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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
konečně přišla dlouho očekávaná zima.
Děti jásají, rodiče méně, motoristé vůbec.
Koncem ledna se dobrovolným hasičům
podařilo poprvé zaledovat sportoviště
a sobotní bruslení bylo opravdu bezvadné.
V době, kdy píši tento příspěvek, není
počasí
zimním
radovánkám
příliš
nakloněné a venkovní teploty se drží více
či méně nad bodem mrazu a kluziště jsme
museli dočasně uzavřít. I tak máme všichni
radost, že se zaledování nakonec podařilo
a doufáme, že se v letošním roce bruslení
ještě dočkáme.
Koncem února budeme podávat žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
dostavbu dětského hřiště za prodejnou,
které tak vyplní zbývající volný prostor
kolem
multifunkčního
sportoviště.
Plánujeme zde celou řadu klouzaček,
houpaček a prolézaček pro nejmenší,
workoutovou i parkourovou sestavu
a posilovací stroje pro dospívající
i dospělé. Bude zde i zázemí pro doprovod
hrajících si dětí. V případě přiznání dotace
bychom chtěli s realizací tohoto záměru
začít ještě v letošním roce.
O dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
budeme žádat také na opravu budovy
obecního úřadu a restaurace a také na
opravy
několika
úseků
místních
komunikací. O letních prázdninách chceme
opravit střechu na budově základní školy.
Do konce prázdnin musíme též realizovat

výstavbu veřejného osvětlení od hřiště ke
křižovatce na Lindavu. Vše závisí
na výběru dodavatele.
Na závěr mi dovolte připomenout jednu
významnou událost, resp. Významné
výročí. Letošního roku si 17. listopadu
připomeneme 30 let od definitivního konce
vlády totalitního režimu. Režimu, který
v naší zemi napáchal takové škody, že se s
nimi vyrovnáme dodnes. A tím nemám
na mysli jen škody materiální, ale
především ty v myslích těch, kteří "to"
zažili.
váš starosta.

Co se do
nevešlo

minulého

čísla

Těch událostí ke konci roku bylo tolik, že
si neodpustím vrátit se zpět a připomenout
některé
velmi
povedené
akce
organizované místní školou. Tímto chci
všem
zúčastněným
a
hlavně
organizátorům srdečně poděkovat za
nezapomenutelné zážitky.
J. Č.

Spaní ve škole
se ukázalo jako velmi povedená akce,
která zažila znovu obnovení a děti si to
řádně užily.
Z úterý 25.9. 2018 na středu 26.9.
2018 se pořádalo spaní ve škole. Celá
akce se nesla ve sportovním duchu.
Děti proto byly zařazeny do družstev
a společně si vyrobily vlastního

maskota. Poté je čekalo několik
sportovních úkolů, které měly prověřit

reportáž při
Minisčítání.

jejich zdatnost a děti se jich hravě
zhostily. Na závěr byl večer zakončen
pohádkou.

Děti s chutí pracovaly, novinář se
vyptával a fotograf fotil. Všechny děti
dostaly pochvalu za vzornou

školách

Zde cituji článek z novin Blesk:

pilují

Naše
škola
se
zapojila
do
celostátního
projektu
Minisčítání
2018, které předchází Sčítání lidu,
domů a bytů. Děti poznaly, že
statistika nemusí být nudná, a naopak
má opravdu cenné údaje.
Noviny Blesk jako mediální partner
Statistického
úřadu
si
školu
v Kunraticích vybral, aby zde udělali

dotazníku

spolupráci a novináři odjížděli s tím,
že takovou milou a příjemnou školičku
už dlouho nezažili.
Z. D.

Tímto bychom chtěli poděkovat
paní kuchařce a rodičům, kteří pro
děti připravili pohoštění a zároveň se
moc těšíme na další akci.
Z. D.

Děti
ve
statistiku

vyplňování

PRAHA (ja) – Od začátku října si mohou
děti na základkách a víceletých gymnáziích
vyzkoušet statistiku v projektu Minisčítání
Českého statistického úřadu. Zapojilo se již
přes 380 škol a žáci vyplnili přes 17 tisíc
dotazníků. A nedělají to jen pro hodnotné
výhry, které na ně čekají. „Děti to baví a
statistiku využijeme i v řadě předmětů.
Především v informatice, vlastivědě a
samozřejmě v matematice. Ale využít se
dá i v češtině, přírodovědě, pracovním
vyučování nebo tělocviku,“ říká Zdenek
Dvořák,
ředitel
školy
v Kunraticích
u Cvikova. Minisčítání má podle něj přínos
i pro učitele a rodiče. „Z výsledků vidíme,
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co je zajímá, co se jim líbí. Člověk z toho
pozná dětská přání,“ dodává ředitel
Dvořák. Z dosavadních výsledků se dá
kupříkladu vyčíst, že kdyby si mohly vybrat
superschopnost, nejraději by děti uměly
putovat v čase, nebo že každé šestnácté
dítě nikdy nevidělo živého ježka.

Exkurze na LZSLK
LZSLK tedy Leteckou záchrannou službu
Libereckého kraje navštívily naše děti spolu
s kantory 26. 10. 2018.

vedením p. uč. Klimšové. Za to byly
odměněny lízátkem a pokračovaly jsme na
hřiště, kde si zasoutěžily o sladké odměny.

Pečlivě připravený program s praktickými
ukázkami byl velmi zajímavý exkurz do práce a
činnosti Libereckých záchranářů.
J. Č.

Halloween ve škole
Ve středu 31. 10. 2018 jsme ve škole
uspořádali Halloween. Děti si přinesly
dýně, někdo už vydlabané, ostatním
pomohli vyučující.

Po návratu jsme vystavily všechny dýně
před školou a těšily se na večer, až do nich
půjdeme zapálit svíčky.

Celá akce se povedla a moc se všem líbila.
Z. D.
Po velké přestávce se děti nastrojily do
obleků a prošly jsme se po Kunraticích do
obchodu. Tam zazpívaly "Citrónky" pod
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Přeborník školy v šachu
V prosinci ve škole proběhl šachový
turnaj o přeborníka školy. Zúčastnilo se
ho 7 dětí. Vítězem se stal Martin Šafr,

druhé místo obsadila Veronika Koščová
a třetí Viktorie Urbanová. Vítězové
i zúčastnění získali sladkou odměnu.
Z. D.

Půlnoční mše svatá
se stala tradicí i u nás v Kunraticích
u Cvikova v kostele Povýšení sv. Kříže.

24.12.2018 ve 20:30 hod. jí sloužil farář
místní farnosti pan Rudolf Repka

a hudebním a pěveckým doprovodem mu
byla skupinka místních obyvatel.

Děkuji jim za nádherné navození
hluboké vánoční atmosféry, za jejich čas
a pečlivou přípravu. Byl to skvělý zážitek!
J. Č.

Rekonstrukce
sálu
a zasedací místnosti

KD

probíhala plánovaně koncem roku 2018
tak, aby zde mohl proběhnout závěrečný
Silvestrovský večer.

Zasedací
místnost
byla
dokončena
na konci ledna 2019 dle plánu.

Určitě vás zajímá, jak to nyní na sálu, ve
výčepu a kuchyňce vypadá. Malou
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„ochutnávku“ v podobě fotografií vám nyní
přináším.

To ovšem předbíhám. Po každé
rekonstrukci
vzniká
mnoho
prachu
a nepořádku. A ten je samozřejmě třeba
uklidit.

Tímto chci veřejně poděkovat některým
místním dobrovolníkům, hasičům a jejich
rodinným příslušníkům, kteří se s námi
spolupodíleli na opětovné montáži stolů a
pomohli nám uklidit a připravit sál
a přilehlé příslušenství k používání.

vše se stihlo včetně dovybavení výčepu
kvalitní a prostornou lednicí. Výčep bude

ještě vybaven kvalitními nerezovými stoly,
které jsou objednány.

Děkuji ateliéru KIWI za spolupráci při
návrhu interiéru, JE TO NÁDHERA!

Dále chci poděkovat starostovi za úsilí,
které vynaložil pro to, aby všechny
stavební úpravy proběhly podle plánu a

Děkuji paní Martině Černé za spolupráci
při organizačních záležitostech!
Dále
chci
poděkovat
našim
zaměstnancům Jiřímu Marešovi a Zdenku
Karlasovi za jejich pracovní nasazení a
spolupráci při úklidu a kompletaci.
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Myslím že se původní záměr, místa
konání veřejných akci, zrekonstruovat,
sladit a zvelebit povedl na VÝBORNOU!

Rádi vás
uvidíme.

zde

při

některé

I když byla Silvestrovská noc ponořena
do lehké mlhy, ohňostroj byl důstojným
ukončením starého roku 2018.

příležitosti
J. Č.

Silvestr 2018
Poslední den roku 2018 jsme si po druhé
užili na sále KD. Skvělým bonusem bylo to,

že jsme tento večer
zrekonstruovaném sálu.

prožili

Zábava rozhodně nevázla, a to bylo
výborné vykročení do roku nového, do
roku, který bude plný událostí a očekávání.
Moc se na vás těšíme na dalších akcích
v tomto roce.

v nově

Děkujeme za účast a přejeme vám, aby
ten rok 2019 byl pro vás rokem šťastným
a úspěšným!
J. Č.

Bruslení 26.01.2019

Jídla a pití bylo dostatek, muzika byla
skvělá a někteří si i s chutí zasoutěžili.

Je příjemné slyšet, že se nové
sportoviště za obchodem využívá nejen ke
školním účelům, ale i pro volnočasové
aktivity místních dětí a dospělých.
Během
prázdnin
bylo
sportoviště
otevřeno ve zkušebním provozu. Mnozí
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z nás si tak mohli vyzkoušet
volejbal, nohejbal, tenis i fotbal.

zahrát

Jak bylo avizováno, pokud tomu bude
přát počasí, bude možné sportoviště
v zimním období zaledovat tak, abychom
tam mohli bruslit.

v mrazu a tuto činnost musíte periodicky
opakovat. O přípravných a uklízecích
pracích techniky pro čerpání vody ani
nemluvě!

Za mě tedy OBROVSKÝ DÍK Radku
Kettnerovi, Petru Hamanovi a Jiřímu
Marešovi za SKVĚLE ODVEDENOU PRÁCI!
V sobotu 26. 01. 2019 v odpoledních
hodinách
hasiči
uspořádali
akci
„BRUSLENÍ“ pro malé i velké. Trochu nám
to komplikovalo celodenní husté sněžení,
ale díky mnoha dobrovolníkům se nám
podařilo ledovou plochu udržet sjízdnou.

I když to tak zpočátku nevypadalo,
počasí se umoudřilo a v týdnu od 19. 01.
2019 se intenzivně začalo zaledovávat.
Abych byl úplně přesný, tuto činnost
zajišťovali někteří místní dobrovolní hasiči,
za což jim patří UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ.
Ono to totiž nefunguje tak, že plochu
napustíte jako bazén a nečinně počkáte až
zamrzne. To opravdu ne!
V tomto případě je potřeba pozvolna
dopouštět vodu tak, aby se tvořila slabá
krusta ledu, na kterou se bude „nabalovat“
další vrstva. No a toto je třeba opakovat
třeba „každou“ hodinu. Asi nemusím
nikomu vysvětlovat, jak cítíte tedy
„necítíte“ ruce, když manipulujete s vodou

A co by to bylo za bruslení, kdyby
k tomu nebyl pořádný punč (alko
i nealko), svařák a teplá klobása z pravé
polní kuchyně. Přesně to jsme si mohli užít
celé sobotní odpoledne až do večera.
Někteří dospělí, i některé maminky 😊,
zavzpomínali na klukovská léta a spolu se
svými dětmi si zahráli lední hokej. Ti,
kterým tento sport nic neříká jen korzovali
po ledové ploše.
Ještě jednou díky všem zúčastněným
a doufejme, že se zadaří a počasí nám
dovolí to ještě zopakovat a když ne, tak se
aspoň máme na co těšit příští zimu.
J. Č.
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Výukový
program
EKO
centrum Brniště, divadlo

Aby toho nebylo málo, tak jsme se 16.1.
vydali do Brniště. V EKO centru si paní

Vánoční prázdniny jsou za námi a my
dospělí jsme pro děti opět připravili pestrý
program.

lektorky pro nás připravily výukový
program o vodě, o koloběhu vody

Tentokrát jsme zařadili něco z kultury
a také v rámci Prvouky, Přírodovědy a
Vlastivědy výukový program v EKO centru
v Brništi.

v přírodě. Dokonce jsme také prováděli
zajímavé pokusy. Bylo to velmi zábavné a

Nejprve jsme zavítali do Naivního divadla
v Liberci, kde jsme zhlédli loutkovou
pohádku Čarovná rybí kostička.
Na konci ledna jsme navštívili Jiráskovo
divadlo v České Lípě. Tam si pro nás herci
připravili hudební pohádku Kouzelné
křesadlo. Všichni jsme si to moc užili.
Dokonce jsme zjistili, že některé děti byly
v „opravdovém“ divadle poprvé.

hlavně poučné. Už teď se těšíme na další
výukový program, který proběhne v únoru.
M. K.
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Po roce a tři čtvrtináchkonečně kontrolní výbor.
Obec Kunratice u Cvikova vstoupila do
roku 2019, na rozdíl od řady obcí a měst
této země, se schváleným rozpočtem. Pro
obec to má podstatný význam, od nějž se
odvíjí mnoho dalšího. Obec nevstoupila do
roku 2019 s tím, že by byla nucena
hospodařit
v rámci
rozpočtového
provizoria, které vždy je brzdou aktivit
obce. Obec vstoupila do roku 2019 po
téměř osmnácti měsících s tím, že
zastupitelstvo
bylo
schopno
„dát
dohromady“ výbor kontrolní, tedy, že ve
svých řadách nalezlo zastupitele, který byl
ochoten a připraven se předsednictví
kontrolního výboru ujmout.
Vzpomínám na rok a půl předchozího
zastupitelstva, kdy v podstatě stálým
bodem
programu,
po
zániku
zastupitelského mandátu Tomáše Langera
a tím i konce jeho členství a předsednictví
v kontrolním výboru, stál bod nazvaný
„volba předsedy kontrolního výboru“.
Tento bod byl velmi krátký a byl
charakteristický
tím,
že
zastupitelé
bezprostředně po té, co starosta tento bod
uvedl zabodli své pohledy do ubrusu na
stole, na němž v lepším případě měli své
materiály pro jednání zastupitelstva
(v horším případě si je mnozí ani
nepřinesli) a zarytě mlčeli. Několikrát jsem
si při tom vzpomněl na otřepaný vtip,
v němž syn mafiánského bosse na otcovu
otázku, co že bylo ve škole, odpověděl
otci, že by z něj měl radost, neb mu učitel
půl hodiny kladl otázky a on nevydal ani
hlásku. Právě na ony pohledy zabodnuté
do stolu, na ono zaryté mlčení jsem si
vzpomněl při ustavujícím jednání nového,
tedy současného zastupitelstva ve chvíli,
kdy se z řad veřejnosti ozval nesouhlas
s tím, aby odměna řadových zastupitelů
byla stanovena ve výši pěti set korun
českých oproti stovce ve volebním období

předchozím. Jedno sto korun, to není ani
průměrná hodinová hrubá mzda v této
zemi. Příznačné bylo, že protestovala
osoba, která má blízko k exzastupiteli,
který již nekandidoval v posledních (tedy
říjnových 2018) volbách. Tento zastupitel
kdykoliv v období svého mandátu mohl
zvýšení odměny zastupitelů navrhnout,
mohl pro něj mezi zastupiteli lobovat,
prosadit a vahou svých argumentů
a
osobnosti
způsobit
schválení
v zastupitelstvu.
Nestalo se. Ovšem na druhou stranu
stalo se, že jednoho letního večera 2017
se konalo v patře obecní budovy,
v zasedací síni jednání zastupitelstva,
jehož usnášeníschopnost byla jaksi na
hraně odejít, zastupitel, byť jediný, bylo by
po usnášeníschopnosti. Pod otevřenými
okny této místnosti, stoly na terase v té
době ještě fungující hospody, a u jednoho
z vnějších stolů - pozor - ZASTUPITEL.
Zastupitel, v době jednání zastupitelstva
sedí u piva, nějakých 4-5 výškových metrů
od jednací místnosti zastupitelstva, po
schodech vzhůru snad půl minuty chůze.
Tento zastupitel před výkonem svého
zastupitelského mandátu dal přednost
pivu. Tento zastupitel rovněž na podzim
2018 nekandidoval. Napadá mne, že to
s ním není tak špatné, že jeho
NEkandidatura byla projevem sebereflexe
a skutečnost, že nikdy nenavrhl zvýšení
odměny zastupitelů, bylo výrazem jeho
sebekritického hodnocení způsobu výkonu
vlastního mandátu.
Ale zpátky k výboru kontrolnímu. Ten se
již poprvé sešel a začal dohánět to, co tak
hezky česky nazýváme „resty“ po
předchozím,
vlastně
neexistujícím,
kontrolním výboru. Lze očekávat, že do
nejbližšího letního slunovratu již bude mít
čistý štít, byť na svém startu jej měl
značně potřísněn těmi starými resty.
T. M.

Stránka 9 z 16

Vlastnictví
zavazuje,
nevědomost
neomlouvá,
vlastnictví je třeba chránit.
Vlastnické právo je nejširším věcným
právem. Vlastnictví však neznamená
absolutní volnost při nakládání s věcí.
Právní řád stanovuje určitá pravidla,
povinnosti a omezení vlastníka věci.
Základní
vyjádření
takové
podstaty
vlastnického práva nalezneme v Listině
základních práv a svobod, která v článku
11 odst. 3 stanovuje: „Vlastnictví zavazuje.
Nesmí být zneužito na újmu práv druhých
anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí
poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní
prostředí nad míru stanovenou zákonem.“
Ostatní právní předpisy pak vycházejí
z této
základní
premisy
omezení
vlastnického práva.
Omezení vlastnického práva mohou
jednak vyplývat přímo ze zákona (např.
ochrana přírody, zákaz imisí), mohou být
uloženy na základě zákona soudem nebo
správním orgánem (např. předběžná
opatření, rozhodnutí o vyvlastnění), nebo
mohou vznikat na základě právního
jednání vlastníka, který dobrovolně omezí
své vlastnické právo (např. věcná
břemena).
Některá omezení vlastnického práva jsou
veřejnoprávního charakteru, tedy omezení
uložená státem za účelem ochrany
veřejného zájmu. Jedná se například o
omezení uložená za účelem ochrany
životního prostředí, lesů, vodních zdrojů
nebo zdraví. Jde o specifickou právní
úpravu, která je předmětem řady zákonů.
Specifickým a nejzávažnějším zásahem
veřejné moci do vlastnického práva je tak
vyvlastnění, které je v souladu s Listinou
základních práv a svobod připuštěno
pouze ve veřejném zájmu, a to na základě
zákona a za náhradu.

Na druhé straně je pak široká skupina
omezení
vlastnického
práva
soukromoprávního charakteru, jejíž úpravu
nalezneme
zejména
v
občanském
zákoníku.
Např.
věcná
břemena,
zadržovací právo, zástavní právo, ale i
omezení
z
důvodu
podílového
spoluvlastnictví či společného jmění
manželů.
Důležitou
skupinou
soukromoprávních omezení vlastnického
práva dopadající do každodenního života
takřka všech osob jsou práva sousedská.
Jedná se o vzájemná práva a povinnosti
vznikající mezi vlastníky sousedních
nemovitostí, přičemž obecně se vlastníku
zakazuje nad míru přiměřenou poměrům
závažně rušit práva jiných osob, jakož i
vykonávat takové činy, jejichž hlavním
účelem je jiné osoby obtěžovat nebo
poškodit.
S vlastnictvím
je
spojena
též
odpovědnost
za
případnou
škodu.
Zejména se jedná o dodržení povinnost
prevenční, kdy je vlastník povinen dbát na
řádný stav své nemovitosti tak, aby
nevznikla újma druhému.
Například ustanovení §§ 35, odst. 1.
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ukládá vlastníkům pozemků,
sousedících s pozemky silničními rozsáhlé
povinnosti v oblasti prevence vzniku
mimořádných událostí.
Odkazované
ustanovení
zákona
o pozemních komunikacích stanoví, že
vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice,
silnice a místní komunikace jsou povinni
strpět, aby na jejich pozemcích byla
provedena nezbytná opatření k zabránění
sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a
stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto
nebezpečí výstavbou nebo provozem
dálnice, silnice a místní komunikace nebo
přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí
z jednání těchto vlastníků, jsou povinni
učinit nezbytná opatření na svůj náklad.

Stránka 10 z 16

O
rozsahu
a
způsobu
provedení
nezbytných opatření a o tom, kdo je
provede, rozhodne silniční správní úřad.
Současně dopis obsahoval i upozornění, že
i Občanský zákoník č. 89/2018 Sb. ve
svém ustanovení §2900 a následujících
ukládá obecnou povinnost předcházet
škodám,
jejíž
zanedbání
zakládá
odpovědnost za škodu vzniklou tímto
zanedbáním, přičemž nelze vyloučit ani
odpovědnost trestněprávní.

Vlastníkům pozemků povinnost starat se
o porosty ukládá řada zvláštních zákonů,
snad nejznámější je energetický zákon č.
458/2000
Sb.,
který
opravňuje
provozovatele přenosových a distribučních
soustav elektřiny, plynu, tepla vstoupit na
pozemek vlastníka a odstranit, pokud tak
na výzvu neučinil sám vlastník, dřeviny a
porosty, které by ohrožovaly provoz
uvedených soustav a vlastník je povinen
toto strpět.

V zájmu
zachování
bezpečnosti
provozu na silnicích I. třídy jejich správce
v Libereckém kraji požádal vlastníky
sousedících pozemků tímtéž dopisem o
provedení kontroly porostu na pozemku
specifikovaném výše, a to v pásmu podél
silničního pozemku, přičemž šíře tohoto
pásma by měla činit 30 metrů od hranice
silničního pozemku, se zaměřením na stav
jednotlivých stromů, vyčlenění těch
stromů, jejichž stav ať již z části
(usychající větve a pahýly) nebo celých
stromů hrozí rizikem pádu na komunikaci a
následnému provedení opatření, která
zabrání pádu těchto stromů či jejich částí
na pozemní komunikaci, tedy odstranění
takových pahýlů, uschlých a usychajících
větví.

Omezení, vyplývající ze zákona č.
266/1994 Sb. o drahách se Kunratic u
Cvikova netýkají.

Paralelně s jednotlivými vlastníky byli
osloveny i obce a města, jejichž katastry
silnice I. třídy prochází. Obce a města stav
svého majetku a rozsah svých povinností
znají a je možno konstatovat, že nemocné
či poškozené dřeviny sanují, popřípadě
odstraňují preventivně. Totéž lze uvést i o
státním podniku Lesy České republiky,
Správě železniční dopravní cesty, Povodí
Labe a povodí Ohře.
V této době kdosi vzal v patrnost i silnice
II. a III. třídy, nejspíše jejich vlastník a
správce a upravil porost v blízkosti silnice
III. třídy č. 26839 z Kunratic u Cvikova do
Mařenic v prostoru u Kunratických rybníků.

Naopak zákon o vodách č. 254/2001Sb.
obsahuje poměrně významná omezení
vlastníků pozemků, a to především ve
svých ustanovení § 50 a 51, které zní:
§ 50 Povinnosti vlastníků pozemků, na
nichž se nacházejí koryta vodních toků
Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí
koryta vodních toků, jsou povinni:
a) strpět na svém pozemku břehové
porosty, jakož i obecné nakládání s vodami
ve vodním toku,
b) udržovat břehy koryta vodního toku ve
stavu potřebném k zajištění neškodného
odtoku vody, odstraňovat překážky a
cizorodé předměty ve vodním toku, s
výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti
neznamenají
vynaložení
zvláštních
nákladů, zvláštní odbornou způsobilost
nebo použití speciální techniky,
c) strpět na svém pozemku vodní díla
umístěná v
korytě vodního toku,
vybudovaná před účinností tohoto zákona,
d) ohlašovat správci vodního toku zjevné
závady v korytě vodního toku,
e) strpět na svém pozemku bez náhrady
umístění zařízení ke sledování stavu
povrchových a podzemních vod a
ekologických
funkcí
vodního
toku,
například plavebních znaků apod.,
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f) umožnit vodoprávnímu úřadu, České
inspekci životního prostředí, jakož i správci
vodního toku výkon jejich oprávnění,
g) strpět po nich průchod osob podél
vodních toků; výjimku z této povinnosti
může povolit vodoprávní úřad po
projednání s příslušným správcem vodního
toku; to neplatí na pozemcích v
zastavěném území a na oplocených
pozemcích,
h) strpět na svém pozemku přirozené
koryto vodního toku.
§ 51 Povinnosti vlastníků pozemků
sousedících s koryty vodních toků:
(1) Vlastníci pozemků sousedících s koryty
vodních toků jsou povinni:
a) umožnit správci vodního toku výkon
jeho oprávnění,
b) strpět na svém pozemku bez náhrady
umístění zařízení ke sledování stavu
povrchových a podzemních vod a
ekologických funkcí vodního toku, umístění
plavebních znaků apod.,
c) strpět, po předchozím projednání s
nimi, po nich průchod osob; to neplatí na
pozemcích v zastavěném území a na
oplocených pozemcích,
d) strpět na svém pozemku přirozené
koryto vodního toku.
(2) Vodoprávní úřad může vlastníkům
pozemků sousedících s koryty vodních
toků zakázat kácet stromy a keře
zabezpečující stabilitu koryta vodního toku.
(3) Pokud výkonem těchto oprávnění
vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má
nárok na její úhradu.
Další omezení vlastníků pozemků jsou
obsaženy mimo jiné v zákoně o státních
hranicích č. 312/2001 Sb., avšak katastr
obce Kunratice u Cvikova není v dotyku se
státní hranicí.
Vlastnictví sebou přináší řadu povinností
a omezení, byť ne vždy si to připouštíme.
Je však třeba se s těmito povinnostmi
seznámit a následně je plnit, neboť to je

jediný
způsob,
jak
se
vyhnout
nepříjemnostem
ať
už
v rovinné
občanskoprávní (majetkové) či trestní.
Neznalost zákona neomlouvá a soudní
praxe považuje předpisy, které byly
publikovány ve Sbírce zákonů za obecně
známé. Argument mnohdy přednášený
„že jeden neví, kde se k tomu dostat“
neobstojí. Pominu-li skutečnost, že je řada
internetových
portálů
(např.
www.zakonyprolidi.cz), je tu primární
pramen - Sbírka zákonů. Ta byla veřejně
přístupná na národních výborech už
v dobách před listopadem 1989 a nově je
její regulace řešena v zákoně č. 309/1999
Sb.
o
Sbírce
zákonů
a
Sbírce
mezinárodních
smluv,
když
otázka
nahlížení je zákonem zodpovězena v jeho:
§ 13, který zní: Společné ustanovení
(1) Kraje a hlavní město Praha jsou
povinny umožnit v pracovních dnech
každému nahlížení do Sbírky zákonů,
Sbírky mezinárodních smluv a Úředního
věstníku Evropské unie.
(2) Obce, městské obvody a městské části
územně členěných statutárních měst jsou
povinny umožnit nahlížení do Sbírky
zákonů za stejných podmínek jako v
odstavci 1.
(3) Povinnost podle odstavce 2 se vztahuje
vždy na celou částku s výjimkou příloh
podle § 8 odst. 4.
Ano, vlastnictví vedle možnosti čerpat
požitky z vlastněné věci, přináší vlastníku
spoustu povinnosti. Na druhou stranu však
legálně nabyté vlastnictví požívá zákonné
ochrany, ať již občanskoprávní, tak i
trestněprávní. Proto je s podivem to, čeho
jsme svědky v posledních týdnech a
měsících na pražském Žižkově - dění
kolem budovy ve vlastnictví státu, s nímž
hospodaří státní organizace
Správa
železniční dopravní cesty.
Žijeme v právním státě a měli bychom si
toho náležitě považovat. Aktivisté, kteří
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nelegálně obývali budovu bývalé plicní
kliniky na pražském Žižkově, nám to znovu
připomněli. Všichni obyvatelé České
republiky mají svá práva i povinnosti. Jsou
stanovené zákony a jsou zde proto,
abychom dokázali společně fungovat, i
když máme logicky různé pohledy na svět,
různé názory, zájmy i potřeby. Zákony
nikdy nebudou dokonalé. Různé zákony
různým lidem vadí a nevyhovují, proto
nikdy nekončí legislativní proces, který je
upravuje. Zároveň však jednoznačně platí,
že zákony musíme všichni dodržovat. V
opačném případě by totiž výsledkem byla
anarchie a chaos. Jedno z nejzákladnějších
pravidel, které už několik desítek let
naštěstí platí i v naší zemi, říká, že
soukromé vlastnictví je nedotknutelné.
Nedotknutelnost soukromého vlastnictví a
právní jistota s tím spojená je totiž to, co
odlišuje
svobodnou
společnost
od
totalitních režimů. Bohužel podobně, jako
tuto nedotknutelnost odmítají respektovat
totalitní
režimy
a
různí
diktátoři,
nerespektují ji ani lidé, kteří mají plná ústa
svobody, demokracie, práv. Patří mezi ně i
skupina, která je veřejnosti známá pod
názvem Autonomní centrum Klinika, jejíž
zástupci začali poté, co nelegálně i přes
nesouhlas vlastníka obývají jeho budovu,
mluvit o tzv. demokratizaci vlastnictví.
Toto na první poslech nevinné sousloví
není nic jiného, než novodobá forma
znárodňování. Rozdíl je v tom, že by
majetek
nebyl
soukromým
osobám
ukraden
státem
či
režimem,
ale
samozvanou skupinkou lidí, kteří si z
nějakého důvodu usmysleli, že na to mají
právo. Nemají. I když určitě není správné,
že je téměř v centru Prahy už roky
prázdná a nevyužívaná budova ve
vlastnictví státní organizace, konkrétně
SŽDC, je jednoznačně nepřípustné, aby se
v ní kdokoli svévolně usídlil a odmítal ji
opustit dokonce i poté, co mu to nařídí
soud. A je úplně irelevantní, zda tam

provozuje třeba i bohulibou činnost. Tu má
totiž každý možnost provozovat legálně,
dokonce na ni může čerpat i nejrůznější
dotace. Pokud však kdokoli svévolně
zabere cizí majetek, porušuje zákon, a
podle toho s ním musí být nakládáno.
Jestliže začneme tento fakt relativizovat,
dostáváme se na mimořádně tenký led.
Budou se totiž objevovat další a další
případy porušování zákona, u kterých se
bude tvrdit, že tohle je taky ještě v
pořádku. Za mimořádně nebezpečné
považuji,
když
porušování
zákona
přehlížejí či dokonce schvalují politici.
Vždyť právě oni mohou přece zákony
měnit, pokud jsou přesvědčeni, že je to
nutné. Existuje na to demokratický proces,
v jehož rámci se mohou pokusit své
návrhy prosadit. Jakýkoli jiný způsob je v
rozporu s demokracií a právním státem,
byť možná některým jedincům a skupinám
může imponovat.
T. M.

Zdanění církevních restitucí –
slaboduché heslo politiků
ANO, ČSSD a KSČM a ještě
hloupější rozhodnutí
Dokážete si představit, že vám zloděj
ukradne auto a až se najde a vrátí vám jej,
tak po vás budou chtít daň? Holt jsme asi
neměli být tak blbí a nechat si je ukrást,
že?
Co neřeším? Jak církev majetek získala,
Zda je svatá či ne, Jestli je toho majetku
hodně nebo málo, Jestli se jedná o
hmotné statky nebo peníze.
Oč jde? Přece o princip.
Když mně někdo něco ukradne a rozhodne
se mně to vrátit, proč bych mu za to měla
dávat milosti? I když jsem církev. Proč, za
co platit daň? Za to, že byl stát tak hodný
zloděj?
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Jistě, spousta spoluobčanů je nadšená,
jak jim to té církvi nandali, ještě by si
mohla vyskakovat a manipulovat občany.

Kopírka CANON C 3525i MFP

Bohužel si neuvědomují, že dnes je to
církev, na kterou je uplatněna tato
nelogická platba, zítra to může být naše
rodina a my.

Můžeme tak svépomocí pořizovat
barevné skeny, kopie a hlavně tisknout
tento Zpravodaj v barvě.

je naše nové multifunkční zařízení pro
formáty A3 pořízené pro potřeby OÚ.

Navíc u dalších případů již nemusí nikdo
nic vysvětlovat, byl tady přece precedens s
církví, tak o co nám jde?
Nevím, kolik peněz to do státní pokladny
přinese, ale mám vážné obavy, že my z
toho stejně nic pozitivního neuvidíme. Ty
černé díry, kudy naše peníze utíkají, jsou
již tak široké, že běžný, pracující občan
zvětšení průtoku stejně nepozná. Navíc
tomu, komu byl majetek vrácen, bude
chybět právě „cash“ na údržbu vráceného,
mnohdy značně zchátralého.
Ale, abych pouze nekritizoval, jedno
pozitivum na tomto rozhodnutí vidím.
Poslanci se projevili jako naprosto
originální stratégové a kreativci, tvůrci
nového byznys modelu. Jakého?
Staňte se zloději a začněte věci vracet!
Nejen, že neskončíte ve vězení, ale ještě
na tom vyděláte!
A navíc - Pacta sunt servanda, stará
zásada práva…
Věřím Ústavnímu soudu, že ostudné
rozhodnutí výše jmenovaných politiků
smete ze světa. Bohužel, ani Ústavní soud
nás neuchrání další mezinárodní ostudy,
spojené s populismem těch kdož se touží
ještě chvíli udržet u moci.
T. M.

Zařízení máme v pronájmu na 60
měsíců. Ceny stran obsahují tonery,
veškeré náhradní díly, práci a dojezd
technika plus prodlouženou plnou záruku
na celou dobu trvání servisní a materiálové
smlouvy. Stroj si sám hlásí počítadla,
poruchy a volá si o servis i tonery. Stroj
má v základu mobilní tisk, možnost
zabezpečeného tisku a spoustu dalších
příjemných funkcionalit… Životnost stroje
je MILION stran, po skončení smlouvy lze
stroj za 100 Kč odkoupit a pokračovat
v servisní smlouvě.

OÚ připomíná,
že je možné platit POPLATEK za provoz
systému
shromažďování
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů
viz. OZV č. 1 / 2016 uložená na
webových stránkách obce.

http://www.ekolia.cz/sluzby/kompostarna/
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PLÁN ČINNOSTÍ ZŠ A MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019
ZÁŘÍ 2018:
• 03.09. slavnostní zahájení školního roku a otevření nového sportoviště
• 05.09. informativní třídní schůzka pro rodiče
• Loučení s létem, výlet
• 25.- 26. 09. spaní ve škole a adaptační kurz
• 27.09. ředitelské volno
ŘÍJEN 2018:
• Malotřídní ekohrátky, DDM Nový Bor
• Projektový den JABLKO
• 26.10. Zachraňujeme s Kryštofem, Liberec
• 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
• Halloween
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LISTOPAD 2018:
• Čtvrtletní pedagogická rada
• 14. 11. Třídní schůzky
• Návštěva hokejového utkání v Liberci
• Vánoční fotografování
• Naivní divadlo Liberec
PROSINEC 2018:
• Rozsvícení vánočního stromu
• Mikuláš
• 11. 12. Svíčkárna Liberec, vlastní výroba svíčky
• Vánoční dílny a trhy
• Školní vánoční besídka
• 23. 12. 2018 – 02. 01. 2019 - Vánoční prázdniny (nástup ve čtvrtek 03. 01. 2019)
LEDEN 2019:
• Hrátky na sněhu
• Hodnocení 1. pololetí
• Pedagogická rada
• Florbalový turnaj dvojic
• 31. 01. vysvědčení
ÚNOR 2019:
• 01. 02. pololetní prázdniny
• Pobyt na horách
• Školní karneval
• Školní turnaj ve vybíjené
• Návštěva hokejového utkání v Liberci
BŘEZEN 2019:
• 04. 03. – 10. 03. jarní prázdniny
• Projektový den Kniha
• Návštěva knihovny
• Vítání jara
• Den otevřených dveří ve škole
DUBEN 2019:
• Zápis do ZŠ
• Hodnocení 3. čtvrtletí, pedagogická rada
• 10. 04. třídní schůzka
• Den matek
• 18. 04. velikonoční prázdniny
• Projekt Den Země
KVĚTEN 2019:
• Zápis do MŠ
• Turnaj Mc Donald’s Cup
• Soutěže malotřídních škol
• Školní výlety
• Barevný týden
ČERVEN 2019:
• Den dětí, olympiáda
• Rozhledna Sloup v Čechách
• Dopravní hřiště Česká Lípa
• Pedagogická rada
• Ukončení školního roku 2018 / 2019
• 28. 06. vydání vysvědčení
Letní prázdniny 29. 06. – 01. 09. 2019.
Školní rok 2019 / 2020 bude zahájen v pondělí 02. září 2019.
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Usnesení č. 2z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 13.12. 2018 v zasedačce OÚ v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 2 paní Martinu Černou a paní Martinu
Vlčkovou.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 2 o uvedené body 1 - 6.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 2 včetně jeho doplnění.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 2879/5, o výměře 445 m2, druh pozemku zahrada
panu Jiřímu Reichmanovi, trv. bytem Polní 25, 466 01 Jablonec nad Nisou, za celkovou
částku 11.125 Kč a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy dle schváleného vzoru.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce paní Lýdii Latislavové, trv. bytem Kunratice
u Cvikova 317 na vybudování DČOV pro č. p. 317 ve výši 15 000 Kč a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy panu Bohumíru Vlčkovi na byt č. 9
v č. p. 411 o jeden rok.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje navržené členy finančního výboru: Milenu Janouškovou a Bc. Kateřinu
Hradiskou.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje navržené členy Kulturní a společenské komise: Lenku Šafrovou
a Martinu Vlčkovou.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova na rok 2019 jako vyrovnaný, kdy
příjmy i výdaje činí 4.250.000 Kč
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 10. ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Kunratice u Cvikova na roky 2020 – 2021 dle
předloženého návrhu.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -
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11. ZO schvaluje rozpočet obce Kunratice u Cvikova na rok 2019 jako vyrovnaný, s příjmy
i výdaji ve výši 11.703.000 Kč.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 12. ZO schvaluje výplatu mezd za prosinec 2018 v prosinci 2018.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 13. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 9 bez výhrad.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 14. ZO schvaluje odkoupení vyřazené telefonní kabiny na p .p. č. 2922/8 od společnosti
O2 Czech Republik a.s. za částku 1000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 15. ZO ukládá kontrolnímu výboru provedení kontroly plnění usnesení přijatých na
zasedání ZO č. 31/2017 -35/2017 včetně. Kontrola bude provedena v roce 2018.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 16. ZO ukládá finančnímu výboru provedení kontroly pokladny obecního úřadu. Kontrola
bude provedena v roce 2018.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 1/2018.
2. ZO bere na vědomí informace poskytnuté paní Milenou Mocovou, o změně
poskytovatele internetu v obci.

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. ZO odkládá projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy paní Květě Vokřínkové
na byt č. 2 v č. p. 411 do příštího zasedání.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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Usnesení č. 3 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 10. 01. 2019 v zasedací místnosti OÚ v Kunraticích u
Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 3 paní Martinu Černou a paní Lenku
Šafrovou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 3 o uvedené body 1 - 5.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 3 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Květě Vokřínkové na byt č. 2
v č. p. 411 o jeden rok.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Černá)
-

V 18:30 přišel zastupitel Ing. Jan Petrů. Počet zastupitelů 11.

5. ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 363/1 a 2723/17, o přibližné
výměře 1500 m2, za účelem zřízení zařízení staveniště, předem určenému zájemci, za
smluvní částku 5000 Kč/měsíc.
Pro: 7
Proti: 2 (Černá, Šafrová) Zdržel se: 2 (Petrů, Pevný)
6. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací,
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje starostu obce přípravou podkladů
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje podání žádostí o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
prostřednictvím dotačního manažera, Ing. Miroslava Řepky za celkovou částku 60 tis.
Kč za všechny žádosti a pověřuje starostu obce přípravou podkladů.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje podání žádosti, prostřednictvím DSO Novoborsko, z Operačního
programu životní prostředí, prioritní osa 3 – zpracování odpadu, na nákup speciálního
hákového kontejneru na svoz bioodpadu.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje Strategii financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska
dle předloženého záměru a vyčleňuje částku 53 804 Kč na financování vlastního
podílu.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 1/ 2

10. ZO schvaluje instalaci fasádního nerezového komínu ve stodole sběrného dvora,
prostřednictvím fy Kominictví Zelený, Liberecká 191, 47125 Jablonné v Podještědí,
Markvartice, za celkovou částku 30 400 Kč vč. DPH.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 11. ZO schvaluje jednání se společností REMA AOS, a. s. IČ 04675151, Praha 4 – Krč
o uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru obalů a odpadů z obalů
prostřednictvím obecního systému nakládání s odpady.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 12. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje pro rok
2019 – OBLAST PODPORY DOPRAVA, Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy na
spolufinancování cyklostezky z Kunratic u Cvikova do Drnovce
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 13. ZO schvaluje navýšení disponibilních prostředků starosty obce na částku 30 tisíc Kč
a ukládá povinnost starostovi informovat ZO o výdajích v rozmezí 20 – 30 tisíc na
dalším zasedání.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 2/2018.
2. ZO bere na vědomí informaci o zájmu pana Libora Urbánka zúčastnit se
plánovaného setkání akcionářů společnosti SVS dne 23. 1 2019 v Doksech za obec
Kunratice u Cvikova.

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