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ZAČÁTEK PRACÍ PODPOŘENÝCH Z DOTAČNÍCH TITULŮ
Oprava vodní nádrže v Kunraticích a oprava komunikace v „Růžové ulici“
Veškeré potřebné dokumenty spojené s výběrem dodavatelů na stavební práce v případě obou
akcí jsou již dokončeny a zaslány na příslušné úřady. Co se týká vodního díla, ještě čekáme na
rozhodnutí z ministerstva zemědělství, které je podmínkou k započetí stavebních prací. Zde jsme
dodrželi veškeré doplňující požadavky a vydání rozhodnutí by mělo být už pouze formalitou.
Pokud vše půjde dobře oprava vodního díla v Kunraticích začne v září.
Opravě komunikace v Růžové ulici již nic nebrání a termín opravy je domluven také na září.
Důležité je zmínit i fakt, že díky dobrému hospodaření obce a po domluvě zastupitelstva obce,
budeme schopni komunikaci opravit celou. Tzn. i úsek od bytovky až po poslední stavební
pozemek. Tato část je neuznatelný náklad požadované dotace, protože zde nikdy nebyl asfaltový
povrch. Tento úsek, ve výši 250 tisíc Kč, obec zafinancuje z vlastního rozpočtu.
Finanční náročnost a výběr dodavatelů stavebních prací na obě akce vyčtete na druhé straně
zpravodaje, ze zasedání zastupitelstva obce.

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V KUNRATICÍCH
SE PŘEMÍSTÍ
Jelikož pozemek, na kterém se nyní kontejnery nachází je z větší části soukromý, byli jsme
nuceni přemýšlet, kam kontejnery v obci umístíme. Jeden z důvodů je také brzké navýšení počtu
kontejnerů a fakt, že by bylo dobré, aby kontejnery stály na pozemku obce. Proto se na zasedání
zastupitelstvo obce domluvilo na umístění kontejnerů do prostoru k hasičské zbrojnici. V tomto
prostoru se v první řadě upraví, srovná a zpevní povrch a poté se kontejnery přestěhují.

Vyúčtování vodného a stočného provede p. Andrea Nechybová
ve dnech 19. - 20. srpna a 26. - 27. srpna 2017
Výběr vodného se provede pouze v hotovosti p. Nechybové. Přeplatky budou v den vyúčtování
vráceny a nedoplatky budou v den vyúčtování doplaceny.
Připravte si proto všichni peníze v hotovosti.
Zálohy na další období budou vybírány v únoru následujícího roku.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 20.6. 2017 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•

•
•

•

rozpočtové opatření č. 2, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 971 000,- Kč
celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční účetní závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad
vyřazení majetku obce dle inventárních karet z důvodu opotřebení a vyřazení z účetní
evidence provizorní přemostění
a) poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova
2017 ve výši 328 204,- Kč
b) spolufinancování vlastním podílem ve výši 328 204,- Kč
c) zafinancování z vlastního zdroje neuznatelný náklad na opravu komunikace dle rozpočtu v
maximální výši 250 000,- Kč
d) pověřuje starostu obce Pavla Kryštůfka podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
nabídku firmy SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, Děčín I. na opravu místní
komunikace č. 16 za cenu 878 070,- Kč včetně DPH
a) nabídku firmy ZEPS s.r.o. Lindava 84, 471 58 Cvikov na akci Kunratice - rekonstrukce
vodního díla za cenu 2 431 742,- Kč včetně DPH
b) spolufinancování vlastním podílem 431 742,- Kč včetně DPH
c) pověřuje starostu obce Pavla Kryštůfka podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
a) prodej části p.p.č. 1128/3, cca 45 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Studený
u Kunratic za cenu 100 Kč/m2 a za podmínky, že kupující uhradí geometrické oddělení
pozemku
b) prodej části p.p.č. 82/1, zahrada, v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 100 Kč/m2 a za
podmínky, že kupující uhradí geometrické oddělení pozemku
c) pokračovat v pronájmu části st.p.č. 58, zastavěná plocha a části p.p.č. 42/1, trvalý travní
porost v k.ú. Studený u Kunratic dle nájemní smlouvy ze dne 23.3. 2017

********************************
V měsíci červenci oslaví své jmeniny:

Jaroslava, Libuše, Olga, Markéta, Karolína,
Jindřich, Luboš, Martina, Vítězslav,
Libor, Kristýna, Jakub, Anna
Životní jubileum oslaví:

Fiala Jiří
Mervínský Ladislav
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

********************************

FOTBALOVÝ TURNAJ V KUNRATICÍCH 1.7. 2017
Po letech jsme oživili sportovní akci, ze které bychom rádi udělali tradici, jako tomu bylo v
minulých letech.
Za účasti týmů z okolních obcí, kdy se hrálo systémem každý s každým, jsme viděli velice zajímavé
výkony a nasazení všech hráčů, vše v duchu fair play. Na stupně vítězů nakonec dosáhly tyto týmy:
1. Líska
2. Kunratice
3. Mladí borci z České Kamenice
Nejlepším střelcem se stal: Josef Svoboda (Kunratice)
Nejlepším brankářem: Petr Vondrka st. (Líska)
Poděkování za pomoc s organizací patří především panu starostovi a obětavé obsluze našeho
občerstvení, bez které bychom se neobešli, jmenovitě F. Vörösové, H. Vondrkové, M. Kryštůfkové a
A. Nechybové. V neposlední řadě také všem divákům, kteří přišli fandit svým borcům.
Jiří Vondrka

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc červenec
Ordinační hodiny od 8:00- 11:00 hod.
5. – 6.7.2017
8. – 9.7.2017
15. – 16.7.2017
22. – 23.7.2017
29. – 30.7.2017

MUDr. Charvát
Tomáš
MUDr. Charvát
Tomáš
MDDr. Klevetová
Magdalena
MUDr. Křemenová
Alena
MUDr.
Plyuschakov
Oleksandr

U Přívozu 18/4
Děčín III

412 511 619

U Přívozu 18/4
Děčín III

412 511 619

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

Myslbekova 404/23
Děčín I

412 519 622

KOTLÍKOVÁ DOTACE - 3 VÝZVA
PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY
Vyhlášení 3. výzvy se předpokládá v září 2017.
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí
být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.
CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků
vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje. Podpořené zdroje a maximální výše dotace:
a)
Automatický kotel na uhlí a biomasu
~ 75 tis. Kč
b)
Plynový kondenzační kotel
~ 95 tis. Kč
c)
Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním
~ 100 tis. Kč
d) Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. Kč
e)
Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
• Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky,
stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
• na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu;
• na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
• na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená
úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů
realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
• na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
• na přestavbu stávajícího kotle;
• na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
• je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo
vyvlastnění);
• dochází-li k převodu práv k nemovitosti;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti vůči poskytovateli;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo
Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
 Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
 Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 Zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle.
 Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy budou uveřejněny současně s vyhlášením
3. Výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou v papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?
Po vyhlášení 3. výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/
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