýrská kancelá s.r.o., Bozd chova 1668,
500 02 Hradec Králové na vypracování PD inženýrských sítí a p ístupové komunikace
včetn vy ízená inženýringu v lokalit výstavby RD, za celkovou částku 972 000 bez
DPH (tedy 1.176.120 Kč vč DPH) a pov uje starostu obce podpisem této smlouvy.
2/ 3

Pro: -

Proti: 8

Zdržel se: -

3. účast obce Kunratice u Cvikova na elektronické dražb budovy bývalé pošty č.p. 46
vč. pozemk a nabytí nemovitostí, které jsou p edm tem dražby, do vlastnictví obce
Kunratice u Cvikova, p íklepem s vyvolávací cenou 1 400 000 Kč a pov uje starostu
zastupováním obce Kunratice u Cvikova v této elektronické dražb .
Pro: 1 (Iw.)
Proti: 6
Zdržel se: 1 (Kett. V.)

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
1. ZO bere na v domí zprávu o pln ní usnesení z jednání ZO č. 52/2018.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce

Vyv šeno: 8. 10. 2018

Sejmuto:
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Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 30. 10. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a p ijímá tato usnesení:
1. ZO jmenuje a schvaluje stálého zapisovatele jednání zastupitelstva obce Kunratice
u Cvikova pro volební období 2018 – 2022 pana Ing. Josefa Černého.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 1 (Čer.)
2. ZO schvaluje ov ovatele zápisu z ustavujícího zasedání ZO č. 54 paní Martinu
Černou a paní Milenu Mocovou.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje dopln ní programu ustavujícího zasedání č. 54 o výše uvedený bod.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje program ustavujícího zasedání ZO č. 54 včetn jeho dopln ní.
Proti: Zdržel se: Pro: 11
5. ZO schvaluje výkon funkce starosty obce Kunratice u Cvikova jako neuvoln ného.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje výkon funkce místostarosty obce Kunratice u Cvikova jako
neuvoln ného.
Proti: Zdržel se: Pro: 11
7. ZO schvaluje m síční odm nu pro neuvoln ného starostu ve výši 27.000 Kč hrubého.
Odm na bude vyplácena od 1. 11. 2018.
Proti: Zdržel se: Pro: 11
8. ZO schvaluje m síční odm nu pro neuvoln ného místostarostu ve výši 10 000 Kč
hrubého. Odm na bude vyplácena od 1. 11. 2018.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje volbu starosty a místostarosty jako ve ejnou
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 1 (Petr )
10. ZO volí starostu obce Kunratice u Cvikova pana Michala Iwanejka.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 11. ZO volí místostarostu obce Kunratice u Cvikova pana Josefa Černého.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 12. ZO schvaluje m síční odm nu pro členy zastupitelstva ve výši 500 Kč hrubého.
Odm na bude vyplácena od 1. 11. 2018.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 13. ZO schvaluje m síční odm nu pro p edsedy kontrolního a finančního výboru ve výši
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1.000 Kč hrubého. Odm na bude vyplácena od 1. 11. 2018.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 14. ZO volí p edsedkyni finančního výboru paní Milenu Mocovou.
Proti: Zdržel se: Pro: 11
15. ZO volí p edsedkyni kontrolního výboru paní Martinu Vlčkovou.
Proti: Zdržel se: Pro: 11
16. ZO schvaluje termín prvního zasedání zastupitelstva obce na 22. 11. 2018.
Proti: Zdržel se: Pro: 11
17. ZO schvaluje podání žádosti na SFDI o dotaci na realizaci cyklostezky podél silnice
I/13 – Kunratice u Cvikova – Drnovec, a ukládá starostovi obce vyčlenit v rozpočtu
na rok 2019 finanční prost edky na vlastní podíl
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
1. ZO bere na v domí složení slib jednotlivých zastupitel .

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starostaobce
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Usnesení č. 1/2018 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 22. 11. 2018 v restauraci KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a p ijímá tato usnesení:
1. ZO volí ov ovatele zápisu z jednání ZO č. 1 paní Martinu Černou a paní Milenu
Mocovou.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Mocová)
2. ZO schvaluje dopln ní programu jednání ZO č. 1 o výše uvedené body 1 - 6.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)
3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 1 včetn jeho dopln ní.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 2927/2 v k. ú. Kunratice u Cvikova o vým e 63
m2 (ostatní plocha), za cenu 315 Kč Stanislavu a Zin T ískovým, Kunratice
u Cvikova 157 a pov uje starostu obce podpisem smlouvy dle schváleného vzoru.
Proti: Zdržel se: Pro: 10
5. ZO schvaluje pacht části pozemku p. č. 2922/2 v k. ú. Kunratice u Cvikova dle
p edloženého zákresu, o vým e 50 m2, za cenu 0,20 Kč/rok/m2, na dobu neurčitou, paní
Ev Machačné, Kunratice u Cvikova 393 a pov uje starostu obce podpisem pachtovní
smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje pacht pozemku p. č. 2525/2 v k. ú. Kunratice u Cvikova o celkové
vým e 1687 m2 (trvalý travní porost) za cenu 0,20 Kč/rok/m2 paní PhDr. Andree
Houskové, Tolstého 19, Praha 10 a pov uje starostu obce podpisem pachtovní
smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce ve výši 50 tisíc Kč pro ímskokatolickou farnost
Kunratice u Cvikova, zastoupenou fará em Mgr. Rudolfem Repkou na opravu st echy
kostela Povýšení sv. K íže a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro paní Evu R žičkovou, Kunratice u Cvikova
212, ve výši 15 000 Kč na po ádání akce pro d ti Vánoční dílna a pov uje starostu obce
podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Marii Starečkové na byt č. 7 v č. p.
411 o jeden rok.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -
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10. ZO schvaluje zám r prodeje pozemku p. č. 2879/5, o vým e 445 m2, druh pozemku
zahrada za celkovou částku 11.125 Kč.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 11. ZO schvaluje p ísp vek ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova ve výši 3500 Kč na výlet
do Lunaparku formou navýšení provozních náklad
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 12. ZO schvaluje dar DDM Cvikováček na po ádání akce D ti lesu, les d tem.
Proti: 3 (Iw., p.,Urb.)
Zdržel se: 1 (Kul.)
Pro: 6
13. ZO schvaluje dar DDM Cvikováček na akci D ti lesu, les d tem ve výši 1000 Kč.
Proti: 3 (Iw., p.,Urb.)
Zdržel se: Pro: 7
14. ZO jmenuje členy stavebn -investiční komise: Zden k Špak, Josef Černý a Michal
Iwanejko
Proti: Zdržel se: Pro: 10
15. ZO schvaluje m síční odm nu pro p edsedu Kulturní a společenské komise ve výši
2000 Kč hrubého od prosince 2018.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)
16. ZO jmenuje p edsedu Kulturní a společenské komise paní Martinu Černou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 17. ZO jmenuje členy školské rady ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova paní Martinu Černou a
pana Františka Pevného.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 18. ZO schvaluje nákup osv tlení vánočního stromu ve výši 30 tisíc Kč prost ednictvím fy
Zden k Častulík, Ústecká 2916, Česká Lípa
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 19. ZO schvaluje uzav ení p edloženého dodatku č. 4 ke smlouv 02/KOM/2007 uzav ené
mezi obcí Kunratice u Cvikova a společností COMPAG CZ s.r.o., o zajišt ní svozu a
zneškod ování odpad . P edm tem dodatku je navýšení cen o 6% od 1. 1. 2019
Proti: Zdržel se: Pro: 10
20. ZO schvaluje uzav ení p edložené smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného
b emene – služebnosti na pozemek p. č. 2990/5 (p ípojka NN pro novostavbu na
pozemku p. č. 584/2) a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 21. ZO schvaluje p edložené rozpočtové opat ení č. 8 bez výhrad.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -
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22. ZO schvaluje navržené členy kontrolního výboru, pana Dušana Maupice a pana JUDr.
Tomáše Malého.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 23. ZO jmenuje inventarizační komisi pro provedení inventury majetku a závazk za rok
2018 ve složení Josef Černý, František Pevný a Libor Urbánek.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
1. ZO bere na v domí zprávu o pln ní usnesení z jednání ZO č. 53/2018.
2. ZO bere na v domí p edložený návrh rozpočtu na rok 2019
3. ZO bere na v domí informaci o navýšení provozních náklad ZŠ a MŠ Kunratice u
Cvikova na kalendá ní rok 2018 o částku 247 079 Kč. Tyto prost edky byly použity na
úhradu mzdy a dalších finančních nárok bývalé editelky, paní Mgr. Ity Krafkové.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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