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Zhodnocení uplynulého
volebního období 

Zastupitelstvo obce Kunice pracuje již dvě
volební období ve složení zástupců Sdružení
nezávislých kandidátů Kunice a Sdružení pro
rozvoj Kunic a okolí. Před nadcházejícími ko-
munálními volbami mi dovolte krátké ohlédnutí
za naší činností.

Naše obec nezaostává, daří se zajišťovat rozvoj
obce, roste počet obyvatel (již téměř 1300 trvale
hlášených občanů). Adekvátně k tomuto rozvoji
jsme se snažili zajišťovat výstavbu nutné infra-
struktury a rozvoj služeb pro naše obyvatele. Jsou
věci, které jsou hodně vidět - nové či rekonstruo-
vané komunikace, nové veřejné osvětlení, nové
chodníky a zastávky MHD, nasvícené přechody
pro bezpečnost našich občanů, revitalizace cen-
trálního parku v Kunicích, nový parčík ve Vi-
dovicích, dětská hřiště v Dolní Lomnici a ve
Všešímech, pojmenování a označení ulic, zřízení
služby Czech Point, rekonstrukce rybníka Ve
Žlábkách… Pak jsou věci na první pohled méně
viditelné, ale stejně důležité. Těmi jsou
rozšiřování kanalizační a vodovodní sítě, rekon-
strukce a nové úseky dešťové kanalizace, investice
do kalolisu v čistírně odpadních vod. 

Jednou z nejdůležitějších věcí v obci je jistě
zajištění škol pro naše děti. Podařilo se přistavit
Mateřskou školu a starou školkovou budovu
částečně opravit. Tak zvládáme - jako jedna 
z mála obcí v okolí - přijetí všech trvale hlášených
dětí z naší obce. Celá léta jsme zajišťovali
docházku našich dětí do základní školy
spoluprací s okolními obcemi. Nárůstem počtu
dětí v celém regionu jsme byli donuceni řešit 
i základní školství vlastní cestou. V letošním roce
se nám podařilo úspěšně zprovoznit Základní
školu Kunice. Škola by měla být základem obce,
zajišťuje  její rozvoj a zároveň utváří vztah našich
nejmladších obyvatel k obci.

Připravili jsme spolu se soukromým investorem
výstavbu Senior Parku Kunice – bude zahájena
ještě v letošním roce. Věříme, že se nám tak podaří
vylepšit podmínky pro naše seniory i v oblasti
služeb. Věříme, že se nám také konečně podaří 
v obci vybudovat kulturně-společenské centrum
v podkroví Obecního úřadu. To by mělo sloužit

nejen úřadu a seniorům, ale i všem organizacím
na území obce.

Dobře můžeme hodnotil spolupráci obce s or-
ganizacemi (TJ Kunice, volejbalový oddíl, Svaz
zahrádkářů, RKO, Odborné učiliště Kunice,
Osada U dubu) a podnikateli (Zámek Berchtold,
Háček, Bonavita, AJ Albrecht, DMA, Abidea,
Contra a ostatní).

Nevidíme jen naše úspěchy, ale jsme si vědomi
i řady věcí, které se nám nedaří. Velmi se pro-
dlužuje časový horizont budování kanalizačních 
a vodovodních sítí v ostatních částech obce.
Nepodařilo se nám získat dotační prostředky na
celkovou revitalizaci centra obce (provádíme ji
postupně za obecní prostředky), rekonstrukci
obecního úřadu s bezbariérovým přístupem a na
realizaci dalších úseků kanalizace a vodovodu.
Také výstavba nových úseků veřejného osvětlení
s ohledem na finanční možnosti neodpovídá
našim představám. Nedořešeny zatím máme nové
realizace center místních částí Vidovice, Dolní
Lomnice a Všešímy. Nedaří se nám zcela
zajišťovat pořádek v obci, zejména přimět vlast-
níky k údržbě jejich pozemků, zamezit odkládání
odpadů (včetně bioodpadů) do volné přírody 
a přimět majitele zvířat k zamezení volného
pobíhání zejména psů a koní a k úklidu zvířecích
výkalů z veřejných prostranství.

Určité rezervy spatřujeme v kvalitní  infor-
movanosti našich občanů. Podařilo se zajistit
stálou periodicitu a velmi dobrou úroveň Zpravo-
daje obcí, vylepšit webové stránky obce, ale je
nutné zvýšit množství a rychlost podávaných in-
formací. 

Na závěr jsem si ponechal tu nejdůležitější věc.
Zajistili jsme ekonomickou stabilitu obce,
nevytvořili jsme žádný nový dluh a většinu
původních dluhů obce jsme splatili. V roce 2006
byl dluh obce 66,15 milionů Kč, tj. více než 6x
vyšší než tehdejší roční příjem obce a ke dni nad-
cházejících voleb bude dluh obce 19,47 milionů Kč,
tj. zhruba třičtvrtiny letošního příjmu obce.

Závěrem bych chtěl nám všem popřát, aby se
naší obci v dalším období dařilo ještě lépe.

Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Obecní úřad informuje


