ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Květen 2022 - ročník XXVII. - číslo 5
Informace k volbám do zastupitelstva obce, které se budou konat 23. - 24. 9.
2022 a pro případné zájemce o budoucí vedení naší obce
Čas letí jako voda a už nyní je potřeba se připravit na podzimní volby. Hlavně ti, kteří budou mít zájem o
budoucí vedení naší obce. Proto už teď přinášíme potřebné informace.

Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič.

Voličem se rozumí:
•

státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. 24. 9. 2022) dosáhl věku nejméně 18 let a je v
den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

•

státní občan jiného státu, který druhý den voleb (tj. 24. 9. 2022) je držitelem potvrzení o
přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci,
dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv

•

u kterého není překážka ve výkonu volebního práva, a to:
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany
nejpozději do 19. 7. 2022!!!, registračnímu úřadu (Městský úřad Česká Kamenice).
Volebními stranami jsou:

Registrované POLITICKÉ STRANY a POLITICKÁ HNUTÍ, jejichž činnost nebyla pozastavena (registrované
Ministerstvem vnitra podle zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů;).
KOALICE Ministerstvem vnitra registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla
pozastavena.
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI = samostatně kandidující jedinec – fyzická osoba, který (na rozdíl od politických stran
nebo politických hnutí) nepodléhá žádné předchozí registraci podle zvl. zákona.
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ = volné sdružení skupiny fyzických osob, které (na rozdíl od
politických stran nebo politických hnutí) nepodléhá žádné předchozí registraci podle zvl. zákona
SDRUŽENÍ POLITICKÝCH STRAN NEBO POLITICKÝCH HNUTÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ = volné
sdružení politické(-ých) stran(-y) / politického(-ých) hnutí a fyzických osob – nezávislých kandidátů, které (na
rozdíl od politických stran nebo politických hnutí) nepodléhá žádné předchozí registraci podle zvl. zákona.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, povinnou přílohou
kandidátní listiny je PETICE podepsaná voliči podporujícími její kandidaturu. Počet podpisů na
peticích ještě upřesníme.

Další potřebné informace budou průběžně aktualizovány na webu obce.

Změna svozu popelnic na komunální odpad

Od května se bude vyvážet 1 x za 14 dní v Kunraticích a v Lipnici vždy v úterý v
liché týdny (10.5., 24.5., atd. ) a ve Studeném každý týden.

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

Ačkoliv počasí tomu zatím moc nenasvědčuje a teplé jarní dny na sebe nechávají čekat, Vás znovu
žádám o ohleduplnost s používáním pitné vody v obci. Jak už jistě všichni víte, hlavní problém
prudkého poklesu vody v našich zásobovacích bazénech na pitnou vodu je napouštění bazénů.
Pokud si kdokoliv z Vás bude chtít napustit svůj bazén, telefonicky mne kontaktujte na tel. 724 187
613 a po domluvě si okamžitě můžeme říci, zda je možné bazén napouštět či nikoliv. Ti, kteří
neodebírají zpravodaj a mají bazén na své zahradě, těm vhodíme do schránky leták s touto
informací. Rádi bychom, navázali na tento způsob komunikace s Vámi, který se již v minulosti v
mnoha případech osvědčil. Buďte proto ohleduplní a respektujte tuto vzájemnou součinnost.

Výběr záloh za vodné v Kunraticích provede p. Andrea Nechybová v
sobotu 7.5. 2022.

*********************************
V měsíci květnu oslaví své jmeniny:

Stanislav, Nataša, Emil, Vladimír,
Jana, Vanesa, Filip a Kamila

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

7. – 8.5.2022

Zubní pohotovost na měsíc květen
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
MDDr. Bolfík Ondřej Varšavská 1863/7
Děčín VI

412535930

14. – 15.5.2022

MUDr. Charvát
Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412511619

21. – 22.5.2022

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

28. – 29.5.2022

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva pro nízkopříjmové
domácnosti v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027
PODMÍNKY A VYHLÁŠENÍ VÝZVY
Výzva je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti
Podmínky výzvy se připravují
Vyhlášení výzvy se předpokládá v květnu 2022
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Zahájení příjmu elektronických žádostí se předpokládá
v červnu 2022
Ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2022
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE
Žádat může fyzická osoba:
 vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu,
bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale
obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zde trvale
bydlí (bydliště)
 nemovitost je na území Ústeckého kraje
 průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na
osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou
průměrovány
 sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 –
zdanitelné příjmy, důchody a vybrané druhy dávek
 domácnosti složené výhradně z osob pobírající
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně –
nemusí dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí
pro dotaci
 u nezletilých dětí a studentů do 26 let se příjmy
považují za 0 Kč
 posuzují se všichni členové domácnosti, splnění
kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k
datu podání žádosti
Nemovitosti musí být vytápěny kotlem na tuhá paliva
s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Provoz
těchto kotlů musí být ukončen ke dni 1. září 2022.
Žadatelé, kteří nesplňují podmínky nízkopříjmové
domácnosti, mohou žádat o dotaci v dotačním
programu Nová zelená úsporám
https://novazelenausporam.cz.
DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu,
které jsou vedeny v Seznamu registrovaných výrobků
vedeném SFŽP ČR na https://svt.sfzp.cz
VÝŠE DOTACE
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou
dotace na tyto nové tepelné zdroje realizované od 1.
ledna 2021 ve výši 95% ze způsobilých výdajů
maximálně:
Kotel na biomasu 130 000 Kč
Tepelné čerpadlo 180 000 Kč
REALIZACE VÝMĚNY
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1. ledna
2021 do 30. června 2025

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA
 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, např.
kamen
(jednotlivě stojících) či krbových vložek, stávajících
kotlů s automatickým přikládáním paliva ani na
stávající plynové kotle a elektrokotle
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti z
programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu výměny
kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního
prostředí;
 na domy určené výhradně k podnikání
 v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s
nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo
vyvlastnění)
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání
žádosti, neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči
poskytovateli, u finančního úřadu, okresní správy
sociálního zabezpečení, Ministerstva životního
prostředí, Státního fondu životního prostředí České
republiky nebo Evropské unii, tj. je dlužníkem státu
nebo Evropské unie
PŘÍPRAVA PODÁNÍ
 vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu
podporovaných výrobků uvedený - https://svt.sfzp.cz.
 připravit fotodokumentaci stávajícího kotle
napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 vyplnit elektronickou žádost o dotaci
ŽÁDOST O DOTACI
Žádost o dotaci bude možné podávat výhradně
elektronickou formou s následným doručením
písemností. Formulář žádosti o dotaci a další
požadované přílohy budou uveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje.
INFORMACE
Informace jsou na webových stránkách Ústeckého
kraje https://www.kr-ustecky.cz – Dotace-Kotlíková
dotace
KONTAKTY
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Kontaktními osobami jsou:
Ing. Tomáš Vaněk 475 657 511 vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková 475 657 986 boudnikova.d@krustecky.cz
Bc. Eva Feltlová 475 657 392 feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová 475 657 354 franceova.a@krustecky.cz
František Minárik 475 657 363 minarik.f@krustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová 475 657 514 radova.k@krustecky.cz

Pokračování v procházce starými Kunraticemi
Jdeme po silnici dále až ke vjezdu k dalšímu statku, čp. 29. Budova statku stojí stále na svém místě
na pravé straně dvora, proti němu stál výměnek čp. 28, vlevo od výměnku velký ovocný sad, v zadní
části dvora vlevo byla stodola. Ta byla někdy ve druhé polovině 19. století zbourána a nahrazena
dvěma jinými, každá z nich byla stejně velká jako ta původní, zadní z nich je dnes po přestavbě číslo
evidenční 8. Výměnek čp. 28 byl zbourán někdy
mezi lety 1904-1914. V držení statku se
vystřídaly staré rozvětvené kunratické rodiny –
Knappeové, Weinschnerové, Hiekischové a
Stroppeové.
Sejdeme od statku zpět na silnici a hned po levé
ruce stál domek čp. 67, kolem nějž byl ovocný
sad. Ten v roce 1786 postavil nádeník Johann
Christof Richter. Jeho syn, švec Anton Richter
dům prodal v roce 1824 punčocháři Johannu
Paulu Fiedlerovi, spíše s ním však vyměnil jeho
domek čp. 25. Fiedlerovi pak domek vlastnili až
do konce druhé světové války. Zbourán byl
v roce 1949.
Dále po silnici zleva ústí cesta do kopce ke statku
čp. 30. Dříve, ještě ale po druhé světové válce,
nedělala cesta v dolní části zatáčku a ústila rovně
na silnici. Cestou ke statku míjíme novostavbu na
místě dřívějšího domu čp. 95, poté domy čp. 96 a 97. Tyto dva domy byly postaveny někdy
v sedmdesátých letech 19. století na místě louky a ovocného sadu, jen na místě dnešního čp. 96
stála v polovině 19. století stodola.
Před námi je statek čp. 30. Před třicetiletou válkou jej vlastnil Barthel Hübel, v roce 1653 nebo 1654
jej koupil Elias Richter, jehož potomci, s výjimkou několika let, ho vlastnili až do konce druhé světové
války. Klenutá stáj tohoto statku je z roku 1830, zděná, původně dřevěná, obytná část a patro
z konce 19. století. Na tomto statku si můžeme asi nejlépe představit, jak vypadaly původní
vyměřené pozemky statků. Šířku pozemku ohraničovala zleva dnešní cesta mezi čp. 30 a 97, zprava
konec dřevěné stodoly v pravé části domu čp. 30. Tento úzký pás se pak souvisle táhl
severozápadním směrem přes vrchol Větrného vrchu a dolů až k okraji lesa nad Všemily. Vlevo od
něj byl obdobný pozemek statku 29, vpravo 31.
Půjdeme zpět na silnici, ještě než k ní dojdeme, mineme vlevo novostavbu čp. 22, dříve zde byla
louka statku čp. 30. Stojíme opět na silnici a po levé ruce vidíme příkrý svah, naproti přes silnici
volnou obdélníkovou plochu a dole za potokem hasičárnu. Zde se silnice zužovala a proti sobě tu
stály dva domky, vlevo čp. 66, proti němu čp. 51, k němuž se ale dostaneme až na zpáteční cestě.
Domek čp. 66 postavil v roce 1780 Anton Tuche, domek byl sice relativně velký, přesto překvapí, že
v roce 1880 v něm bydlelo třináct osob. Protože vadil silničnímu provozu, byl v roce 1952 zbourán.
Po několika krocích ústí vlevo cesta ze dvora statku čp. 31. Při pohledu do dvora stála vpravo, zhruba
na dnešním místě, stodola, proti ní byl ovocný sad, vlevo za ním u plotu velká zeleninová zahrada,
dvůr uzavírala dnes zcela přestavěná budova samotného statku na dnešním místě, vlevo od něj pak
začínala cesta do polí. Od třicetileté války statek vlastnili Weinschnerové, po nich od roku 1739 až do
první světové války Knechtelové. Pro zajímavost - v roce 1841 si 21letý majitel statku Anton Knechtel
vzal 16letou Franzisku Richterovou ze sousedního statku čp. 30, ta tak byla jednou z nejmladších
nevěst v historii Kunratic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
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