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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
máme za sebou několik
opravdu
náročných měsíců, při kterých jsme byli
nuceni vypořádat se s životními událostmi,
které většina z nás zažila poprvé. Zároveň
jsme museli dodržovat a respektovat
opatření
vlády,
která
významným
způsobem zasáhla do našich práv
a svobod. Nyní se pomalu vracíme ke
svým životům, jaké jsme žili před TÍM.
Vyhráno zdaleka není, určité riziko tady
bude ještě hodně dlouhou dobu a možná
už napořád. Chraňme proto sami sebe
dostatečnou obezřetností a pamatujme
zejména
na
naše
nejzranitelnější
spoluobčany a ty ochraňujme dvojnásob.
Pomalu také vstupujeme do další fáze
boje s pandemií, nebo chcete-li s jejími
následky a následky vládních opatření.
Kromě
sociálních
dopadů začínáme
pociťovat i ty hospodářské. Ekonomika
není automobil, který můžete odstavit
na několik měsíců uprostřed dálnice a poté
nastartovat a stejnou rychlostí pokračovat
v jízdě. Do některých oblastí, jako je
například turismus, kultura nebo umění
zasáhla opatření takovým způsobem, že se
zdlouhavě a těžkopádně rozjíždějí, dost
možná teprve zahřívají motor.
Téměř úplné zastavení největších
tahounů české ekonomiky, které trvalo
mnoho dlouhých týdnů, má za následek
hluboký propad daňových příjmů státu.
Pro obce a kraje jsou tyto daňové příjmy,

které stát přerozděluje, největším zdrojem,
a to 80-90 %.
Do dalšího snížení příjmů se promítne
vyplácení kompenzačního bonusu pro
živnostníky a malé firmy z peněz obcí.
Tento výpadek bude stát kompenzovat
jednorázovým příspěvkem ve výši 1200 Kč
na obyvatele. Ovšem není zcela jisté
v jaké části roku. Za obec Kunratice
u Cvikova očekáváme propad příjmů oproti
schválenému rozpočtu přibližně o 2,5 mil.
Kč, což činí přibližně 20 % všech příjmů.
Bohužel je to zároveň většina prostředků
na investice. S ohledem na fakt, že je
většina investičních akcí pro letošní rok již
zasmluvněná, budeme tento výpadek
kompenzovat
zapojením
finančních
prostředků, které se nám povedlo
v minulých letech našetřit. Odhadnout,
jaký bude vývoj v následujících letech, si
opravdu netroufám, ale žádná sláva to
jistě nebude a nezbyde nám nic jiného,
než realizaci některých záměrů odložit.
Budeme proto připravovat převážně
projekty, jak se říká lidově "do šuplíku"
a hledat finanční prostředky na jejich
realizaci. Už teď vám mohu slíbit, že
přednost dostane obnova technické
infrastruktury a některé plánované akce,
které nejsou tak urgentní, zkrátka
odložíme na pozdější dobu.
Je několik věcí, které může pro zlepšení
ekonomiky nejen v regionu, ale i v celé
České republice, udělat každý z nás. Je to
podpora lokálních dodavatelů, firem

a živnostníků. Další možností podpory je
nákup zboží vyprodukovaný v České
republice, i když to bude na jejím
opačném konci, stále tím podporujete
české výrobce, chovatele, pěstitele. Dalším
významným krokem, jak podpořit českou
ekonomiku, je právě dovolená v Česku.
Naše země má nespočet kouzelných míst,
která stojí za objevení a proč nezačít právě
letos. Jeďte na dovolenou tady u nás,
utraťte své peníze v českých hotelech,
penzionech nebo kempech a podpořte tak
i domácí cestovní ruch. Společně to
skutečně můžeme zvládnout, záleží jen na
nás.
Na závěr mi dovolte ještě jednou
vyjádřit uznání panu Jiřímu Pačinkovi,
Davidu Sobotkovi a všem lidem ze sklárny
Pačinek Glass za jejich usilovné pracovní
nasazení při přípravě letošní Noci kostelů
a Křišťálového chrámu a zároveň
poděkovat za hluboký a emotivní zážitek.
Tolik pozitivních ohlasů a zájmu veřejnosti
jsem ještě nezažil. Za celou obec si vaší
práce velice vážíme a těšíme se na další
spolupráci.
Na úplný závěr ještě malá pozvánka
na letošní Májovou slavnost, která se
mimořádně koná v odloženém termínu
22. srpna v okolí sklárny a Křišťálového
chrámu. Nenechte si tuto kulturní akci ujít,
bude to opět jedinečný zážitek.
Do dalších dní vám přeji mnoho sil
a pevné zdraví a slunný začátek léta
Váš starosta.

DĚTSKÝ DEN,
nebo Mezinárodní den dětí se slaví
každoročně 1. června. U příležitosti dne
dětí jsou připravovány různé společenské
a sportovní akce. Den dětí má upozornit

světovou veřejnost na práva a potřeby
dětí.
První podnět k založení dne, který by
oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení
Národního shromáždění 23. dubna 1920
během Turecké války za nezávislost.

K
Mezinárodnímu
dni
dětí
se
Československo přihlásilo v roce 1950 (ve
znamení zvýšeného boje za mír) a slavil se
(1. června) od roku 1951. zdroj: Wikipedie

To bylo trochu historie o původu této
pravidelné oslavy. Byli jsme zvyklí, že
o tuto akci se již několik let starají místní
hasiči společně se sportovci.
Jak nemilé překvapení pro nás (myšleno
představitele
obce
–
místostarostu
a předsedkyni KaSK Martinu Černou), když
jsme byli informováni na poslední chvíli, že
s ohledem na vládní opatření a doporučení
se letos dětský den konat nebude.
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Ano, chápu nastavená opatření, ale tou
dobou bylo povoleno shromažďování až
300 lidí, byť s omezeními a uznejte, že
když se nás tam sejde kolem 90, tak jsme
rádi. Krom toho se akce koná na volném
prostranství. Apropós, okolní města a obce
na tuto milou akci i přes přijatá opatření

Nyní tedy již k narychlo uspořádanému
dni dětí poprvé vedle nového sportoviště
za OÚ pod taktovkou členek KaSK.

I když bylo celé dopoledne uplakané, tak
jsme ve skrytu duše doufali, že se
odpoledne počasí umoudří. Přípravný tým
dorazil hodinu před začátkem a byli jsme
připraveni i na příležitostnou spršku. Sešli
jsme se v poměrně hojném počtu a mohli
si užít krásné sobotní odpoledne naplněné
dětským smíchem, radostí a spokojeností.

nezapomněli a uspořádali ji, byť třeba
i
v odloženém
termínu.
Tolik
mé
postesknutí, nad tím, jak je mnohdy třeba
být
operativní
a reagovat
i
na
nepředvídané okolnosti, které mohou být
výzvou a ne překážkou. Škoda jen, že
i zavedená a tolik oblíbená akce

KOTLÍKOVÝ GULÁŠ byla také zrušena bez
náhrady.

Děti si užily bublinkovou šou, seznámily se
s Mickey Mousem, zasoutěžily a mohly si
nechat pomalovat obličej. Občas vykouklo
i sluníčko a nepatrná sprška nás
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neodradila, abychom si odpoledne s našimi
„zlatíčky“ užili.

Tímto
chci
jmenovitě
poděkovat
zaměstnancům OÚ Jiřímu, Zdenkovi a
Dáše,
že
připravili
kontejner
s domluvenými věcmi ke sportovišti. Dále
mé poděkováni směřuje k dobrovolným
hasičům Tomáši Greždovi a Josefu
Kotyzovi, kteří nám pomohli postavit
altány a pivní sety. A v neposlední řadě
děkuji
zastupitelce
Mileně
Mocové
a členkám KaSK Lence Šafrové a Martině
Vlčkové a jejím dětem.

Dále si zaslouží poděkování paní Lucie
Joachimstálová a její rodina, že i přes
nepřízeň počasí nám pomohla zajistit
občerstvení pro nás všechny včetně
zmrzliny.
Velké
poděkování
si
zaslouží
předsedkyně KaSK Martina Černá, která se
výzvy nezalekla a operativně zorganizovala
schůzku komise a společně naplánovaly
celý program.

Doufám, že situace kolem vládních
opatření, které pro nás všechny byly
premiérou nás nerozdělí, ale naopak stmelí
a budeme si více vážit možností se
potkávat a užívat si společenského života.
Ing. Josef Černý

NOC KOSTELŮ – KŘIŠŤÁLOVÝ
CHRÁM
Jak už starosta v úvodu zmínil, byl to
jedinečný emocionální zážitek. Řeč je
o premiérové noci kostelů u nás
v Kunraticích u Cvikova v Kostele Povýšení
sv. Kříže spojená s otevřením Křišťálového
chrámu veřejnosti.

Napadá mě taková paralela. Není to tak
dávno, co jsme slavnostně otevřeli sklárnu
Pačinek Glass a uskutečnili společný
celodenní program první Májové slavnosti
v Kunraticích u Cvikova. Psal se rok 2015.
Na základě skvělé spolupráce se
sklářským mistrem Jiřím Pačinkem a jeho
týmem se Májová slavnost s výročím
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otevření sklářské hutě stala tradicí
a myslím, že už si nikdo z nás nedovede
představit, že by se nekonala. Píše se rok
2020 a ve spolupráci se sklárnou jsme
nastartovali jedinečný projekt Křišťálového
chrámu. Jen tak dál, třeba se nám podaří
v roce 2025 společně otevřít další projekt
pro veřejnost.

„Noc kostelů je každoročně pořádaná
akce, která má umožnit široké veřejnosti
nezávazné přiblížení se a setkání s
křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve
večerních a nočních hodinách zpřístupněny
některé kostely různých křesťanských
církví, ve kterých se rovněž zdarma konají
koncerty,
komentované
prohlídky,
workshopy či divadelní představení.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout do
kostelních sakristií či klášterních zahrad,

zkusit si zahrát na varhany, vystoupat
na věže či sestoupit do starobylých krypt,
prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co
bylo inspirací pro stavitele křesťanských
chrámů.“ Zdroj: Wikipedie

Termín celorepublikové noci kostelů byl
s ohledem na vládní opatření pro letošní
rok posunut na 12. června. Celkem se
zúčastnilo 1157 kostelů a modliteben
a proběhlo celkem 4230 doprovodných
programů.

Letošní Noc kostelů byla pro náš kostel
Povýšení sv. Kříže a samotné Kunratice
vyjímečná. Možná to byla taková první
vlaštovka v republikovém měřítku.
Jak jsem uvedl v minulém čísle
Zpravodaje, pracovníci sklárny odvedli
obrovský kus práce, aby celý kostel uklidili,
poopravili a připravili na velkou premiéru,
kterou samotný kostel za celou svou
existenci a obec Kunratice pravděpodobně
nepamatují. Za to jim patří velké
poděkování.
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Se správcem kostela a Římskokatolické
farnosti Cvikov farářem panem Rudolfem
Repkou byly všechny instalace a samotný
program plánovaného večera Noci kostelů
do detailu diskutován tak, aby nic nebylo
v rozporu s liturgií.

Pátek 12. června 2020 od 20. hodin byla
pro nás všechny velká premiéra. Tolik
natěšených a pozitivně naladěných lidí
jsem už dlouho neviděl. Byl to nádherný
pohled! Očekávané slavnostní otevření
„Křišťálového chrámu“ proběhlo úvodními
slovy manažera sklárny a realizátora
projektu Davida Sobotky, starosty obce
Kunratice u Cvikova Bc. Michala Iwanejko,
faráře Mgr. Rudolfa Repky, sklářského
mistra Jiřího Pačinka a dalších vzácných
hostů včetně senátora Jiřího Voseckého,
hejtmana LK Martina Půty, ředitele

Františka Novosada, který předal panu
faráři Repkovi krásný skleněný křišťálový
pohár. Perličkou zahájení večera byla
zdravice prostřednictvím telemostu přímo
z Bejrůtu od paní Blanky Matragi, která je
spoluautorem lustru v zádveří kostela,
který darovala sklárna kostelu. Dalším
skvostným darem kostelu je lustr
uprostřed kostela v podobě trnové koruny.
Děkujeme za to, protože těmito a dalšími
doplňky dostal kostel úplně jiný rozměr.

Všechny příchozivší hosty pátečního
večera přivítalo pěvecké a hudební těleso
za Cvikova LUSATIA CONSORT pod
vedením Mgr. Štěpána Přibyla. Děkujeme
za jejich dechberoucí vystoupení. Byli jsme
svědky neskutečné souhry barev, světel,
umění a duchovna. Premiéru jsme zažili při
opakovaném videomapingu na klenbovém
stropu kostela, kde jsme mohli nahlédnout
do kuchyně sklářského umění. Andělský
večer byl korunován online tvorbou
sklářského mistra Jiřího Pačinka a jeho
kolegů přímo na huti.

Křišťálového údolí Davida Pastvy a
tajemníka Ministerstva zahraničních věcí
Miloslava Staška. Velkým a milým
překvapením byla účast majitele nejstarší
sklárny na světě v Harrachově pana
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Děkujeme starostovi a zaměstnancům
úřadu za podporu při přípravě zázemí
a okolí kostela, děkujeme manažeru
sklárny Pačinek Glass Davidu Sobotkovi za
skvělou spolupráci a jeho týmu včetně
majitele sklárny Jiřího Pačinka, bez kterých
by tento projekt nemohl vzniknout.
Děkujeme Římskokatolické farnosti Cvikov
v čele s farářem Mgr. Rudolfem Repkou za
maximální vstřícnost a podporu v tak
ojedinělém projektu. Děkujeme mistrům
zvuku a světla Karlovi Podlahovi a

Vám za to, že jste pokorně a ohleduplně
akceptovali všechna nastavená vládní
opatření a přispěli tak k poklidnému
a výjimečnému večeru, který nám dal
skvělou zpětnou vazbu a nabil nás
pozitivní energií do další práce.
Díky Vaší štědrosti, které si velmi
vážíme, se na dobrovolném vstupném
povedlo shromáždit bezmála 30 000 Kč,
které budou zaslány na transparentní účet
farnosti a použity na nutné opravy kostela.
Děkujeme Vám!
Expozice v kostele včetně skleněné
zahrady v blízkosti sklárny Pačinek Glass
jsou otevřené po celý rok, jen pro
návštěvu kostela je třeba se předem
telefonicky nebo mailem objednat na:
t.: 608 404 986, david@pacinekglass.com
Reakce a střípky postřehů z celého večera
najdete na FB stránkách obce a sklárny:
https://www.facebook.com/OUKunraticeuCvilova
https://www.facebook.com/Pa%C4%8Dinek-Glass

Ing. Josef Černý
Jakubovi Kirchbergerovi za desítky hodin
práce pro vytvoření hlubokého zážitku
magického vjemu světel, barev a zvuku.
Děkujeme místní JSDH za organizaci a

DACHSMAN TRIATLON
je další z akcí, která začíná mít
v Kunraticích u Cvikova tradici. V letošním
třetím ročníku je triatlonové klání pro
příznivce sportu, a především triatlonu
naplánováno na sobotu 27. června. Máme
připravenou trasu i pro naše nejmenší od
9 hod. Následně od 13 hod. proběhne
závod pro dospělé. Můžete využít
i štafetového závodu.
Přijďte si odpočinout do přírody a fandit
všem, kteří měli odvahu a přišli závodit.

dohled při parkování. Děkujeme všem,
kteří jste k nám zavítali a mohli si užít tak
jedinečné a hluboké zážitky. Děkujeme
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Ing. Josef Černý

Přílohy LK
Lze stáhnout na těchto odkazech:
https://www.dropbox.com/s/4z4nusnqdcovgn
c/KRAJ2005_tisk_200415.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iupfljx2idgx8mt/
KRAJ2006_tisk_200515.pdf?dl=0

HLEDÁME
ŠÉFREDAKTOR A/KU
KUNRATICKÉHO
ZPRAVODAJE
– bližší info na OÚ, nebo
mailem:
kunraticky.zpravodaj@seznam.cz

TRADIČNÍ
6.
MÁJOVÁ
SLAVNOST OBCE KUNRATICE
U
CVIKOVA
SPOJENÁ
S VÝROČÍM
OTEVŘENÍ
SKLÁŘSKÉ HUTĚ PAČINEK
GLASS
JE PŘESUNUTA NA SOBOTU
22. SRPNA 2020. PROGRAM
A
DALŠÍ
PODROBNOSTI
BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNY
NA VŠECH KOMUNIKAČNÍCH
KANÁLECH VČETNĚ PLAKÁTŮ

Zdroj: Lars Leetaru
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Usnesení č. 18 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 14. 05. 2020 v sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 18 paní Martinu Černou a paní Milenu Mocovou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

V 18:03 na zasedání dorazil zastupitel Zdenek Špak. Přítomno 11 zastupitelů.
2. doplnění programu jednání ZO č. 18 o uvedené body 1 - 5.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 18 včetně jeho doplnění.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

4. účetní závěrku ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova za účetní období r. 2019
a převod zisku ve výši 6062,40 Kč do rezervního fondu.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 5. Závěrečný účet hospodaření spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2019 bez výhrad.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 6. účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši 3 340 205,07 Kč z účtu 431 – výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.
O schválení účetní závěrky obce Kunratice u Cvikova za rok 2019 bude vypracován
protokol, který bude nejpozději 30. 06. 2020 odeslán do Centrálního systému účetních
informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech prostřednictvím KU
Liberec.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 7. střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2024.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

8. záměr prodeje nově vzniklých pozemků p. č. 297/4 o výměře 30 m2, 303/3 o výměře
5 m2, a 303/5 o výměře 67 m2 dle geometrického plánu č. 754-60/2019 v k. ú.
Kunratice u Cvikova, předem určenému zájemci – Povodí Ohře, státní podnik.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 9. dotaci z rozpočtu obce pro Římskokatolickou farnost Kunratice u Cvikova, se sídlem
Sad 5. května, 471 54 Cvikov, zastoupenou
ve výši 50.000 Kč
na opravu pravého bočního oltáře v kostele Povýšení svatého Kříže v Kunraticích
u Cvikova a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -
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10. záměr pronájmu severní části pozemku p. č. 669/3 v k. ú.
u Cvikova o výměře 550 m2 dle schematického zákresu.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Kunratice

11. podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství HZS ČR pro rok 2021 na přístavbu garáží a opravu budovy hasičské
zbrojnice v Kunraticích u Cvikova č. p. 1.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 12. obsah projektu regenerace brownfieldu - Demolice objektu č. p. 146 a výstavba
veřejného parkoviště, spočívající v odstranění budovy č. p. 146 a následné regeneraci
území s výstavbou veřejných parkovacích ploch, schvaluje podání žádosti o dotaci na
jeho regeneraci z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu
117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a pověřuje
starostu obce zajištěním přípravy podkladů a podání žádosti.
Pro: 10
Proti: 1 (Šafr.)
Zdržel se: 13. podání žádosti o dotaci na regeneraci brownfield prostřednictvím dotačního manažera
Ing. Miroslava Řepky, IČ 75921529, se sídlem Střelnice 2290, 470 01 Česká Lípa za
celkovou částku 40 tis. Kč dle cenové nabídky č. 202003 - Kunratice u Cvikova –
MMR -117D082 ze dne 4. 5. 2020 a pověřuje starostu obce zajištěním prací.
Pro: 10
Proti: 1 (Šafr.)
Zdržel se: 14. uzavření smlouvy o dílo se společností RRR, spol. s r.o., IČ 25410946, 17. listopadu
5349, 430 04 Chomutov na výstavbu příjezdové komunikace pro 2 RD na p. p. č.
2829/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova za celkovou částku 594.917,12 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 15. nákup univerzálního hákového kontejneru od výrobce Milan Kozelek, výroba
a prodej kontejnerů, skladových kontejnerů, Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice
nad Labem za celkovou částku 39. 480 Kč bez DPH, tedy 47771 vč DPH
a nájezdových plošin za částku 3700 Kč bez DPH, tedy 4477 vč. DPH.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s
trvale bytem
o odkoupení části pozemku p. č.
v k. ú. Kunratice
2
u Cvikova za účelem výstavby ČOV v maximálním rozsahu 100 m za cenu 100 Kč/1
m2 a zároveň schvaluje připojení nemovitosti č. p.
k ČOV na náklady obce.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 17. nákup ojetého dopravního automobilu pro jednotku SDH a stanovuje maximální kupní
cenu ve výši 700 000 Kč vč. DPH.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 18. záměr pronájmu bytu č. 5 v č. p. 411.
Pro: 11
Proti: -
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Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 17 / 2020.
2. informace o výdajích za měsíc březen a duben 2020.
3. nezájem o funkci šéfredaktora Kunratického zpravodaje a dále hledá případného
zájemce.
4. vyhodnocení předloženého akčního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí
Novoborska za rok 2019 a předložený akční plán sociálních služeb obcí Svazku obcí
Novoborska na rok 2020.

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. projednání nákupu nádob na bioodpad do příštího zasedání.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce jmenuje:
1. výběrovou komisi pro výběr dopravního automobilu jednotky SDH ve složení: Petr
Haman ml., Josef Černý, Libor Urbánek.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce
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Usnesení č. 19 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 04. 06. 2020 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 19 paní Martinu Černou a paní Lenku Šafrovou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

2. doplnění programu jednání ZO č. 19 o uvedené body 1 - 3.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 19 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

4. předložené rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

5. prodej nově vzniklých pozemků p. č. 297/4 o výměře 30 m2, 303/3
o výměře 5 m2 a 303/5 o výměře 67 m2 dle geometrického plánu č. 754-60/2019 v k.
ú. Kunratice u Cvikova, státnímu podniku Povodí Ohře, IČ 70889988 se sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov za cenu 10 Kč / m2 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy a návrhem vkladu do katastru nemovitostí.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 6. pacht
severní
části
pozemku
p.
č.
669/3
v k.
ú.
Kunratice
2
u Cvikova o výměře 550 m dle schematického zákresu
trvale bytem Kunratice u Cvikova
, 471 55 Kunratice u Cvikova
na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 0,2 Kč / rok, tedy 110 kč / kalendářní
rok a pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Pevn.)
7. záměr
pachtu
pozemku
p.
č.
2915/6
v k.
ú.
Kunratice
2
u Cvikova o výměře 329 m za cenu 0,2 Kč / kalendářní rok.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Pevn.)
8. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3023/1 v k. ú. Kunratice
u Cvikova o výměře 335 m2 dle předloženého zákresu za cenu 0,2 Kč / kalendářní rok.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 3 (Pevn., Urb., Petr.)
9. nákup 5 ks 240-ti litrových nádob na bioodpad od výrobce Elkoplast za částku 1379
Kč za 1 ks a zároveň schvaluje následný prodej těchto nádob pro obyvatele obce a
majitele rekreačních nemovitostí za pořizovací cenu včetně poměrné části nákladů na
dopravu za 1 ks a pověřuje starostu obce zajištěním nákupu odpadových nádob.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 10. ve smyslu ustanovení par. 84 odst. 2 pís. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, delegaci Bc. Michala Iwanejka k jednání
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na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. IČO:
49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 415 50, konané dne 18. 06. 2020 od 10
hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy Bc. Michal Iwanejko je na základě
této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem obce Kunratice u
Cvikova na předmětné valné hromadě a ukládá Bc. Michalu Iwanejko, aby se
zúčastnil předmětné valné hromady a jednal na této valné hromadě v zájmu obce
Kunratice u Cvikova.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 18 / 2020.
2. nezájem o funkci šéfredaktora/ky Kunratického zpravodaje a dále hledá případného
zájemce / zájemkyni.

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. projednání mimosoudního vyřízení sporu dohodou o narovnání
ve věci vedené před Okresním soudem v České Lípě pod sp. Zn. 37 C
360/2019 do příštího zasedání.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce
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PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně
vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu
využití. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry
recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly loni
recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových
obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví v roce
2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný
odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů
považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných
kontejnerů. Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím
vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé
aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný
odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko, průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje –
na dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru
tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě
autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce
průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.

Obec Kunratice u Cvikova
471 55 Kunratice u Cvikova 145
tel.724550704
IČO: 00524301
kralova.ou@seznam.cz
www.kunraticeucvikova.eu

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti
k místnímu poplatků ze psů
Poplatník- držitel psa: ………………………………………………….…….
Bydliště (sídlo) ……………………………………………………………
Datum narození/IČO: ………………………………
Jméno psa

Naroz.psa plemeno

pohlaví

barva

Zvl.znamení

Č. čipu

V Kunraticích u Cvikova dne:
Podpis: ……………….
Místní poplatek ze psů je upraven OZV č. 2/2019 obce Kunratice u Cvikova v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Některé důležité body vyhlášky: Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, držitel psa
je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30ti dnů, sazba za
psa 100Kč, za každého dalšího psa 150 Kč, splatnost poplatku 31.3.příslušného kalendářního
roku
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé a jakoukoliv
změnu jsem povinen oznámit správci místního poplatku do 30 dnů ode dne, kdy změna
nastala.
Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů do
počítače. S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Obec Kunratice u Cvikova
471 55 Kunratice u Cvikova 145
tel.724550704
IČO: 00524301
kralova.ou@seznam.cz
www.kunraticeucvikova.eu

Odhlášení psa – zánik poplatkové povinnosti
Poplatník- držitel psa: ………………………………………………….…….
Bydliště (sídlo) ……………………………………………………………
RČ: ………………………………
Odhlašuji mnou drženého psa z důvodu:
a) utracení /úhyn psa/, potvrzení lékaře ano – ne
b) ztráta psa
c) změna držitele psa /adresa/
d) jiný důvod:
Žádám o vrácení poplatku za období ………………….Kč…………………
Poplatek se vrací pokud je částka vyšší než 100 Kč dle zákona 280/2009 Sb. § 155

V hotovosti nebo na účet č……………………..
V Kunraticích u Cvikova dne:
Podpis: ……………….

Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé.
Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů
do počítače. S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů

„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

KRAJ2005_tisk_200415.indd 1

15. 4. 20 10.58

KRAJ2005_tisk_200415.indd 2

15. 4. 20 10.58

KRAJ2005_tisk_200415.indd 3

15. 4. 20 10.58

KRAJ2005_tisk_200415.indd 4

15. 4. 20 10.58

KRAJ2006_tisk_200515.indd 1

15. 5. 20 10.18

KRAJ2006_tisk_200515.indd 2

15. 5. 20 10.18

KRAJ2006_tisk_200515.indd 3

15. 5. 20 10.18

Liberecký kraj – cestou necestou

@regionliberec
Region Liberec
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