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Strategické oblasti (cíle) 
 

Strategická oblast 1 ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA 

Strategická oblast 2 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY 

Strategická oblast 3 PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ 

Strategická oblast 4 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ 

Strategická oblast 5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Strategická oblast 6 ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGICKÁ VIZE 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem vytvoří obyvatelům příjemné prostředí pro život tak, že 

bude poskytovat standardní služby odpovídající současné době, přičemž bude zachován 

vesnický ráz obce a její přírodní krásy, aby stálo za to ji navštívit a bylo pýchou v ní bydlet. 
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NÁVRH KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ PŘIPRAVENÝCH K REALIZACI V ROCE 

2018 (návaznost z roku 2017) 
 

1) Skupina projektů v rámci strategické oblasti „Územní rozvoj a infrastruktura 

PROJEKTY K REALIZACI V ROCE 2018 

Záměr č. 8 Chodník k bytovému domu – směrem na Frenštát p.R. 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 
Celkové předpokládané náklady – 8,5 mil. Kč 
(spoluúčast obce 2 000 000,- Kč) 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 16 
 
(stanovení priorit) 

Budování a údržba infrastruktury (místní komunikace, 
odvodnění komunikací, osvětlení, vodovod, 
kanalizace, internet…) 
 
Vodovod Parmovice – 700 000,-Kč 
Vodovod Bystré (směrem k Píchům) – v rozpočtu 
počítáno 1 500 000,- Kč (dle projektu ale odhad 
4 800 000,- Kč) 
Kanalizace  - prodloužení kanalizace A 10 – 1 800 000,- 
Kč 
Parkování u „ruského kostelíku“ 
Oprava místní komunikace  - 300 000,- Kč 
(k „čeladenským“ bytovkám) 
Opravy místních komunikací – jeden úsek v hodnotě - 
1 000 000,- Kč  - např. cesta od dolního kostela na 
Valašskou cestu (plus běžné opravy) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce (celkem …. 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
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PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V ROCE 2018 (příp. ve střednědobém výhledu) 

Záměr č. 11 - PROJEKT 
Centrum obce vyhodnocení architektonické soutěže 
Příprava projektů dle soutěže – parkování, veřejné 
prostranství 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet 2018 – 1,5 mil. (náklady na soutěž a 
projekty) 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Podpora spolkového života v obci (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 16 – PROJEKT 
 
Je potřeba stanovit odhad nákladů 
realizace 

Budování a údržba infrastruktury - projekty 
 
Vodovod na Maralák, od přejezdu směrem ke stavbaři, 
včetně tlakové stanice, příprava na vodovod do Kolib 
Oprava místní komunikace pod viaduktem 
za benzínovou stanicí 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 17 - PROJEKT 
Oprava bytového domu - DPS (okna, zateplení) 
včetně opravy bytu nad garáží 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování IROP  

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
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2) Skupina projektů v rámci strategické oblasti „Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy“ 

Záměr č. 26 
Úprava zeleně – lesopark (horní část obce u Bodiz) 
Prvotní realizace 2018, dále příprava na dotaci OPŽP 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce (200 000,- Kč) 
Dotace 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 29 Výstavba Rozhledny na vrcholu Skalka 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem a obec Čeladná 

Financování 
Rozpočet obou obcí  - Kunčice p.O. v roce 2018 – 
500 000,- Kč plus  veřejná sbírka 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Efektivní spolupráce v mikroregionu (SO 2) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

 

 

 

3) Skupina projektů v rámci strategické oblasti „Životní prostředí“ 

PROJEKTY K REALIZACI V ROCE 2018 

Záměr č. 31 Varovný protipovodňový systém 

Investor / Žadatel Obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem  

Financování 
Rozpočet obce - (400 000,- Kč) 
OPŽP , dotace Moravskoslezského kraje 
Celkové náklady na akci -  

Vazba na strategii Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 32 

Sběrné místo v obci (na pile) 
V roce 2018 zastřešení kontejnerů 
Výhledově vybudovat zázemí pro údržbu obce 
Úprava míst pro kontejnery (v roce 2018 alespoň 2 místa) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování OPŽP , rozpočet obce  

Vazba na strategii 
Řešení nakládání s odpady (SO 5) 
Péče o životní prostředí (SO 5) 
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6)  Školství a volný čas 

PROJEKT K REALIZACI V ROCE 2018 

Záměr č. 5 
Další rozvoj areálu školy – nový vstup do areálu 
(projekt pro provedení stavby a realizace),  
včetně osvětlení  

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce – 300 000,- Kč 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže (SO 6) 

 

Projekty plánované uskutečnit v celém rozsahu pouze v případě získání dotace. 

Záměr č. 35 (nový) 
Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích 
pod Ondřejníkem (2,5 mil. Kč) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
MAS (spoluúčast obce 5%) podána žádost o dotaci – 
výše nákladů 2,5 mil. Kč.  

Vazba na strategii Rozvoj podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže (SO 6) 

 

Záměr č. 34 (nový) 

Přístavba základní školy (25 - 30 mil. Kč) – pozn. vč. 
výtahu, bezbariérovost je podmínkou dotace MAS. 
Minimálně výtah tak bude nutné realizovat již v roce 
2018. 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce (úvěr), budeme žádat o dotaci MFČR – 
maximální dotace na jednu akci je 25mil. Kč 

Vazba na strategii Rozvoj podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže (SO 6) 

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V ROCE 2018(příp. ve střednědobém výhledu) 

Záměr č.5 
Další rozvoj areálu školy – venkovní učebna pro 
environmentální výchovu 
(projektová dokumentace pro provedení stavby) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování OPŽP, případně další dotační možnosti 

Vazba na strategii Rozvoj podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže (SO 6) 
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Dlouhodobější strategické projekty  

(projekční příprava ve střednědobém výhledu) 

 

Záměr č. 13 a Záměr č. 22 
Projekční příprava – společně 
Realizace - postupně 

Komplexní řešení úpravy urnového háje u dřevěného 
kostelíka 
Revitalizace veřejného prostoru v okolí „ruského 
kostelíka“ 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce 
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZE“) 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 

 

Záměr č. 16 - PROJEKTY 

Budování a údržba infrastruktury: 
Projektová dokumentace výstavby nových chodníků 
u frekventovaných silnic 
(včetně navržení etapizace k realizaci) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obec  

dotace 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 20 
Revitalizace veřejného prostoru před budovou nádraží 
(P+R) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování IROP , Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 

 

Záměr č. 21  

Revitalizace veřejného prostoru v okolí dolního 
kostela (včetně „rotundy“) 
územní studie technické a dopravní infrastruktury, 
včetně zeleně a veřejného prostranství 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obec  

OPŽP (jen sídelní zeleň) 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
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Záměr č. 23 
Úprava vodní plochy "žabák" a okolí  
(včetně opravy budovy č.p. 386) – možno řešit samostatně 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obec 
OPŽP 

Vazba na strategii 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Objekt „staré školy“ 
(Záměr č. 36)  

 

V budoucnu rozhodnout, jak postupovat dále! 

1. Prodej nemovitosti 

 

2. Ponechání si nemovitosti ve vlastnictví a např. 

vybudování „sociálních“, malometrážních bytů  

a) demolice stávajícího objektu a následně 

novostavba??? 

b) rekonstrukce??? 

 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Dotace – MMR, MPSV 

Vazba na strategii Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1 a SO 4) 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED REALIZACE: 

2019  

 realizace parkoviště u obecního úřadu/ obchodu dle výsledku architektonické soutěže 

 2,5 mil. Kč 

 realizace (případně pokračování realizace) přístavby školy 

 centrum obce – nový obchod, byty – projekční příprava 

 sběrné místo, úpravy stanovišť pro kontejnery 

 výstavba sociálních bytů / oprava bytového domu 

 budování a oprava infrastruktury 

2020 

 úprava veřejného prostranství a sídelní zeleně dle výsledku architektonické soutěže 

3,5 mil. Kč 

 centrum obce – nový obchod, byty – realizace 

 urnový háj 

 budování a oprava infrastruktury 
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Projednáno na jednání Komise pro rozvoj obce dne 5. 10. 2017, dále na pracovním jednání 

zastupitelstva obce dne 16. 10. 2017 a dne 11. 12. 2017. 

Vychází se stavu připravenosti projektů, navazuje na nedokončené nebo odložené projekty z roku 

2017. 

Vychází z dokumentu Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem na období 2016-2020. jedná 

se o jeho aktualizaci. Všechny ostatní projektové záměry zůstávají v platnosti. 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 12. 12. 2017 

 

Zapsala Michaela Šebelová, místostarostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Hrubiš 

Starosta obce 


