
Vážení spoluobčané, 
tentokrát to nebude o politice, 

chvíli si od ní odpočiňme. 
Přišly mrazy, z komínů se kouří, 

plynoměry se točí na plné obrátky, 
na zimní posyp obecních cest jsme 
již použili zhruba 90 tun štěrku. 
Vlastně se není čemu divit, je přece 
zimní období. Také příroda si musí 
odpočinout. I ty mrazy jsou nutné 
na různé škůdce a některé původce 
nemocí. Snad se i vyplní pranostika 
– Únor bílý, pole sílí.

V lednu proběhla v obci volba 
prezidenta republiky. Voličům dě-
kuji za vysokou účast při volbě 
prezidenta. Zároveň děkuji před-
sedům, místopředsedům, zapiso-
vatelkám a všem členům okrsko-
vých volebních komisí za hladký 
průběh voleb.

Letos přicházejí docela brzy Ve-
likonoce. Ty byly původně pohan-
ským svátkem jara. Později dostal 
tento svátek zcela nový význam 
(svátek Pesach – ušetření) na pa-
mátku vyvedení a osvobození ži-
dovského národa z egyptského ot-
roctví. Před dvěma tisíci lety pak 
Velikonoce dostaly současný vý-
znam Kristovou smrtí a zmrtvých-
vstáním. Svátek Velikonoc je oslavou 
vzkříšeného Krista, jde o nejdůle-
žitější křesťanský svátek. V neděli 
25. března zahájí Velikonoce Květ-
ná neděle, pak přijde tzv. Svatý tý-
den s Velkým pátkem (30. 3.), Bílou 
sobotou (31. 3.), Velikonoční nedělí 
(1. 4.) – slaví se první neděli po prv-
ním jarním úplňku a 2. 4. bude Veli-
konoční pondělí. Všem přeji pěkné 
Velikonoce.

Tomáš Hrubiš, starosta obce 

Vynášení  
Mařeny
18. března

7 Velikonoční  
vajíčko
27. března

Divadlo pro děti  
i dospělé
24. března

7 Jarní letecká  
zábava
14. dubna

Slovo starosty
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Spolek SRPdŠ 
při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

zve všechny děti a jejich rodiče na 

v neděli 11. 3. 2018od 15.00 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Karla SvolinskéhoCo Vás čeká:Pohádková diskotéka s DJ Martinem MatýskemSoutěže a hry, bohaté občerstvení. Vstup v libovolné masce. Dobrovolné vstupné.Těšíme se na vaši účast.

Dětský maškarníples
Dětský maškarníples
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Obec informuje

ZŠ a MŠ Karla Svolinského
RO zřídila Školskou radu při Základ-

ní škole a mateřské škole Karla Svolin-
ského, Kunčice pod Ondřejníkem, podle 
§ 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v účinném znění.

RO stanovila počet členů Školské 
rady při Základní škole a mateřské 
škole Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem, na 6.

RO vydala Volební řád Školské rady 
při Základní škole a mateřské škole 
Karla Svolinského, Kunčice pod On-
dřejníkem, s účinností od 1. 3. 2018.

RO vzala na vědomí Inventarizač-
ní zprávu za rok 2017 a seznam poří-
zeného majetku, který škola pořídila 
v roce 2017.

RO projednala a schvaluje  žádost 
Základní školy a mateřské školy Kar-
la Svolinského, Kunčice pod Ondřej-
níkem o schválení přijetí daru od 
Ostravské univerzity na základě da-
rovacích smluv. Dárce je příjemcem 
grantu v rámci řešení projektu s reg. 
č. CZ.1.07/1.107/02.0047 s názvem 
„Nové přístupy k využití ICT ve výuce 
přírodovědných předmětů na základ-
ních školách“.  Předmětem daru je mo-
vitý majetek z projektu realizovaného 
od školního roku 2013/2014 v celkové 
hodnotě 137 000,- Kč. Jedná se např.  
o notebooky, licenci softwaru, řídící 
jednotky EdLab, čidla a měřicí přístro-
je (barometr, hygrometr, luxmetr, spi-
rometr, siloměr, teploměr, ampérmetr, 
voltmetr atd.).

Starosta seznámil RO s návrhem při-
pojení k memorandu o MAP (místnímu 
akčnímu plánu rozvoje vzdělávání ORP 
Frýdlant nad Ostravicí). Předmětem 
memoranda je spolupráce obcí v daném 
území v oblasti vzdělávání, zejména 
příprava Strategického rámce a Akční-
ho plánu MAP, resp. jejich aktualizace. 

Spolupráce zahrnuje zejména tyto 
oblasti:
• předškolní vzdělávání: dostupnost 

– inkluze – kvalita;
• čtenářská a matematická gramot-

nost v základním vzdělání;
• inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školním ne-
úspěchem.

RO udělila souhlas s přistoupením 
k memorandu o partnerství MAP. RO 
také schválila samotný Místní akční 
plán Rozvoje vzdělávání.

RO vzala na vědomí skutečnost, že 
žádost číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0
75/0006796 s názvem VYBAVENÍ OD-
BORNÝCH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKO-
LY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM 
byla výkonnou radou MAS Frýdlant-
sko – Beskydy doporučena k podpo-
ře. Závěrečné ověření způsobilosti 
provede CRR (Centrum pro regionální 
rozvoj). Rozhodnutí o přidělení dotace  
a registraci akce bude nejdříve za půl 
roku. Aby mohl být dodržen harmo-
nogram projektu, je nutné začít při-
pravovat výběrové řízení na dodava-
tele již nyní. 

V této souvislosti RO projednala  
a schválila příkazní smlouvu na za-
jištění administrace veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem Vybavení 
odborných učeben a příkazní smlou-
vu na zajištění administraci zjedno-
dušeného podlimitního řízení pro 
podlimitní veřejnou zakázku Výstav-
ba výtahu u základní školy mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a společ-
ností INNOVA int, Ostrava.  

Příprava projektové dokumentace 
na přípravu výstavby vodovodu

RO projednala a schválila cenové 
nabídky paní Blaženy Důjkové, autori-
zovaného projektanta vodohospodář-
ských staveb a krajinného inženýrství, 
Hranice na vypracování projektové 
dokumentace pro územní a stavební 
povolení na stavbu „Prodloužení vodo-
vodu Koliby“ a projektové dokumen-
tace na výstavbu vodovodu v lokalitě 
pod Karolinou v délce 483 m s nava-
zujícím řadem v délce 230 m. 

Svatební obřady
Vzhledem k narůstajícímu počtu 

sňatků v obci a požadavkům snouben-
cům, bylo nutné nastavit pravidla pro 
oddávání v obci. RO schválila Směr-
nici č. 1/2018 - Svatební obřady a po-
skytnutí nadstandartních služeb při 
svatebním obřadu v obci Kunčice pod 
Ondřejníkem s účinností od 1. 3. 2018.  
RO schválila stanovení tzv. neodda-
cí dny pro rok 2018. RO dále schvá-

lila Zásady pro odměňování činností 
a prací prováděných při občanských 
obřadech (svatby, vítání občánků)  
s účinností od 1.2.2018. Tyto zásady 
se týkají zaměstnanců obce. Dále RO 
schválila, že členům zastupitelstva 
obce bude z rozpočtu obce poskytován 
příspěvek na úhradu zvýšených nákla-
dů na úpravu zevnějšku v souvislosti 
se zastupováním obce na veřejných 
občanských obřadech a příspěvek na 
úhradu zvýšených nákladů na úpra-
vu zevnějšku, jde-li o starostu, mís-
tostarostu nebo člena zastupitelstva 
obce pověřeného k přijímání projevu 
vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství. Příspěvek bude poskyt-
nut s účinností od 1.2.2018 ve výši  
600,- Kč za osobu a den, stejně jako 
je tomu v případě zaměstnanců obce.

Smlouvy o zemědělském pachtu
RO projednala a schválila na zá-

kladě zveřejněných záměrů země-
dělského pachtu smlouvy o země-
dělském pachtu mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a panem PŘ. Jed-
ná se o zemědělský pacht pozem-
ků parc. č. 2671/3, 1652/8 (u sadu), 
parc.č. 9/2 a 9/3 (u obecního úřa-
du), parc.č. 19/4, 19/6, 19/7, 21/1, 
21/11, 21/17, 3651 (pod zastávkou)  
a parc.č. 1209/9 (nad vodárnou).

Dále RO projednala a schválila 
smlouvu o zemědělském pachtu mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a pa-
nem LŘ. Jedná se o zemědělský pacht 
pozemku parc. č. 2664/1. 

Rozpočtové opatření č. 2/2018
RO projednala návrh Rozpočtové-

ho opatření obce č. 2/2018. Dále RO 
projednala záležitost v odměňová-
ní členů OVK (okrskových volebních 
komisí). Odměny pro členy komise 
za 2. kolo voleb jsou v celkové výši 
200,- Kč hrubého za dva dny práce. 
RO byla také seznámena s Peticí za 
spravedlivé odměny členů volebních  
komisí. 

RO schválila mimořádný příspěvek 
členům OVK pro volbu prezidenta re-
publiky ve výši 500,- Kč pro každého 
člena OVK v obci (vyjma zapisovatelky 
a předsedy komise). 

(pokračování na str. 5) 

O čem jednala rada obce
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Ludvík Piska 87 let
Vilma Hrachová 86 let
Bohuslava Adamcová 86 let
Marie Tománková 85 let
Růžena Jurková 83 let
Helena Jurková 83 let
Pavla Gvardová 82 let
Božena Pichová 80 let
Jindřiška Fojtíková 75 let

František Kokeš 75 let
Alena Bularzová 75 let
Anděla Řezníčková 70 let
Miloslava Mrkvová 65 let
Libor Vávra 65 let

Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, lásky a optimismu do dalších  
let.

Jubilanti březen 2018
Společenská rubrika

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

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

Vzpomínky

Když zemřou rodiče,  
sluníčko zajde, v srdcích se 

uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak rodiče uměl mít rád.

Dne 4. března 2018  
by se dožil 90. let  

pan Josef Kahánek.
Zároveň 13. července  

uplyne 20 let od jeho úmrtí  
a 5. září 30 let od úmrtí  

jeho manželky Bronislavy.

S láskou a vděčností  
vzpomínají děti s rodinami

Zveřejňování jubilantů
Prosíme občany, kteří si nepře-

jí, aby byla jejich životní jubilea  
v obecních novinách zveřejňo-
vána, aby toto PÍSEMNĚ oznámili 
matrikářce paní Taťáně Holušové, 
pokud tak již dříve neučinili. 

Oznámení je možno doručit osob-
ně, poštou na adresu obecního úřa-
du (Kunčice p.O. 569) nebo na email 
tatana.holusova@kuncicepo.cz. 

Děkujeme

Vítání občánků 3. února 2018
V sobotu 3. února jsme v obřadní 

síni obecního úřadu přivítali nové 
občánky Kunčic pod Ondřejníkem, 
tentokrát to byla tato miminka: 

Adam Kanaláš a Julie Ryšánková. 
Dětem i rodičům přejeme hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti.

Foto: Eva Humpolcová
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Jarní vycházka pro seniory
Ja k př iv ít at  ja ro? 

Máme pro vás nabídku. 
Ve čtvrtek 22. břez-
na 2018 se sejdeme  
v 8.30 na autobusové 

zastávce u Huťařství, zajdeme do 
Základní školy Karla Svolinského na 
krátkou prohlídku galerie a po ní se 
vydáme pod Ondřejník po značené 
naučné stezce, tj. kolem hospůdky Na 

kopečku, kolem „Žabáku“ až k míst-
nímu pivovaru u nádraží.

Za výbor SPV 
se na vás těší Z.K.

Setkání dříve narozených
Kulturně - sociální komise při 

Obecním úřadu v Kunčicích p. O. 
uskuteční v úterý 24. dubna ve 
14.00 hod. v sále restaurace Huťař-
ství „Setkání dříve narozených.“ 
Toto pozvání se týká občanů, kte-
ří letos dovrší 65 let (roč. 1953)  
a pak již VŠECH dalších občanů 
starších ročníků. Tito občané se 
mohou přihlásit nejpozději do čtvrt-
ku 19. dubna telefonicky na tel. č. 
556 843 193 u paní Taťány Holušo-
vé, popř. na tel. č. 556 850 154 se-
kretariát OÚ nebo formou návratek, 
tak jak to bylo v letech minulých.

Srdečně zve  
Kulturně-sociální komise  

obce v Kunčice pod Ondřejníkem.

NÁVRATKA
Setkání dříve narozených v úterý 24. dubna 

ve 14.00 hod. v sále restaurace Huťařství v Kunčicích p. O.

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..

Ročník: …………………………………..………………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………..………………

....................................................................................................................................

!

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

Víte, že i Vy, pokud stále k úhra-
dě daně z nemovitých věcí používá-
te klasickou složenku, máte mož-
nost přihlásit se do 15. března 2018  
k novému a výhodnému placení 
této daně?

Výhody z přihlášení ke službě za-
sílání údajů pro placení daně z ne-
movitých věcí e-mailem:
• Veškeré potřebné údaje Vám budou 

zasílány elektronicky (e-mailem), 
budete tak mít perfektní přehled 
a informace vždy na jednom mís-
tě. Zaslaný e-mail obsahuje shod-
né informace jako tištěná daňová 
složenka + specifický QR kód. 

• Zabráníte vzniku chyb při přepi-
sování údajů z daňové složenky – 

velká část poplatníků si nechává 
zasílat tištěnou daňovou složenku 
jen proto, aby měli k dispozici údaje 
pro bezhotovostní příkaz k úhradě. 
Elektronická forma vyúčtování je 
pro ně výhodnější, protože odpadá 
nutnost „ručního“ přepisování úda-
jů. Stačí údaje jednoduše zkopíro-
vat do internetového bankovnictví, 
nebo použít unikátní QR kód, který 
po načtení mobilní platební aplikací 
jednoznačně identifikuje a odvede 
Vaši platbu. 

• V případě neuhrazení daně v zákon-
né lhůtě Vám bude finančním úřa-
dem zaslán e-mail s upozorněním 
na nedoplatek. Tuto službu správce 
daně v jiných případech neposkytu-
je. 

• Aktivace služby je zcela zdarma. 
Stačí na územním pracovišti fi-
nančního úřadu podat vyplněnou 
„Žádost ve věci zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí  
e-mailem“ (formulář je dostupný na 
www.financnisprava.cz pod zálož-
kou „daňové tiskopisy“).

• Aktivací této služby se vlastník ne-
movitosti nezavazuje ani neomezu-
je ve způsobu placení. Zůstává na 

Vašem rozhodnutí, zda daň uhra-
díte bezhotovostním převodem, 
prostřednictvím internetového 
bankovnictví, nebo pomocí mobil-
ní platební aplikace – načtení QR 
kódu. 

• Přihlášením k této službě také pro-
spějete životnímu prostředí, proto-
že nebude potřeba tisknout papíro-
vou složenku. 

Bližší informace jsou zveřejněny 
na http://www.financnisprava.cz/cs/
dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/
dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-
-emailem

Výše uvedené se netýká poplatníků, 
kteří platí daň prostřednictvím SIPO, 
nebo kterým jsou údaje o placení daně 
z nemovitých věcí doručovány do je-
jich datových schránek. 

Pokud žádost nestihnete podat do 
15. března 2018, bude Vám služba 
aktivována pro následující zdaňovací 
období, tj. pro daň z nemovitých věcí 
na rok 2019. 

Finanční úřad  
pro Moravskoslezský kraj

Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava 
Tel.: 596 651 111

Nová služba pro občany k placení daně  
z nemovitých věcí
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(dokončení ze str. 2)
Zapisovatelkám OVK byl schválen 

mimořádný příspěvek ve výši 299,- Kč 
a předsedům OVK ve výši 199,- Kč.

V souvislosti s výše schváleným mi-
mořádným příspěvkem, který předsta-
vuje celkové náklady ve výši 9 000,- Kč, 
bylo navrženo doplnění Rozpočtového 
opatření č. 2/2018 na straně výdajů: 
OdPa 6118 Volba prezidenta; Položka 
5021 Ostatní osobní výdaje byla navý-
šena o 9 000,- Kč.

 
Záměry obce

RO projednala a schválila zveřejně-
ní záměrů obce č. 1 - 4/2018:  

Záměr č. 1/2018 se týká prodeje 
pozemku parc. č. 1748/20 lesní po-
zemek o výměře 2 m2 v k. ú. Kunči-
ce p.O. oddělený GP č. 4541-79/2016  
z pozemku 1748/2 v k. ú. Kunčice p. O.  
– jedná se o část chodníku k nástu-
pišti ČD a pozemku parc. č. 3565/4 
ostatní plocha, jiná plocha o výmě-
ře 218 m2 v k. ú. Kunčice p. O. oddě-
lený GP č. 4542-90/2016 z pozemku 
parc. č. 3565/2 v k.ú. Kunčice p. O. 
– železniční spodek a svršek. Záměr 
byl přijat a je zveřejněn na základě 
žádosti Správy železniční doprav-
ní cesty, Stavební správa východ, se 
sídlem Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Žádost byla doručena obci Kunči-
ce pod Ondřejníkem dne 15. 2. 2018  
(č.j. 281/2018).

Záměr č. 2/2018 se týká darování 
pozemku parc. č. 1/34 ostatní plo-
cha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Kun-
čice pod Ondřejníkem odděleného 
GP č. 4692-82/2017 z pozemku 1/21  
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem Mo-
ravskoslezskému kraji - jedná se o část 
silnice II/483.

Záměr byl přijat a je zveřejněn na 
základě žádosti obce Kunčice pod 
Ondřejníkem o vzájemné darování 
pozemků pod chodníky a silnicí dne  
5. 12. 2017 ( č.j. 1812/2017).

Záměr č. 3/2018  se týká prode-
je respektive směny pozemků mezi  
L. P. a obcí Kunčice pod Ondřejníkem, 
k vypořádání stávajícího stavu míst-
ní komunikace a oplocené zahrady  
u rodinného domu. Je navrhován pro-
dej respektive směna pozemků parc. 
č. 13/5, 13/1, dílu „n“, dílu „k“ a dílu 
„j“ o výměře celkem 614 m2 z vlast-
nictví L. P. za díly „c“, „d“ a „g“ o celko-
vé výměře 619 m2  z vlastnictví obce 
Kunčice pod Ondřejníkem všechny  
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem dle GP  
č. 4670-80/2017 pro rozdělení pozem-
ků. Záměr byl přijat a je zveřejněn na 
základě žádosti L. P., bytem Kunčice 

pod Ondřejníkem z důvodu majetko-
právního vypořádání tělesa místní 
komunikace.

Záměr č. 4/2018 se týká  prodeje 
pozemku parc. č. 1760/39 ostatní plo-
cha, neplodná o výměře 58 m2 v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem. Záměr byl 
přijat a je zveřejněn na základě žádosti 
D. K., bytem Horní Bečva a L. H., bytem 
Frýdek-Místek. Žádost byla doručena 
obci Kunčice pod Ondřejníkem dne  
16. 1. 2018 (č.j. 95/2018).

O všem majetkových záležitostech 
má pravomoc zastupitelstvo obce.

Kulturní záležitosti
RO projednala žádost hudební sku-

piny Galerie o podporu Festivalu Fol-
kování pod Ondřejníkem dne 26. 5. 
2018.  Obec finančně podpoří vystou-
pení soutěžících kapel a hlavního hosta 
a zajištění zvukaře ve výši 26 800,- Kč  
(plus nájemné, náklady na propaga-
ci a OSA). 

RO projednala a schválila Smlou-
v u o spolupráci v rámci konání  
20. ročníku Mezinárodního festivalu 
adventních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel SOUZNĚNÍ 2018 mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a panem 
Zdeňkem Toflem, Ostrava – Mariánské 
Hory. Předmětem smlouvy je uspo-
řádání koncertu v rámci uvedeného 
festivalu v obci Kunčice pod Ondřej-
níkem dne 14. 12. 2018. Dohodnutá 
částka je ve výši 60 000,- Kč bez DPH, 
72 600,- Kč vč. DPH. Hlavním hos-
tem koncertu v Kunčicích p.O. bude 
kapela Fleret se zpěvačkou Zuzanou  
Šulákovou.

Různé 
RO projednala a schválila Smlou-

v u o z ř ízení věc ného břemene  
č. FM/4/e/2018 mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem (oprávněný) a Mo-

ravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 00 Ostrava zastoupeným Správou 
silnic MSK, p.o (povinný). Předmětem 
smlouvy je právo zřízení, oprav a pro-
vozování splaškové kanalizace pro 
rodinné domy a objekt č.p. Huťařství 
na parc. č. 3337/2. Věcné břemeno je 
zřizováno na dobu neurčitou za jed-
norázovou úplatu ve výši 1 210,- Kč.

RO projednala a schválila Žádost 
Moravskoslezského kraje o poskyt-
nutí dotace v rámci realizace pro-
jektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji“. RO v této souvislos-
ti projednala a schválila Smlouvu  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Kunčice pod Ondřejníkem mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Morav-
skoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava. Předmětem této 
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši  
5 000,- Kč. 

RO projednala a schválila Smlouvu 
o zřízení služebnosti mezi obcí Kun-
čice pod Ondřejníkem a Správou že-
lezniční a dopravní cesty, státní orga-
nizací se sídlem Praha. Služebnost se 
týká pozemků parc.č. 3505/7 a parc. 
č. 3561 v k.ú. Kunčice pod Ondřej-
níkem. Na uvedených pozemcích je 
umístěn traťový kabel, traťové zabez-
pečovací zařízení, železniční svršek 
a výstroj trati v souvislosti s revita-
lizací trati.

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce 

Kunčice pod Ondřejníkem

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce naleznete také na webu obce: 
http://www.kuncicepo.cz/zapisy-
-z-ro-2014-2018.

Všechna schválená rozpočtová 
opatření můžete také nově nalézt na 
úřední desce: http://www.kuncice-
po.cz/uredni-deska

O čem jednala rada obce

Do redakce obecních novin byla 
zaslána nesouhlasná reakce jednoho 
občana na názor pana starosty vyjá-
dřený v souvislosti s výsledky voleb 
prezidenta republiky v rubrice Slovo 
starosty v únorových obecních novi-
nách. Zároveň byl položen dotaz, zda 
se jednalo o soukromý názor autora, 
nebo vzhledem k tomu, že je článek 
nadepsán „Slovo starosty“, se jedná 
o názor úřadu a redakce.

K dotazu uvádíme, že rubrika Slo-
vo starosty z podstaty věci vyjadřuje 
soukromý názor starosty obce, proto 
nelze tuto rubriku chápat jako názor 
redakce a názor úřadu. Úvodník pana 
starosty není redakcí nijak upravo-
ván, neprochází tedy cenzurou ani 
redakční úpravou.

Za redakci obecních novin 
Michaela Šebelová, 

odpovědná redaktorka ON.

Reakce na dotaz občana k rubrice 
Slovo starosty
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Všechny poplatky je možno uhradit 
v pokladně Obecního úřadu v Kunči-
cích pod Ondřejníkem v úředních ho-
dinách pokladny:
PONDĚLÍ 8:00–12:00 13:00–16:00
STŘEDA   8:00–12:00 13:00–16:00
nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800.  
O variabilní symbol (pokud jej ještě 
nemáte) si napište na emailovou ad-
resu: ivana.reznickova@kuncicepo.cz.

Poštovní poukázky na úhradu 
poplatku za odpad budou postupně 
rozesílány po 15. dubnu 2018, spo-
lečně s poštovními poukázkami na 
úhradu místního poplatku ze psů na 
rok 2018.

Místní poplatek ze psů a místní po-
platek za svoz odpadu je splatný nej-
později do 30. dubna příslušného ka-
lendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní 
rok činí za každého psa téhož drži-
tele 180,- Kč.

Sazba poplatku za dopad zůstala 
nezměněna a činí 504,- Kč/ osobu.

Upozorňujeme, že Zastupitelstvo 
obce zrušilo úlevy z poplatku pro fy-
zické osoby s pobytem v obci do 3 let 
a nad 65 let. Zastupitelstvo obce při-
stoupilo k zrušení úlev zejména pro-
to, aby nemuselo navyšovat sazbu po-
platku a také aby předešlo nadměrné 
administrativní zátěži spojené s po-
skytnutím případné úlevy. Také odbor 
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
upozornil, že poskytování tohoto typu 
úlev by mohlo být považováno za dis-
kriminační.  V OZV zůstaly pouze tzv. 
zákonné úlevy.  

Děkujeme Vám, že platíte poplat-
ky včas.

Vyhlášky naleznete ke stažení 
na webu obce 

Hlavní menu vlevo – Obecně zá-
vazné vyhlášky http://www.kunci-
cepo.cz/obecne-zavazne-vyhlasky

Michaela Šebelová

Místní poplatky a možnosti jejich platby

Kultura a spolkový život

11.3.2018 Dětský karneval (SRPdŠ)
18.3.2018 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček  
 a spolek TRADICE v Kunčicích)
24.3.2018 10:00 O Koblížkovi a jiné pohádky  
 – Vlaďka Krakovková
24.3.2018 19:00 Dobrá rada nad zlato - Spolek OSM  
 (spolek divadelních ochotníků z Malenovic)
27.3.2018 Velikonoční vajíčko (SPV)
29.3.2018 Velikonoční prázdniny (škola)
6.4.2018 Aprílová diskotéka (SRPdŠ)
10.4.2018 Zápis do 1. třídy (škola)
14.4.2018  Jarní letecká zábava na Huťu
21.4.2018 Sběr velkoobjemového odpadu (obec)

Akce, které nás čekají v březnu a v dubnu:
21.4.2018 Opékání v lomu na Ondřejníku  
 (Turistický spolek Kunčice p.O.)
24.4.2018 Setkání dříve narozených (obec)
24.4.2018 Náhradní termín zápisu do 1. třídy (škola)
25.4.2018 Splatnost záloh za II.čtvrtletí – vodné  
 a stočné (Kunčická s.r.o.)
28.4.2018 Rocková zábava a pálení čarodějnic  
 (Spolek Tradice)
30.4.2018 Splatnost poplatku za komunální odpad  
 (obec)
30.4.2018 Splatnost místního poplatku ze psů (obec)

Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány na webu 
obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.

Oznamujeme Vám, že v letošním 
roce proběhne pravidelné očkování 
psů proti vzteklině. Přineste s sebou 
očkovací průkaz.

Pes má mít náhubek a doprovod 
osoby starší 15 let!  

Rozpis míst, kde bude prováděno 
očkování – čtvrtek 10.  května 2018
Rakovec u Lančů  od 13.00 hod
Autobus. zastávka 
     „Hučadlo“  od 13.10 hod
U kostela  od 13.20 hod

Restaurace Huťařství   od 13.30 hod
Restaurace 
     na Kopečku  od 13.50 hod
Restaurace Skalka od 14.00 hod
Prodejna pod Stolovou od 14.30 hod
Hospůdka Na Maraláku  od 14.45 hod

V náhradním termínu – ve čtvrtek  
17. května 2018 bude probíhat očko-
vání jen na třech stanovištích:
Restaurace Skalka  od 12.15 hod
Restaurace Huťařství od 12.25 hod
U kostela od 12.35 hod

Upozornění:

• Očkování vakcínou proti vzteklině 
platí pro psy, kteří byli naočkování  
v roce 2016 nebo pro nové psy. Pře-
očkování vakcínou se nyní provádí 
vždy co 2 roky

• Pro psy, kteří budou naočkování 
kombinovanou vakcínou – bude oč-
kování dle očkovacího průkazu.

Ivana Řezníčková
poplatky

Očkování psů
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VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 
Srdečně zveme všechny sportovní příznivce 

na ukázku cvičení a soutěže pro děti  
o velikonoční vajíčko.  

Tato akce se bude konat  
v úterý 27. března 2018 v 16.00 hodin  

v tělocvičně TJ Sokol Kunčice p. O. 

Možnost zakoupení malého občerstvení.

Srdečně zvou cvičitelé  
a výbor SPV Kunčice p. O.

Všechny děti i dospěláky srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 18. 3. od 15.30

Sraz na hřišti za školou

Společným průvodem vyneseme zimu a přivítáme jaro.
Po skončení průvodu se koná v restauraci Na Huťařství 

velikonoční dílna spojená s jarními zvyky. 
S sebou vyfouklá vajíčka na zdobení.

 

Pořádá CM Ondřejníček ve spolupráci se spolkem Tradice.
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Ze života školy a školky

Ve čtvrtek 1. února jsme s dětmi 
8. a 9. ročníku, které nemohly spor-
tovat, navštívili zajímavou přednáš-
ku s názvem Frenštátsko ve stínu 
hákového kříže. V programu se žáci 

seznámili s tím, jak vypadal život ve 
Frenštátě p. R. a jeho blízkém okolí  
v letech 1939 - 1945. 

Na konkrétních lidských osudech 
i událostech si přiblížili nesnadnou 

dobu okupace, kdy se naši předkové 
rozhodovali „mezi hrdinstvím a ko-
laborací“.

Mgr. Alena Charbuláková

V rámci projektu Zimní sportov-
ní den žáci 3. – 9. ročníku navštívi-
li 1. února kluziště ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Jelikož sněhová nadílka 
nedorazila a počasí tak nepřálo dal-
ším aktivitám na sněhu, žáci, kteří 
se bruslení nezúčastnili, trávili tento 
den ve škole.

Při bruslení bylo hezké vidět, jak si 
žáci vzájemně pomáhali, nikdo se ne-
choval bezohledně a nesmál se těm, 
kteří pohyb na bruslích zvládali obtíž-
něji nebo na nich dokonce stáli poprvé.

Všichni bruslaři si tak zaslouží po-
chvalu za vzorné chování a nadšení, 
se kterým na ledovou plochu vkročili.

Mgr. Silvie Kokešová
Foto: Jiří Klouda

Návštěva Muzea ve Frenštátě p. R.

Bruslení ve Frenštátě
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V obou mateřských školách se děti 
těšily už od Vánoc na lyžování. Koneč-
ně 5. února nadešel ten správný den. 
Lyže, lyžáky, pořádně teplé oblečení, 
rukavice a jdeme na to. Hurá, přijel ke 
školce autobus, nasedlo se a už se jelo. 
Ve skiareálu na Bílé už děti čekala rota 
červeně oblečených instruktorů, kteří 
naše lyžaře rozdělili do skupin a hurá 
na sníh. Proč ty lyže jezdí stále jinak, 
než nožky chtěly? Tak to postupně 
dětem vysvětlovali jejich noví dospě-

lí kamarádi. Hranolky, pizza – to není 
svačinka ani oběd, ale rada, jak zkro-
tit ty neposlušné lyže. 

Celý týden se děti poslušně řídily 
radami svých instruktorů. A je tady 
pátek, velký den všech dětských ly-
žařů – „Den velkého závodu“.  Kdo že 
vyhrál? Všichni ti, co to celý týden ne-
vzdávali a hrdě bojovali s nástrahami 

sněhu. A pak přišla vysněná odměna 
– diplom a pravá, nefalšovaná medai-
le od samotného Brumíka, společné 
fotografování borců rodiči a všemi 
příznivci bílého sportu. Tak a teď už 
jen hurá s rodiči na kopec si zdokona-
lit, co jsme se naučili. A příští rok zase  
o další kousek dále při zlepšení lyžař-
ských dovedností.

Hurá na lyže
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Na základě žádostí samospráv jed-
notlivých obcí a města poskytuje zdej-
ší policejní orgán PČR obvodní oddě-
lení Frýdlant nad Ostravicí informace 
k bezpečnostní situaci ve služebním 
obvodu (12 obcí) dle dostupných in-
formačních systému PČR.

Nápad trestné činnosti
Průřezem nápadu trestné činnos-

ti zde dochází převážně ke krádežím 
vloupání do vozidel, do rekreačních 
chat a jiných objektů, ke krádežím 
volně odložených věcí v objektech 
či jiných volně přístupných prostor, 

poškozování cizích věcí a mimo jiné  
i zanedbávání povinné výživy. Dalším 
obecně ohrožující  jednáním pachate-
lů je jízda pod vlivem návykové látky 
(alkoholu či OPL).

Přestupky
Jedná se o přestupky na úseku ve-

řejného pořádku (VP), občanského 
soužití (OS), proti majetku (Majetek), 
porušení obecných vyhlášek (Vyhláš-
ky), v blokovém řízení resp. příkaz-
ním blokovým řízení (BP), v dopravě 
(Doprava), jízda pod vlivem alkoholu 
či OPL (Alk/OPL).

Doprava
Přestupky v dopravě v jednotli-

vých obcích je celkový počet přestup-
ků 908, z toho bylo zjištěno 555 pře-
stupků u překročení rychlosti v jed-
notlivých obcích, řešené policisty OOP 
Frýdlant n.O.

Obec Přestupky 
BP BESIP

Z toho 
RADAR

Kunčice p.O. 106 75

Preventivně informační činnost pro 
základní školy a seniory ve služebním 
obvodu, byla uskutečněná nejméně 
ve 38 případech a minimálně bylo to-
muto věnováno 150 hodin. Zároveň 
byly provedené kontroly na podávání 
alkoholu dětem v součinnosti s pra-
covníky MěÚ, rovněž byla provedena 
kontrola vozidel taxi a jsou plánované 
další kontroly, včetně kontrol vozidel 
autoškol a to zejména ve spolupráci  
s odborem dopravy.

Npor. Mgr. Radim Zátopek
vedoucí oddělení

Pozvánka na akci

INFORMACE k bezpečnostní situaci v rámci 
služebního obvodu Policie ČR Frýdlant nad Ostravicí

Nápad trestné činnosti

Obec 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kunčice p.O. 37 50 44 46 26 25 8

Přestupky

Obec VP OS Majetek Vyhlášky BP Doprava Alk/OPL

Kunčice p.O. 1 12 8 0 121 12 1/0
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
Chcete být aktuálně informováni  
o tom, co se děje v obci?

Stáhněte si naši novou 
OBECNÍ APLIKACI!

janda garage - lukáš janda
planiska - bývalý sklad co 11
frenštát pod radhoštěm
tel. 604 307 788
www.janda-garage.cz

otevírací doba: Po-pá 8:00-16:00 so 8:00-11:30

Karosárna Janda
   #jandagarage

- autodíly a doplňky -
-autoservis -

-servis klimatizací -
-karosářské práce -

- renovace veteránů -

janda garage - lukáš janda
planiska - bývalý sklad co 11
frenštát pod radhoštěm
tel. 604 307 788
www.janda-garage.cz
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-karosářské práce -

- renovace veteránů -
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www.janda-garage.cz

otevírací doba: Po-pá 8:00-16:00 so 8:00-11:30
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- autodíly a doplňky -
-autoservis -

-servis klimatizací -
-karosářské práce -

- renovace veteránů -

janda garage - lukáš janda
planiska - bývalý sklad co 11
frenštát pod radhoštěm
tel. 604 307 788
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otevírací doba: Po-pá 8:00-16:00 so 8:00-11:30
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frenštát pod radhoštěm
tel. 604 307 788
www.janda-garage.cz

otevírací doba: Po-pá 8:00-16:00 so 8:00-11:30
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   #jandagarage

- autodíly a doplňky -
-autoservis -

-servis klimatizací -
-karosářské práce -

- renovace veteránů -

nabídka práce!

Do našeho týmu hledáme tyto pozice:

karosář - opravy veteránů / opravář karoserií / zámečnické práce.

místo výkonu práce: Frenštát p.r

Pro bližší informace a dotazy
prosím volejte na tel. 604 30 77 88 

nebo pište na email: info@janda-garage.cz
Lukáš Janda 

planiska - bývalý sklad CO 11 
74401 Frenštát p.R

Hledáme správce a recepční do autokempu 
Obec Baška hledá pro zajištění letního provozu Autokempu Baška zájemce o pozice Správce kempu a Recepční 

kempu. Zájemci se mohou hlásit na čísle 736 422 761, 558 445 210 - Hana Uherková. Nebo zasláním životopisu na 
e-mail autokemp@baska.cz

Správce kempu s nástupem od 1. 5. 2018 - 30. 9. 2018

Recepční na období od 1. 6. 2018 - 30. 8. 2018

Náplň práce: zpracování objednávek, obsluha recepce, ubytování hostů, pokladna, zabezpečení provozu, drob-
ná údržba kempu, vedení menšího počtu lidí, koordinace činností a komunikace s obcí.

Požadujeme: znalost práce s PC (MS Excel, Word, Outlook), znalost AJ nebo NJ, příjemné a slušné vystupování, 
ochotu pracovat ve směnném provozu a víkendech, zkušenosti s opravami a podobnou prací výhodou.

Nabízíme: možnost práce na hl. pracovní poměr, živnostenský list, nebo dohodu o provedení práce/činnosti, 
možnost brigády na kratší období pro studenty nebo aktivní důchodce.
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HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

 
nabízí 

    rozvoz obědů – polední menu PO – PÁ 
 
Výběr ze čtyř druhů jídel, dvou polévek 
              Cena obědu dle výběru 

- Menu 1. – 77,- 
- Menu 2. – 79,- 
- Menu 3. – 81,- 
- Menu 4. – 83,- 

 
! Rozvoz po Kunčicích zdarma !     

Každou středu k menu moučník zdarma   
Platba – v hotovosti, stravenkami, 

bankovním převodem 
 

Informace a objednávky 
na tel. čísle 606 389 774, 724 399 919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPŮDKA  
NA KOPEČKU 

 

nabízí 
 

domácí velikonoční cukroví 
 

... linecké, kokosové, marcipánové,  
karamelové, čokoládové,  

…a spoustu dalších… 
 

Cena včetně balného … 440,- / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 18. 3. 2018 

na tel. čísle 606 389 774 
                   724 399 919 

 
HOSPŮDKA NA KOPEČKU 

Kunčice pod Ondřejníkem    
                           
 
   


