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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
podzim se pomalu a jistě ujímá vlády
a vy před sebou držíte říjnové vydání
Kunratického zpravodaje. Tentokrát pod
taktovkou nové šefrédaktorky, paní
Daniely Janhubové, které tímto přeji
mnoho elánu a motivace do další práce
a zároveň vyjadřuji úctu a poděkování, že
se této práce ujala.
S nástupem léta jsme s radostí odložili
roušky a radovali se, že máme pandemii
za zády, a že se konečně můžeme vrátit
zpět ke svému životu, jaký jsme žili před
jejím vypuknutím. Během té doby jsme
napnuli veškeré síly a udělali pro bezpečí
a zdraví našich občanů vše, co bylo
v našich silách. O to bolestněji vnímám
současný vývoj situace. Nechci se zabývat
otázkami kdo je za tento stav zodpovědný
a zda by z toho měl vyvodit důsledky, to
ať posoudí odborníci. Stejně tak, jako jestli
mají přijatá vládní opatření smysl, či
nikoliv. Jedno je jisté, jsou platná
a musíme se jimi řídit všichni, ať se nám
to líbí nebo ne. Jednou ta opatření skončí,
musí skončit, nic netrvá věčně a divadla,
restaurace, bazény, posilovny atd. se opět
otevřou. Tedy doufám že většina z nich
a že to provozovatelé "nějak přežijí", a že
tato "druhá vlna omezení provozu" nebude
jen posledním hřebíčkem do jejich rakve.
Koronavir zaplnil poslední dobou téměř
veškerý mediální prostor, není divu, hojně
se mu věnují i na sociálních sítích, kde se

to jen hemží odborníky na pandemii
a hodnocení vládních opatření. Jedno je
jisté, na jaře jsme podle předsedy vlády
byli nejlepší v celé Evropě. Všichni se prý
od nás učí "jak to zvládnout". Nyní jsme
druzí nejhorší a zřejmě je jen otázkou
času, než skončíme na úplném konci. Ano,
situace se vyvíjí nepříznivě i v okolních
státech. Nikdo si nepřeje zažít italský
scénář z letošního března a dubna, nebo
ten americký. Ale proč jsme to na jaře
zvládli, a tím teď nemyslím zastavení
ekonomiky,
hlavně
díky
našemu
kolektivnímu nastavení mysli. Byli jsme
schopní si pomáhat, starat se o své blízké
a vůbec tu situaci brát s pozitivním
přístupem a zodpovědně. V dnešních
dnech nic z toho neplatí. Každý pouze
nadává na opatření, na ministra a vůbec
na kdeco a kde koho, ale pozitivního téměř
nic. Včera jsem dokonce četl, že se
svolávají demonstrace proti vládním
opatřením. Proč? Co se změnilo? Důvěra
ve vládu? V odborníky? Situace je horší
než na jaře, a ještě nějakou dobu se
patrně zhoršovat bude. Záleží na nás a
našem přístupu, jak moc. A také záleží na
nás, kdy se vývoj počtu nakažených začne
snižovat a vláda restrikce opět uvolní.
Proto vás všechny prosím, abyste vládní
opatření skutečně dodržovali, ať už si o
nich myslíte cokoliv, aby byly co nejdříve
za námi. A když už to nechcete dělat kvůli
sobě, dělejte to alespoň pro vaše blízké,
kterým by onemocnění mohlo skutečně
ublížit. Nenechme svou mysl ovládnout
strachem,
rozhořčením,
nenávistí.

S optimismem, rozumem a nadhledem to
opět zvládneme.
Klidné dny, pevné zdraví, zdravý rozum
a rozumnou mysl.
Vám přeje Váš starosta

HURÁ DO ŠKOLY!
Ráno 1. září se opět otevřela škola.
A my všichni jsme tak mohli po dvou
měsících přivítat naše školáky. Letos
do 1. třídy nastoupilo šest prvňáčků.
Na nové žáčky se přišel podívat také pan
místostarosta Ing. Josef Černý. Dětem
předal dárkovou taštičku a popřál hodně
úspěchů ve škole. I my jsme se k přání
připojili. Prvňáci si domů od nás odnesli
balíček s pomůckami a uvítací list. Věříme,
že si tento slavnostní okamžik užili.

nám představily pěvecké sbory Camella
z Nového Boru a Gaudí ze Sloupu
v Čechách. Nechybělo ani Somelierovo
pásmo spojené s ochutnávkou skvělých vín
a sýrů a v závěru vystoupení člena Opery
divadla Ústí nad Labem pana Radka
Konaře.

Díky nepřízni počasí doplnilo plánované
akce i tradiční Loučení s létem, které
nejvíce ocenily hlavně děti.

Všem školákům přejeme pohodový,
krásný a úspěšný školní rok. Ať se daří!
Mgr. Markéta Klimšová

Kulturou nabytá sobota
12. 9. 2020
V sobotu 12. 9. přivítalo Babí léto
v Kunraticích u Cvikova hned několik
kulturních a společenských akcí. Mohli
jsme tak vůbec poprvé v naší obci zažít
Křišťálovou pouť ve spolupráci s hutí Jiřího
Pačinka a kostela Povýšení sv. Kříže
v Kunraticích. Poutní mši slavnostně
zahájila bohoslužba doprovázená Kytlickým
chrámovým sborem. Na návštěvníky čekal
neopakovatelný sklářský program. K vidění
byla například sklářsko-floristická show ve
spolupráci s Mistrem ČR Vlastimilem
Kucharovičem. V rámci Křišťálové pouti se

Pro mnohé účastníky bylo neméně
zajímavé i výročí železnice, a to i přesto,
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že v naší obci již řadu let vlaky nejezdí.
Oslavy výročí 120. let tratě Liberec –
Česká Lípa a 115. let tratě Jablonné
v Podještědí – Svor lákaly návštěvníky
nejen na jízdu historickým parním
a motorovým vlakem, ale i na projížďku
v historickém autobusu.
Daniela Janhubová

Průvodci, kteří v Křišťálovém chrámu
provází, zvali také vedle svého výkladu
veřejnost na blížící se kulturní události,
připravené na srpen a září, které se mohly
díky zatím ještě příznivé hygienické situaci
uskutečnit.
David Sobotka, umělecký ředitel
sklárny Pačinek Glass

NOVÁ SLUŽBA OBČANŮM PARCELSHOP - BALÍKY PŘES
PPL A DHL

OSLAVA OBCE A SKLÁRNY

Od 01. 09. 2020 lze využít novou službu
Parcelshop
k odeslání
balíků
přes
přepravní společnosti PPL a DHL na poště
Partner
v Potravinách
paní
Lucie
Joachimstalové v Kunraticích u Cvikova.
Více na https://bit.ly/2FAf5ap.

V sobotu 22. srpna se konala díky
koronaviru posunutá Májová slavnost
a oslava založení sklárny Pačinek Glass.

PRÁZDNINY 2020
O prázdninách si do Kunratic u Cvikova
našly cestu doslova tisíce návštěvníků ze
všech koutů České republiky i zahraničí,
aby přijeli spatřit Křišťálový chrám, jenž
vznikl společnou prací obce, kunratické
farnosti a sklárny Pačinek Glass.

Jméno obce a kostela po velkolepé
premiéře 12. června v rámci Noci kostelů
doslova rezonovalo ve všech médiích,
turistických
průvodcích
a
dalších
materiálech, a tak není divu, že se
návštěvnost obce a pozornost k ní tak
zvedla.

I přes vyloženě propršené počasí
alespoň na malou chvilku vykouzlily
na tvářích a v duších návštěvníků úsměv
konci léta, o což se

postarala pestrá sestava hudebních
a tanečních účinkujících, mezi kterými
nechyběla ani slavná česká umělecká
osobnost, významný hudebník, bubeník,
zakladatel české samby a výtvarník
v jedné osobě, Miloš Vacík se svou
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bubenickou skupinou Tam Tam Batucada
a také taneční skupina Vibrasil Samba
Show se žhavou tanečnicí Vivien, která
pochází přímo z Rio de Janeiro. Vidět

nádherné brazilské karnevalové kostýmy,
tanečnice a tanečníky v akci inspirovalo
celou řadu přihlížejících k tomu, aby se
do tanečního reje také připojili...

slavnostní praporová stuha a při této
příležitosti prapor také požehnán.
Dalším významným momentem byla
vernisáž výstavy Miloše Vacíka a Jiřího
Pačinka v Křišťálovém chrámu – kostele

Povýšení svatého Kříže, kde oba autoři
představili společnou uměleckou kolekci
obrazů a v inspiraci na ně vzniklých
skleněných objektů výše uvedených
autorů, která zde bude prezentována až
do listopadu.

Všichni měli po celé odpoledne
a večer možnost volit mezi hudebním
programem na hlavní scéně u kostela,
Slavnost měla také své ceremoniální
okamžiky, z nichž prvním bylo slavnostní
představení
nového
dopravního
automobilu kunratických dobrovolných
hasičů, kterému požehnal farář Rudolf
Repka, kdy byla vzápětí starostou obce
Michalem Iwanejkem hasičům předána
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návštěvou sklárny Jiřího Pačinka, kde
probíhal speciální celodenní program,
dětským zábavným programem v koutku
Capri Sun, který byl jedním z hlavních
partnerů,
případně
procházkou
ve
Skleněné
zahradě,
nebo
chutným
občerstvením,
tradičně
a
výborně
zajištěným hasiči a nově Sklářskou
kantýnou U Pece. Děti byly plné nadšení

z jízdy mašinkou řízenou panem Maté.
Patří mu velký dík za jeho obětavost
a nezapomenutelné zážitky dětských tváří.
(pozn. J.Č.)

nabral, přičemž z německé strany
současně zazněla i nabídka na pomoc při
hledání finančních zdrojů pro jeho další
rekonstrukci.

Den vyvrcholil audiovizuálním obrazem
živě foukaného skla, hudby a světla
s názvem Kouzelná zahrada, který se
odehrál přímo v magicky nasvětlené
Skleněné zahradě.
David Sobotka, umělecký ředitel
sklárny Pačinek Glass

Velmi se jim líbila naše škola a její
vybavení a byli nadšení, že jsme jim
umožnili nahlédnout do míst, kde kdysi
někteří z nich zasedali do školních škamen.
(pozn. J.Č.)

SETKÁNÍ NĚMECKÝCH
RODÁKŮ

KŘIŠŤÁLOVÁ POUŤ

V sobotu 5. září přivítala obec a kostel
skupinu asi 20 německých rodáků, kteří
sem zavítali na pravidelné setkání
a
modlitbu,
slouženou
za
živého
hudebního doprovodu.

David Sobotka, umělecký ředitel
sklárny Pačinek Glass

Tak jako máme my lidé jmeniny, také
kostely mají svátky svého jména,
respektive
zasvěcení.

Po úvodním slovu starosty Michala
Iwanejka přišla na řadu pochvalná řeč
a gratulace rodáků, kteří nadšeně kvitovali
to, jak se kostel od loňského roku, změnil
a
jaký
nový
směr
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Kostel Povýšení svatého Kříže je oslavil
v mírném předstihu, a to v sobotu 12. září
historicky první Křišťálovou poutí.

Před kostelem byly umístěny krásné
dřevěné stánky, ve kterých výrobci
prodávali své rukodělné předměty, jako
keramiku, korálky, sklo, pečivo, víno
a další pochoutky.
Pouť začala slavnostní bohoslužbou,
slouženou farářem Rudolfem Repkou,
u které zpíval Kytlický chrámový sbor,
který
následně
ještě
vystoupil
v samostatném hudebním vstupu. Mezi
dalšími účinkujícími byl také slavný
novoborský pěvecký sbor Camella,

ze Sloupu v Čechách přijel ženský pěvecký
sbor Gaudí a představilo se i talentované
mládí - zpěvačka Terezka Štěpánková ze
Svojkova a nadějný trumpetista Filip Rejna
z Polevska.

Vrcholem koncertního programu pak
bylo vystoupení člena Opery divadla Ústí
nad Labem Radka Konaře, který zapěl ve
slavnostně nasvíceném chrámu.
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Na sklářské huti Jiřího Pačinka se po
celé odpoledne konal sklářský program
s tématem vína, ve kterém se představil
také Mistr České republiky ve floristice,
Vlastimil Kucharovič, který přítomné hosty
ohromil uměním vazby květin, natrhaných
přímo ve Skleněné zahradě, zatímco Jiří
Pačinek kousek opodál vytvářel velkou
vazbu z květin skleněných...
David Sobotka, umělecký ředitel
sklárny Pačinek Glass

ZÁVODY HASIČSKÝCH
DRUŽSTEV
již tradičně proběhly první
sobotu před obecním úřadem

zářijovou

v Kunraticích u Cvikova. Počasí bylo trochu
shovívavější než v loňském roce, nicméně

SVATÁ MŠE K OSLAVĚ
KOSTELA POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE
Ve čtvrtek 17. září byla obec, kostel
a sklárna poctěna velice významnou
duchovní návštěvou, kdy sem vůbec
poprvé zavítal 20. litoměřický sídelní
biskup jeho Excelence Mons. Mgr. Jan
Baxant, aby zde za přítomnosti dalších
duchovních
správců
z
farností
českolipského okresu sloužil Mši svatou
na počest zasvěcení kostela Povýšení
svatého Kříže.
Po tomto ceremoniálu, ve kterém pan
biskup
také
vyjádřil
svůj
obdiv
a podporu krokům, vedoucím k obnově
kunratického kostela, navštívil sklárnu
Jiřího Pačinka, které před šesti lety
požehnal,
shlédl
mistrovo
sklářské
vystoupení a prošel se Skleněnou
zahradou.
David Sobotka, umělecký ředitel
sklárny Pačinek Glass

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
19. 09. 2020
jako pořadatelé klání jsme obsadili čestné
poslední místo.
To ovšem nebylo důvodem ke smutku,
protože nálada byla výtečná a všichni se
skvěle bavili. Sláva vítězům, čest
poraženým a příští rok na viděnou.
Josef Černý

I přes koronavirová opatření jsme se
v sobotním
dopoledni
protkaným
podzimním sluníčkem setkali při nádherné
slavnostní
události
přivítání
nových
občánků obce Kunratice u Cvikova.
Spolu s rodiči, prarodiči a dětmi našich
zastupitelů jsme přivítali malou Michaelku
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Minaříkovou,
Emičku
Koudelkovou
a Jakoubka Štrosse. Pravda, Emičku trápily
zoubky, a tak jsme jim přijeli blahopřát
domů. To rozhodně neubralo na naší velké
radosti přírůstku občánků v naší obci.

NETRADIČNÍ DÝŇOVÁNÍ,
ALIAS HALLOWEEN
Trochu jinak je s ohledem na přijatá
koronavirová
opatření
naplánován
na sobotu 24.10. od 14 – 15 hodin před
restaurací. Zde si zájemci o „sochání“ dýně
vyzvednou, a své umělecké dovednosti
můžou aplikovat v domácím prostředí
a jako bonus ještě dostanou balíček
s dobrotami.

Přejeme jim, aby byli zdraví, pěkně rostli
a dělali svým rodičů jen samou radost.

Už se těšíme na jejich první krůčky
a dílčí úspěchy, které jim budou dodávat
sebevědomí.
Josef Černý

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
SENIORŮ
se s ohledem na epidemiologickou situaci
odkládá na neurčito.
Pravděpodobně, pokud to situace dovolí,
se sejdeme na jaře roku 2021.
Buďte všichni zdraví a opatrujte se. Moc
se na Vás těšíme.
Josef Černý

Fantazii se meze nekladou, takže masky
jsou vítány. Na setkání se těší Eva
Růžičková a Jitka Mlázovská.
Josef Černý

VELETRH
LIBEREC

EDUCA

MYJOB

Educa Myjob Vám pomůže nastartovat
kariéru.
Čtrnáctý ročník veletrhu Educa Myjob
Liberec
2020
se
uskuteční
od 15. do 17. října v liberecké Home
Credit Aréně pod záštitou ministra školství,
mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy
a hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty. Veletrh pomůže vybrat střední či
vysokou školu nebo najít zaměstnání.
Součástí doprovodného programu jsou
i semináře a workshopy. Vstup je zdarma.
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ŠÉFREDAKTOREM
KUNRATICKÉHO
ZPRAVODAJE,

Více
informací
je
www.educaliberec.cz.

na

webu

je žena, ano čtete správně, a je mou milou
povinností Vás s tímto faktem seznámit.
Na ZO č. 22 dne 3. září byla jmenována
do funkce šéfredaktorky Kunratického
zpravodaje čerstvě vdaná paní Daniela
Janhubová.

BLAHOPŘÁNÍ
K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU
JUBILEU

Jsem za to moc rád, protože paní
Janhubová má s publikační činností mnoho
zkušeností a už teď vím, že nás v příštích
číslech čekají nejen nové rubriky, ale
i mnoho nápadů a rozhovorů. Nechte se
překvapit.
Paní Janhubové gratuluji a moc se těším
na další spolupráci.
Josef Černý
Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/300333868890754536/

Blahopřejeme panu Miroslavu Němcovi,
který 10. 11. oslaví 90 let. Přejeme hodně
zdraví, Boží ochranu a požehnání. Syn Jan,
dcery
Anna
a
Lydie,
vnoučata
a pravnoučata.
Obec Kunratice u Cvikova blahopřeje
panu Němcovi k významnému životnímu
jubileu a přeje pevné zdraví a mnoho sil
do dalších let.

Přílohy LK
Lze stáhnout na těchto odkazech:
https://www.dropbox.com/s/e8ds41wbl432w
4k/kraj2009_tisk_200813.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cr7t1ft3hkbns8z
/KRAJ2010_tisk_200915.pdf?dl=0

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
za spolupráci při přípravách letních akcí
patří všem zastupitelům, kteří svou pomocí
přispěli k hladkému průběhu programu.
Dále děkuji za spolupráci sboru
dobrovolných hasičů, jejich rodinným
příslušníkům a zaměstnancům úřadu, kteří
nám vždy zajistily potřebné a dohodnuté
zázemí. Děkuji také sportovnímu oddílu SK
Dynamo za propůjčení travnatých ploch
a elektrické energie.
Děkuji Kulturní a společenské komisi, že
vždy operativně reagovala na potřebné
změny související s koronavirovou situací.
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A v neposlední řadě děkuji Jiřímu
Pačinkovi a jeho týmu v čele s Davidem
Sobotkou, kteří se spolupodíleli na většině
akcí během celého roku a mohli jsme si
tak všichni užít společenského dění u nás
v obci.
Josef Černý

Výzva k zaplacení místního
poplatku za odpady
Upozorňujeme
občany,
že
místní
poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2020, měl být uhrazen dle
Obecně závazné vyhlášky do 30. 9. 2020.

Zdroj: https://www.hulin.cz/evt_image.php?img=2100

Vyzýváme občany, kteří ještě poplatek
neuhradili, aby tak učinili co nejdříve.
Úhrada poplatku je povinná a řídí se
daňovým řádem č. 280/2009 Sb.
Uhrazením dlužného poplatku je možné
se vyhnout navýšení stávajícího poplatku
a dalším řízením spojeným s vymožením
poplatku.
Děkujeme za pochopení. Váš OÚ.

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU
V ROCE 2020
JE NAPLÁNOVÁN
NA ČTVRTEK 29. ŘÍJNA.
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TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA, POZOR NA POŽÁR KOMÍNŮ
Zima pomalu, ale jistě klepe na dveře a s ní začíná také každoroční topná sezóna. Počet
požárů, způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů
spalin na území České republiky rok od roku stoupá. S tím samozřejmě stoupá také způsobená
škoda, která v mnoha případech dosahuje řádů desetitisíců až milionů korun, pokud dojde
k rozšíření požáru.
Hasiči v Libereckém kraji v loňském roce řešili 67
případů, spojených právě s požárem sazí v komíně.
V tomto roce stihli hasiči vyjet již k 51 takovým
událostem. Spotřebiče paliv (např. kotle, krbová kamna,
a další) a komíny by před zimní sezónou měl prohlédnout
odborník, protože nejvíce požárů vznikne přímo v komíně,
kde dojde ke vznícení nevyčištěných sazí.
Co ale dělat, když přeci jen k požáru komína
dojde? Okamžitě přestaneme topit. Pokud je to možné,
vybereme topeniště a hned odstraníme veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komína. Zavoláme na linku 150 nebo
112. Požár v komíně nikdy nehasíme vodou, mohlo by dojít
k jeho popraskání nebo i výbuchu. Raději zvolíme písek.
V žádném případě však nelze doporučit provádět hašení svépomocí přímo ze střechy.
Nejlepší způsob, jak podobným událostem předejít, je pravidelná kontrola spalinové
cesty. Ta se provádí po jejím vyčištění mj. posouzením konstrukčního provedení spalinové
cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzením provozuschopnosti komína, posouzením
přístupu ke komínu, posouzením stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištěním
požární bezpečnosti stavby. Revize spalinové cesty se provádí před uvedením nové spalinové
cesty do provozu, při změně druhu paliva, před připojením spotřebiče do nepoužívané
spalinové cesty, před výměnou spotřebiče za jiný druh, typ, výkon nebo po komínovém požáru,
či vzniku trhlin u používané spalinové cesty. Revizi provádí osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň revizním technikem spalinových cest.
Kontrolovat a čistit spalinovou cestu nám ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb.,
o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem
(např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW je 3x ročně. U spotřebičů
na kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na
plynná paliva. Nová vyhláška připouští, aby občané provedli čištění, spalinové cesty na pevná
paliva svépomocím jsou-li toho schopni. Minimálně jednou do roka však musí komín
prohlédnout kominík.
Správní trest za nedodržování pravidelných kontrol a revizí je poměrně vysoký. Pokud údržbu
zanedbáme, může fyzická osoba, dostat pokutu až do výše 10.000 Kč, v případě vzniku
požáru se částka může vyšplhat až na 25.000 Kč.
autor: por. Bc. Lucie Hložková, tisková mluvčí
FOTO: HZS Libereckého kraje

Usnesení č. 22 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 03. 09. 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. 22 paní Milenu Mocovou a pana Františka
Pevného.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

2. doplnění programu jednání ZO č. 22 o uvedené body 1 - 2.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 22 včetně jeho doplnění.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

4. bezúplatný převod nově vzniklých pozemků formou daru pro Liberecký kraj se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ 70891508, zastoupený Martinem Půtou,
hejtmanem, 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.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 5. záměr pronájmu pozemků p. č. 3286 o výměře 867 m2 druh pozemku ostatní plocha
za částku 173 Kč/ rok, 2349/2 o výměře 72 m2 druh pozemku zahrada za částku 14
Kč/rok a pozemku p. č. 3125 o výměře 244 m2 druh pozemku ostatní plocha za částku
49 Kč/ rok.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 6. záměr pronájmu sálu za účelem kondičních a relaxačních cvičení za částku 100
Kč/hodinu.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 7. rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

8. záměr směny pozemků s doplatkem mezi obcí Kunratice u Cvikova a
kdy obec Kunratice u Cvikova smění nově
vniklý pozemek p. č. 2941/4 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 83 m2, oddělený
z pozemku p. č. 2941/1 a pozemek 2926/2 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 163
m2 dle geometrického plánu č. 757-237/2019 za část pozemku p. č. 60/5 ve vlastnictví
s novým parcelním číslem 60/7, nově druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 160 m2 dle geometrického plánu č. 757-237/2019 a doplatek ve výši
430 Kč.
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Pro: 11

Zdržel se: -

Proti: -

9. vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí v předkládaném znění.
Pro: 10
Proti: 1 (Šafr.)
Zdržel se: 10. vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v předkládaném znění.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 11. vydání Řádu veřejného pohřebiště obce Kunratice u Cvikova v předkládaném znění.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 12. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SFDI o přijetí finančních prostředků
ve výši 10 116 921 Kč na akci „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) v úseku
Kunratice u Cvikova – Drnovec (Liberecký kraj)“ dle vzoru pro rok 2020 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 13. vyhlášení VŘ na akci „Hřiště Kunratice u Cvikova“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení a pověřuje starostu přípravou podkladů smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 14. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby opravy náhonu pod
hasičárnou společností Vodohospodářské projekty s.r.o., nám. T. G. Masaryka č. p.
130, dle cenové nabídky ze dne 10. 8. 2020, za celkovou částku 94.380 Kč vč. DPH.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 21 / 2020.
2. informace o výdajích za měsíc srpen 2020.
3. koncept provozování
u Cvikova.

restaurace

v č.

p.

145

v režii

obce

Kunratice

4. informaci o uzavřené příkazní smlouvě mezi obcí Kunratice u Cvikova
a Mgr. Veronikou Hübnerovou,
na administraci
výběrového řízení v režimu zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení na
akci „Hřiště Kunratice u Cvikova“, za konečnou částku 35 000 Kč.
5. informace o dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva kultury, dotačního titulu Program
záchrana architektonického dědictví.
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Zastupitelstvo obce jmenuje:
1. šéfredaktorkou Kunratického zpravodaje
Kunratice u Cvikova č. p.
od 3. 9. 2020.
Pro: 11
Proti: -

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

Vyvěšeno: 14. 9. 2020

Sejmuto:
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trvale bytem
Zdržel se: -

OUKUGNOKKW34

Obec Kunratice u Cvikova
Obecní úřad Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova 145 , 471 55 Kunratice u Cvikova

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Bc. Michal Iwanejko
Tel:
724 550 703
E-mail:
starosta@kunraticeucvikova.eu
Datová schránka: hy5btgu
Datum:
9.10.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Starosta obce Kunratice u Cvikova v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 398/2020 ze dne
8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

STANOVUJE
rozpis úředních hodin takto:

PONDĚLÍ
STŘEDA

9:00 – 11:00, 13:30 – 16:30
9:00 – 11:00, 13:30 – 16:30

Toto rozhodnutí je účinné od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 včetně
Osobní návštěvu doporučujeme pouze v nevyhnutelných případech a je možné ji předem telefonicky nebo
jinak konzultovat.
Veškerá podání k obecnímu úřadu/obci je možné činit též prostřednictvím datové schránky hy5btgu,
e-mailem na starosta@kunraticeucvikova.eu, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Pro telefonní či emailový kontakt jsou veřejnosti k dispozici tyto kontaktní údaje:
starosta obce: +420 724 550 703, e-mail: starosta@kunraticeucvikova.eu

Michal
Iwanejko

Děkujeme za pochopení

Digitálně podepsal
Michal Iwanejko
Datum: 2020.10.09
09:40:55 +02'00'

Bc. Michal Iwanejko
Starosta

Telefon:487 751 729
Fax:

Url: www.kunraticeucvikova.eu
Bankovní spojení: ČS

E-mail:starosta@kunraticeucvikova.eu DS: hy5btgu
č.ú.: 903264349/0800
IČO: 00524301
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