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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jako by to bylo včera, co jsme společně
s dětmi na zahradě Základní a Mateřské
školy uzavírali školní rok a vítali prázdniny,
které se již přelily do druhé poloviny
a bohužel co nevidět skončí.
Jak jsem již psal v minulém čísle,
intenzivně pokračujeme v dokončení
zasmluvněných akcí pro letošní rok. Mnozí
z vás jistě zaznamenali, že stavba
cyklostezky
z
Kunratic u Cvikova
do Drnovce úspěšně roste a na podzim
letošního roku se můžeme těšit na její
úspěšné dokončení, a hlavně také na její
otevření.
Téměř dokončená je výměna topení
v budově úřadu a celého horního patra
kulturního domu. Díky novému systému
vytápění tak budeme moct budovu vytápět
kontinuálně a nikoliv pouze nárazově při
konání kulturních nebo společenských akcí.
Dále pokračujeme s projektovou přípravou
rekonstrukce
veřejného
osvětlení,
revitalizací centra obce a stavebními
úpravami ve sběrném dvoře, kde hodláme
vystavět
přístřešek
pro
kontejnery
na odpad a komunální techniku.
V letošním roce jsme byli úspěšní
s několika žádostmi o dotace. Největším
úspěchem bylo přiznání dotace ve výši
bezmála 1,9 mil. Kč na stavbu dětského
hřiště za obchodem. Těšit se můžete
na atrakce pro nejmenší, jako houpačky,

prolézačky, lezecké atrakce a nemůže
chybět ani zázemí pro doprovod, tedy
lavičky,
stoly
atd.
Zahájení
prací
předpokládáme
v
letošním
roce
a dokončení v polovině roku příštího. 300
tis. Kč jsme obdrželi od Libereckého kraje
na 1. etapu rekonstrukce veřejného
osvětlení v jižní části obce směrem
na Lindavu a 61 tis., taktéž od Libereckého
kraje, na nákup vybavení pro jednotku
dobrovolných hasičů.
Na závěr mi dovolte vás ještě jednou
pozvat na 22. srpen, kdy se bude konat
Obecní a sklářská slavnost v okolí sklárny
Pačinek Glass a Křišťálového chrámu. Těšit
se můžete na sklářskou show, vystoupení
hudebních kapel, atrakce pro děti
a nebude chybět spousta dobrého jídla
a pití. Součástí oslav bude též slavnostní
předání dopravního automobilu jednotce
dobrovolných hasičů.
Klidný zbytek prázdnin a pokud možno
co nejvíce slunných dní.
Váš starosta.

KONEČNĚ OPĚT VE ŠKOLE!
Sice to bylo jenom na chvíli, ale myslím,
že bylo fajn se zase po tak dlouhé době
vidět. Je pravda, že celých pět týdnů jsme
pilně
doháněli
učivo.
Střídala
se
matematika
s češtinou.
Nechyběla
angličtina, přírodověda, vlastivěda, a také
prvouka. Nakonec jsme to nějak všechno
zvládli, a tak jsme si poslední týden

v červnu dopřáli malý výlet do okolí
a oslavu narozenin.

Vše začalo
v pátek
ráno!
Naše
oslavenkyně přinesla nádherný, pohádkový
a hlavně slaďoučký dort. Všichni jsme jí
popřáli a zazpívali narozeninovou písničku.
Poté se děti s chutí pustily do dortu. Po
vydatné „svačince“ jsme vyrazili do lesa za
letními skřítky. Skřítci měli pro nás
připravený úkol. Chtěli postavit v lese nové
domečky. A tak se děti s chutí pustily do
práce. Vyrobily nádherné domečky.
Dokonce jim připravily i hostinu. A tak
nám skřítci na stromě nechali vzkaz
(smotaný dopis): „ZA ODMĚNU HLEDEJTE
POKLAD!“ A ten se opravdu našel! Každý

si trochu toho pokladu odnesl domů. Na
závěr našeho dobrodružství nás čekala
ještě sladká tečka v místním obchůdku.
Točená vanilková a čokoládová zmrzlina.
Co dodat? Prostě to nemělo chybu!
Mgr. Markéta Klimšová

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Letošní školní rok jsme slavnostně
zakončili dne 29. června. Všichni jsme se
sešli na školní zahradě. Kromě rodičů,
sourozenců a prarodičů…. naše pozvání
přijali také pan starosta Bc. Michal
Iwanejko, pan místostarosta Ing. Josef

Černý a paní Martina Černá. Tímto ještě
jednou děkuji za sladké balíčky pro děti a
hlavně za poskytnutí finanční částky
na šerpy pro páťáky.

I když to bylo slavnostní odpoledne, sem
– tam nějaká ta slzička ukápla. Ačkoliv se
nám nechtělo, museli jsme se rozloučit
s páťákama. Na památku si každý páťák
domů odnesl šerpu, knihu a další drobné
dárky od paní učitelky. Loučila se s dětmi
také paní učitelka ze školky. I tito budoucí

školáci dostali v upomínku knihu. Letos
poprvé prvňáci zamykali 1. třídu. A protože
umí číst, tak i já jsem je obdarovala knihou
a k tomu jim paní vychovatelka vyrobila
na krk klíč. Na závěr žáci dostali
vysvědčení. Poté se všichni snad
spokojeně rozešli domů. A já ještě jednou
všem přeji krásné prázdniny, hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví. Věřte, že se už teď
všichni na vás těšíme zase v září.
Mgr. Markéta Klimšová
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BASEŇ K INAGURACI
KŘIŠŤÁLOVÉHO CHRÁMU
složila a ke zveřejnění zaslala naše
občanka Vážená paní PhDr. Ivana Kultová:

A poznat, v tom že konec není,
že dal jsi lidem mnohem víc ke kráse též dar vykoupení,
pláč soucitu z tvých zřítelnic.
Syna jsi poslal na Golgotu,
by vykoupil nás z našich vin,
s modlitbou v krvi své a potu
proměnil v život smrti stín.
Dej, ať poznáme milost tvoji,
že´s Tvůrce, Spasitel a Pán,
ať lásku, která hřích náš zhojí,
pozveme do svých srdce bran.
Ať se ti dáme formovati,
jako sklář písek mění v um,
z života zde, který se krátí,
ať známe cestu k nebesům.

KRÁSA A MILOST
PhDr. Ivana Kultová
Sklo třpytí se jak rajské květy,
jak mořská oka zářivá.
Český um dávný, mnohaletý
v severním kraji ožívá.
V obdivu lidé tiše hledí,
skla třpyt provází hudby jas,
když dětské prsty v odpovědi
z nástrojů loudí mistrů hlas...

Tam najdeme vlast krásnou, novou,
už prostou strusky soužení.
Pohled na krásu křišťálovou
kéž v nás i ducha promění!

K inauguraci Křišťálového chrámu
v Kunraticích u Cvikova 12. 6. 2020
Tímto se omlouvám paní doktorce
Kultové za opožděné zveřejnění její básně.

Jaké nám, Bože Stvořiteli,
předkládáš lásky znamení,
když poznat smíme um tvůj skvělý,
který jsi ztajil v křemeni!
Lidem dal´s dech a ruce tvůrčí
a mysli, srdci mocný vhled,
jež nakonec tvar díla určí,
kdys prvně, ne však naposled...
Kéž nám ten příklad umu tvého,
smyslu pro soulad, pro krásu
pomáhá z hluku světa všeho
k věčnosti vzhlédnout od času.
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OBECNÍ A SKLÁŘSKÁ
SLAVNOST 22. SRPNA 2020
Srdečně Vás zveme na OBECNÍ
A SKLÁŘSKOU SLAVNOST v sobotu 22.
srpna. Od 10 hod. bude přístupná sklárna
s bohatým programem pro děti a dospělé.
Ve 13 hodin zahájíme slavnost předáním
nového
hasičského
vozu
jednotce
dobrovolných
hasičů
v Kunraticích
u Cvikova. Bude následovat pásmo
tanečních,
hudebních
a
sklářských
vystoupení. Pro děti je připraven celodenní
program od skákacího hradu, trampolíny,
dílniček, zábavné Bubble, jízdy na segway,
jízdy na koni a mnoho dalšího. Věříme, že
si s námi celý den užijete. Váš OÚ
a sklárna Pačinek Glass.

LOUČENÍ S LÉTEM
30.08.2020
Prázdniny utekly jako voda a už se nám
blíží další školní rok. Sbor dobrovolných
hasičů Kunratice u Cvikova s účastí SK
Dynamo a OÚ Vás srdečně zvou na
příjemné sobotní odpoledne 30.08.2020 od
14 hod. na fotbalové hřiště. Přijďte si
zasoutěžit, anebo alespoň pobavit.

Pačinka a Mistra ČR floristy Vlastimila
Kucharoviče, vystoupí pěvecký sbor
GAUDÍ, ochutnáte víno a sýry přímo od
someliéra Jiřího Mately a na závěr vystoupí
člen Opery divadla Ústí nad Labem Radek
Konař. Program je nabitý, tak si pojďme
Křišťálovou pouť náležitě užít.

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
SENIORŮ 25. 09.2020
Rok se s rokem sešel a opět se velmi
těšíme na Společenské setkání seniorů
v pátek 25.09.2020 od 17:30 hodin
v salonku Obecní hospůdky.

Sklárna PAČINEK GLASS
přivítala od 12. června, kdy byl díky
výborné spolupráci s obcí Kunratice
u
Cvikova
a
kunratickou
farností
slavnostně představen projekt Křišťálový
Chrám, již bezmála 2.000 návštěvníků,
kteří zavítali jak do kostela Povýšení
svatého
Kříže,
tak
do
sklárny
a v neposlední řadě do Skleněné zahrady.

KŘÍŠŤÁLOVÁ POUŤ 12. ZÁŘÍ
2020
Přijměte pozvání Římskokatolické
farnosti Cvikov pod vedením faráře Mgr.
Rudolfa Repky, Sklářské hutě Pačinek
Glass a obce Kunratice u Cvikova
k slavnostní bohoslužbě.
Od 13 hodin bude mši sloužit farář
Rudolf Repka, bude následovat vystoupení
Kytlického chrámového sboru,
komentované prohlídky Křišťtálového
chrámu s průvodcem, dále bude připraven
sklářský program Jiřího Pačinka IN VINO
ET VETRO VERITAS na huti, vystoupí
pěvecký sbor Camella, budete svědky
jedinečné sklářsko – floristické šou Jiřího

Ta se stává den ode dne více a více
vyhledávaným cílem návštěv jak hostů
z okolí, z celé České republiky, tak i ze
zahraničí, především z Německa, kde
vznikly
zajímavé
vazby
například na hotely, které budou do
Kunratic a sklárny přivážet malé skupinky
klientů.
Mezi návštěvníky v měsíci červenci
a srpnu se také objevila i celá řada
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významných osobností sportu, kultury
a politiky. Poprvé v životě se do sklárny
podívala a sklo foukala například
olympijská vítězka ve snowboardingu Eva
Samková,
ministryně
financí
Alena
Schillerová se starostkou České Lípy Jitkou
Volfovou, skupina dvaceti senátorů za
doprovodu senátora za Českolipsko Jiřího
Voseckého, Křišťálový chrám navštívil
slavný filmový architekt Jan Vlasák,
novinář a spisovatel Jaroslav Kmenta,
zpěvačka
Leona
Machálková,
nebo
frontman kapely Už jsme doma Miroslav
Wanek.

Vivien, pocházející
Janeiro…

přímo

z

Ria

de

Zdroj: https://www.facebook.com/Pa%C4%8Dinek-Glass-108127867374251/

Do Kunratic zavítají ve čtvrtek 17. září
představitelé duchovního světa, konkrétně
přímo 20. litoměřický sídelní biskup Mons.
Jan Baxant, který zde bude za přítomnosti
duchovenstva sloužit slavnostní mši
na oslavu jmenin kostela Povýšení svatého
Kříže.

V sobotu 22.srpna se na Obecní
a sklářské slavnosti může veřejnost setkat
s další významnou osobností české hudby,
výtvarného umění a zakladatelem české
samby Milošem Vacíkem, který se
představí jak na hudební scéně, kde
vystoupí se svou legendární skupinou Tam
Tam Batucada. Autentickou brazilskou
atmosféru karnevalů vytvoří jedinečná
Vibrasil Samba Show s půvabnou tanečnicí

Slavné osobnosti budou do Kunratic
u Cvikova přijíždět i nadále, například
v sobotu 7. listopadu a neděli 8. listopadu
to bude samotná Blanka Matragi.
David Sobotka, umělecký ředitel
sklárny Pačinek Glass

Přílohy LK
Lze stáhnout na těchto odkazech:
https://www.dropbox.com/s/my6x8kto1ol5ij2
/KRAJ2007-08_tisk_200612.pdf?dl=0
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Usnesení č. 20 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 02. 07. 2020 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 20 paní Martinu Černou a pána Františka
Pevného.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

1.

2. doplnění programu jednání ZO č. 20 o uvedené body 1 - 5.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 20 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

4. pronájem pozemku p. č. 2915/6 v k. ú. Kunratice u Cvikova o celkové výměře 329 m2
za cenu 0,2 Kč/1 m2 / kalendářní rok na dobu neurčitou,
a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Pevn.)
5. pronájem části pozemku p. č. 3023/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova o výměře 335 m2
dle předloženého zákresu za částku 0,2 Kč/ 1 m2 / kalendářní rok na dobu neurčitou,
s podmínkou, že na této pronajímané části pozemku nebude postaveno oplocení ani
jiná zábrana, která by znemožňovala užívání účelové komunikace na p. p. č. 3023/1
v k. ú. Kunratice u Cvikova.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Pevn.)
6. pronájem bytu č. 6 v č. p. 411 na dobu určitou v délce trvání 2 let
od podpisu smlouvy

-

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
V 18:25 hod. na zasedání ZO přišel zastupitel Libor Urbánek, počet ZO 10.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 2 (Moc., Urb.)

7. pronájem bytu č. 5 v č. p. 411 na dobu určitou v délce trvání 2 let
od podpisu smlouvy
, dále schvaluje užívání bytu č. 5
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 8. dar ve výši 5 000 Kč pro SDH Jablonné v Podještědí, zastoupený starostou
na pořádání oslav výročí 155 let od založení sboru a pověřuje starostu
obce podpisem darovací smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -
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9. dar ve výši 5 000 Kč pro Kolej-klub z. s., Jesenný 150, Jesenný 513 01, zastoupený
předsedou
, na oslavy výročí 115 let tratě Jablonné
v Podještědí – Svor a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 10. dotaci z rozpočtu obce pro SDH Kunratice u Cvikova, zastoupený starostou
ve výši 10.000 Kč na pořádání akce pro děti „Loučení s létem“ a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 11. dotaci z rozpočtu obce pro SDH Kunratice u Cvikova, zastoupený starostou
ve výši 8.000 Kč na pořádání akce „Soutěž družstev SDH“ a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 12. předloženou smlouvu o podmínkách realizace stavby č. 530/2020, uzavřenou mezi
obcí Kunratice u Cvikova a Povodím Ohře, s. p. a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 13. mimosoudní vyřízení sporu uzavřením dohody o narovnání

vedeného před
Okresním soudem v České Lípě pod sp. Zn. 37 C 360/2019 o náhradu škody v částce
386.513 Kč s příslušenstvím takto:
Žalovaný
uhradí ve prospěch obce Kunratice u Cvikova
částku 180.000 Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1500 Kč, počínaje
měsícem následujícím po podpisu dohody o narovnání a zároveň schvaluje
zpětvzetí žaloby o náhradu škody za předpokladu uzavření dohody o narovnání dle
těchto podmínek.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

14. pronájem pivních setů a stanu za následujících podmínek: cena za pronájem 1 pivního
setu – stůl a dvě lavice – 50 Kč na tři dny + 20 Kč za každý další den, cena za
pronájem 1 vyhrazeného kompletního stanu – 300 Kč na tři dny + 150 Kč za každý
další den + vratná záloha 2000 Kč.
Pro: 7
Proti: 2 (Šafr., Čer. M.)
Zdržel se: 1 (Pev.)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 19 / 2020.
2. nezájem o funkci šéfredaktora Kunratického zpravodaje a dále hledá případného
zájemce / zájemkyni.
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1787/3 o výměře 660 m2 druh pozemku zahrada, za cenu
25Kč/m2.
Pro: 5
Proti: 1 (Šafr.)
Zdržel se: 4 (Iw., Čer. J., Čer. M., Vlčk.)
2. záměr prodeje pozemku p. č. 1669/2 o výměře 575 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, za cenu 25Kč/m2.
Pro: 5
Proti: 1 (Šafr.)
Zdržel se: 4 (Iw., Čer. J., Čer. M., Vlčk.)

Zastupitelstvo obce revokuje:
1. usnesení ze dne 06. 08. 2015, kterým si zastupitelstvo obce vyhradilo schvalování
odměn pro zaměstnance obce, vykonávající veřejně prospěšné práce a toto usnesení ke
dni 02. 07. 2020 ruší.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce
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Usnesení č. 21 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 06. 08. 2020 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 21 paní Martinu Vlčkovou a paní Lenku
Šafrovou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

2. doplnění programu jednání ZO č. 21 o uvedené body 1 - 3.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 21 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: 4. dotaci z rozpočtu obce pro
, na výstavbu DČOV pro nemovitost č. p.
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: , ve výši 30 tis. Kč a pověřuje
Zdržel se: -

5. záměr bezúplatného převodu uvedených pozemků formou daru pro Liberecký kraj se
sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ 70891508, zastoupený Martinem Půtou,
hejtmanem.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 6. prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. v č. p. 411 o jeden
rok, tedy od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku
k nájemní smlouvě.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 7. prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. v č. p. 411 o jeden
rok, tedy od 21. 8. 2020 do 20. 8. 2021 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku
k nájemní smlouvě.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 8. dotaci z rozpočtu obce ve výši 12 000 Kč pro
na pořádání akce pro děti „Kunratický Halloween“ a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 9. dělení pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova dle schematického nákresu a
v souladu se současným stavem oplocení a následné zveřejnění záměru prodeje nově
vzniklých pozemků, na společné hranici s pozemky p. č. 100/3 a 103/1 v k. ú.
Kunratice u Cvikova a zároveň schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 103/2 o výměře
122 m2 za cenu 610 Kč.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

1/ 4

10. pořízení nového Územního plánu obce Kunratice u Cvikova a zároveň pověřuje
pořízením nového Územního plánu obce Kunratice u Cvikova Úřad územního
plánování Městského úřadu Nový Bor a schvaluje jako určeného člena zastupitelstva
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Kunratice u Cvikova
starostu obce Bc. Michala Iwanejka.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 11. nákup 4 kusů nabíjecích ručních svítilen, 4 ks ochranných kukel, 2 komplety
vícevrstvého zásahového obleku, 4 zásahové přilby a 4 páry zásahových rukavic za
celkovou částku 109 042 Kč u společnosti PROBO-NB s.r.o., Rumburských hrdinů
819, 473 01 Nový Bor a pověřuje starostu obce zajištěním nákupu tohoto vybavení.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 12. podání žádosti o dotaci z grantového programu ČEZ – Oranžové hřiště na výstavbu
parkour, workout, venkovní fitness a rozběhové dráhy na multifunkčním hřišti za
obchodem a pověřuje starostu obce přípravou podkladů a podáním žádosti.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 13. znění předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Kunratice u Cvikova a
na odkoupení části
pozemku p. č.
v k. ú. Kunratice u Cvikova a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 14. znění předložené smlouvy o připojení na kanalizační řad mezi Obcí Kunratice u
Cvikova a
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 15. předložené znění návrhu na uzavření smíru mezi žalobkyní, Obcí Kunratice u
Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova 145 a žalovaným
ve věci soudního sporu vedeného před Okresním soudem
v České Lípě pod sp. Zn. 37 C 360/2019 o náhradu škody v částce 386.513 Kč
s příslušenstvím takto:
Žalovaný je povinen uhradit žalobci částku 180.000,- Kč, a to v pravidelných
měsíčních splátkách v částce 1.500,- Kč měsíčně splatných vždy do posledního dne
kalendářního měsíce, za který je splátka hrazena, počínaje měsícem, který následuje
po měsíci, v němž nabyl tento rozsudek právní moci, to vše pod ztrátou výhody
splátek.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 16. navýšení poplatku za předání pneumatiky z osobního automobilu ve sběrném
místě/stodole z 20 na 40 Kč za jednu pneumatiku bez disku. 100 Kč za pneumatiku
s diskem.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -
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17. uzavření předloženého dodatku č. 6 ke smlouvě č. 02/KOM/2007. Předmětem dodatku
je zajištění svozu jedlých olejů a tuků a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 18. odprodej hasičské AVIE A31K/5 SPZ CL 71 – 90 za částku 15 000 Kč a pověřuje
starostu obce provedením prodeje.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 20 / 2020.
2. informace o výdajích za měsíc červenec 2020.
3. informace o stavu OZV a nutných změnách k jejich novelizaci.
4. informace o podané žádosti o dotaci na domácí kompostéry v rámci dobrovolného
svazku obcí Novoborsko.
5. nezájem o funkci šéfredaktora Kunratického zpravodaje a dále hledá případného
zájemce / zájemkyni.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. záměr pachtu pozemků p. č. 2543/1 o výměře 21 009 m2 druh orná půda za částku 4
202 Kč/ rok, 2543/6 o výměře 8 236 m2 druh orná půda za částku 1 647 Kč/ rok a
pozemku p. č. 2482/11 o výměře 6 521 m2 druh orná půda za částku 1 304 Kč/ rok.
Pro: Proti: 10
Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce revokuje:
1. usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2020, kterým schválila prodej nově vzniklých
pozemků dle geometrického plánu č. 754-60/2019. Jedná se o pozemky v k. ú.
Kunratice u Cvikova:
p. č. 297/5 o výměře 53 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 297/3,
p. č. 303/4 o výměře 3 m2, který vznikl sloučením dílu „a“ o výměře 3 m2 z
pozemku p. č. 303/1 a dílu „b“ o výměře 0,39 m2 z pozemku p. č. 2965/2,
p. č. 303/6 o výměře 1 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 303/2,
p. č. 324/3 o výměře 4 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 324/2,
p. č. 2913/9 o výměře 41 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 2913/5,
za částku 60 Kč/m2, tedy celkem 102 m2 za celkovou částku 6120 Kč
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 2. usnesení ze dne 02. 07. 2020, kterým schválilo mimosoudní vyřízení sporu uzavřením
dohody o narovnání s
, vedeného před Okresním soudem v České Lípě pod sp. Zn.
37 C 360/2019 o náhradu škody v částce 386.513 Kč s příslušenstvím takto:
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Žalovaný
uhradí ve prospěch obce Kunratice u Cvikova částku 180.000
Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1500 Kč, počínaje měsícem
následujícím po podpisu dohody o narovnání a zároveň schvaluje zpětvzetí žaloby o
náhradu škody za předpokladu uzavření dohody o narovnání dle těchto podmínek.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce
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Sbor dobrovolných hasičů
Kunratice u Cvikova
s účastí

LOUČENÍ
S

SK Dynamo a OÚ
Pořádají

LÉTEM

Dne 30.8.2020

Na děti čekají různé

Od 14. 00 hod.
Na místním fotbalovém
hřišti

soutěže za odměny.
Pro děti občerstvení zdarma
Zveme všechny děti i rodiče

„Novinky z naší obce do Vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

www.aplikacevobraze.cz
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