
  
 
 
 

 
 

PROGRAM ROZVOJE OBCE  

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2021  

 
Postupně projednáno na společné schůzce vedení obce a Komise pro rozvoj obce: 

12.10.2020, diskutováno a doplněno po jednání Rady obce dne 21.10.2020 
a po jednání Finančního výboru dne 30.10.2020 

Předloženo také v listopadu všem členům ZO – bez připomínek. 
 

Schváleno na XVII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem  
dne 15.12.2020, Usnesením ZO č. XVII/2020/7a a Usnesením ZO č. XVII/2020/7b. 

 

 
Uvedené investice a opravy budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2021.  

Uvedena položka rozpisu rozpočtu u každého projektového záměru (PAR/POL).  

 

 

Pro přehlednost bude po schválení rozpočtu (předpoklad v lednu 2021) vytvořen také: 

• Souhrnný přehled výdajů na OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - položka 5171 návrhu rozpočtu na 
rok 2021 

• Souhrnný přehled výdajů na INVESTICE (realizace programu rozvoje obce - akční plán) 
položka 6xxx návrhu rozpočtu na rok 2021 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  - tabulky použity se svolením MAS Frýdlantsko – Beskydy 

 

Zdroj: ČSÚ, data k 31. 12 2019 

Vývoj počtu obyvatel v obci 
Kunčice pod Ondřejníkem 

Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 301 2 299 2 317 2 347 2 375 2 373 
Zdroj: ČSÚ, data k 31. 12 daného roku 

 

Vývoj věkové struktury v jednotlivých obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy v období 2016–2019 

 
 

Kunčice pod Ondřejníkem 
Věková skupina v % 

do 14 let 15–64 let 65 let a více 
17,0 62,8 20,1 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Baška 587 596 633 616 2 522 2 511 2 516 2 553 690 715 743 755
Bílá 36 33 25 27 209 200 194 183 63 67 67 71
Čeladná 425 452 455 459 1 752 1 768 1 747 1 754 562 578 598 623
Frýdlant nad Ostravicí 1 479 1 530 1584 1 565 6 382 6 325 6 249 6 152 2 034 2 085 2 131 2 205
Janovice 310 306 313 317 1 220 1 214 1 225 1 238 351 353 362 375
Kunčice pod Ondřejníkem 381 394 409 404 1 520 1 515 1 506 1 491 416 438 460 478
Lhotka 91 86 89 89 362 359 358 357 82 86 91 95
Malenovice 139 145 146 141 477 480 503 507 106 113 119 132
Metylovice 286 288 289 296 1 139 1 128 1 122 1 110 316 325 344 360
Ostravice 349 349 350 340 1 539 1 529 1 525 1 535 529 532 553 548
Pržno 154 154 168 166 753 747 752 718 143 150 160 176
Pstruží 171 164 174 190 687 686 692 688 139 138 144 147
Staré Hamry 75 78 78 83 353 349 346 347 112 114 119 124
Celkem 4 483 4 575 4 713 4 693 18 915 18 811 18 735 18 633 5 543 5 694 5 891 6 089

Obec
Obyvatelé ve věku 0–14 let Obyvatelé ve věku 15–64 let Obyvatelé ve věku 65 a více let 

Počet obyvatel v obci  

Kunčice pod Ondřejníkem 
Počet obyvatel   Průměrný věk Celková plocha v ha 

Hustota obyvatel 
na km2 

2373 42,4 2 020,4 117,5 
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Vývoj počtu narozených a zemřelých v obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy 

 

Zdroj: ČSÚ, data k 31. 12 daného roku 

Kulturní zařízení na území obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 

 

Kulturní zařízení na 
území obce Kunčice pod 

Ondřejníkem  

Knihovna Kino Muzeum, 
galerie 

Kulturní dům, 
obecní sál 

 x  x 

 

Strategická oblast 4 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Zdravotní péče na 
území obce Kunčice 
pod Ondřejníkem 

Praktický 
lékař pro 
dospělé 

Praktický 
lékař pro děti 

a mládež 
Stomatolog Gynekolog 

Jiná 
zdravotní 

péče 
Lékárna 

 x  x  x 

SENIOR TAXI - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí provozuje od 1. ledna 
2019 po dohodě s 6 obcemi provoz služby Senior Taxi. Do projektu jsou spolu s námi zapojen 
obce Čeladná, Janovice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.  

Aktuálně vydáno 40 průkazů Senior taxi v naší obci. V roce 2020 naši občané využili službu u 
66 jízd. Celkem ujeto 820 km do zdravotnických zařízení a lékáren. (oproti roku 2019 méně – 
vlivem coronaviru). 

V roce 2020 činil příspěvek obce 95.267 Kč. Pro rok 2021 navržen ve výši 93.267 Kč. 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Baška 22 45 25 40 28 37 30 38 33 40
Bílá 2 3 2 1 5 3 3 4 4 3
Čeladná 23 19 31 22 26 26 20 23 29 24
Frýdlant nad Ostravicí 102 97 94 101 85 123 108 98 100 102
Janovice 18 19 17 17 16 19 20 21 20 18
Kunčice pod Ondřejníkem 24 19 25 26 24 33 24 25 23 19
Lhotka 8 9 5 3 1 5 8 5 5 6
Malenovice 6 5 9 10 4 4 1 1 4 5
Metylovice 16 20 15 17 23 17 19 18 14 13
Ostravice 19 22 19 18 23 30 26 34 26 35
Pržno 5 12 11 9 7 7 9 9 12 10
Pstruží 8 20 12 13 12 7 10 8 13 10
Staré Hamry 5 6 10 5 7 12 9 11 3 3

Celkem za MAS 258 296 275 282 261 323 287 295 286 288
Moravskoslezský kraj 11 866 12 052 12 078 12 387 12 056 13 550 13 133 13 560 13 649 13 762
Česká republika 110 764 112 663 114 405 114 036 112 231 111 173 107 750 111 443 112 920 112 362

Obec
Živě narození celkem Zemřelí celkem
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Sportovní zařízení na území jednotlivých obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy  

Sport a tělovýchova jsou v různé míře zastoupeny v každé obci. Na území všech obcí se nachází 
sportoviště, která využívají sportovní kluby a zároveň i obyvatelé obcí. Tělocvičny při základních školách 
jsou mimo školní výuku zpravidla využívány pro organizovanou sportovní činnost. V jednotlivých obcích 
se v převážné míře vyskytují klasická travnatá hřiště či plochy pro fotbal. Dále v některých obcích jsou 
vedle tenisových kurtů často i antuková hřiště pro volejbal.  Ve většině obcí nalezneme víceúčelová 
hřiště, která nabízí více variant využití trávení volného času. Koupaliště či přehrada se nacházejí ve 
třech obcích. Bazén je pouze ve Frýdlantu nad Ostravicí. V některých obcích může veřejnost navštívit i 
hotelové bazény, pokud nejsou určeny pouze po ubytované hosty.  Zimní kluziště mohou lidé využít 
pouze v Ostravici. Na území MAS se nacházejí i 4 lyžařské areály (největší se nachází v obci Bílá) a také 
dva golfové areály v Čeladné a Ostravici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zemědělské půdy na území obce 

Podíl 
zemědělského 
půdního fondu na 
celkové výměře 
v roce 2019 v obci 
Kunčice pod 
Ondřejníkem 

Celková 
výměra 

(ha) 

Zemědělská půda (ha) 

Zemědělská 
půda 

celkem 
(ha) 

Podíl 
zemědělské 

půdy na 
celkové 

výměře (%) 

Orná 
půda  Zahrady  Ovocné 

sady  

Trvalé 
travní 

porosty  

Kunčice pod 
Ondřejníkem 2 020,44 319,90 132,23 6,24 583,16 1 041,53 51,55 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Počet podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou na území obce 

Počet podnikatelských 
subjektů se zjištěnou 
aktivitou na území obce 
Kunčice pod Ondřejníkem 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

299 
300 

304 303 309 311 
 Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, vlastní zpracování MAS 

 

Obec
Koupaliště, 

přehrada
Bazén

Fotbalové 
hřiště

Tenisové 
hřiště

Tělocvična 
vč školních

víceúčelové 
hřiště vč. 
školních

Zimní 
kluziště

Dětská 
hřiště

Ostatní 
zařízení pro 
tělovýchovu

Lyžařský 
areál

Golf

Baška  x    x x   x x
Bílá x x x x x  x  x  x
Čeladná x x     x    

Frýdlant nad Ostravicí       x   x x
Janovice x x  x   x  x x
Kunčice pod 
Ondřejníkem

x x     x   x x

Lhotka x x x  x  x  x x x
Malenovice x x  x x  x    x
Metylovice x x    x x   x x
Ostravice  x        x 

Pržno x x  x   x  x x x
Pstruží x x    x x    x
Staré Hamry x x  x   x  x  x

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Obcí zřízené organizace: 

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 
IČ: 64120473, ředitel školy Jaroslav Goj 

1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v 
oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v účinném znění.  

2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské 
školy, základní školy, zařízení pro zájmové vzdělávání žáků a zařízení školního stravování.  

a) mateřská škola 
b) základní škola  
c) školské zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) 
d) zařízení školního stravování sloužící školnímu stravování žáků a závodnímu stravování zaměstnanců 

školy a školského zařízení, které obec zřizuje (školní jídelna a školní jídelna - výdejna) 
 
Zřizovatel také povoluje okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace 
(podrobně uvedené ve zřizovací listině). 
 
Obec má se školou dále uzavřeny následující smlouvy: 

• Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí 
• Smlouvu o užívání multifunkčního hřiště 
• Smlouvu o užívání osobního automobilu 
• Smlouvu o užívání odborných učeben (ve znění Dodatku č. 1) 
• Smlouvy o užívání vybavení pořízeného v rámci projektu Zázemí pro mimoškolní aktivity 

 
Rozpočet školy schvaluje RO, Zastupitelstvo obce neinvestiční příspěvek. 

Paragraf 3113  Základní školy – celkem 5.091.900 Kč 

Položka 5331  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – 3.200.000 Kč 

Náklady na energie (voda, plyn, elektrická energie) v rozpočtem předpokládané výši 1.289.350 Kč budou 
závazným ukazatelem (zejména proto, aby v případě překročení těchto nákladů byly dorovnány zřizovatelem 
v plné výši a nemusela na tyto náklady škola hledat zdroje jinde v rámci rozpočtu).  V případě nedočerpání ale 
nebude muset příspěvková organizace tyto finanční prostředky vracet. Cílem tohoto opatření je zajistit dostatek 
prostředků na provoz zřízené příspěvkové organizace. 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod Ondřejníkem 

Počet členů výjezdové jednotky v roce 2020 činil 19 členů, velitelem jednotky je pan Miroslav Kahánek. 
Jednotka je zařazena JPO III. (JPO III zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci 
s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 
min). 

Náklady na odměny pro členy JSDH jsou pro rok 2021 navrženy ve výši 236.000 Kč. 

Návrh rozpočet na zajištění akceschopnosti JSDH Kunčice pod Ondřejníkem činí 450.000 Kč.  

Zahrnuje náklady na energie, na refundace mezd, na nákup ochranných pomůcek, na pořízení a údržbu vybavení. 
Pro rok 2020 se předpokládá realizace záměru č. 7  - Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v Kunčicích pod 
Ondřejníkem a také nákup výjezdových šatních skříněk. 
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Vlastní dotazníkové šetření MAS Frýdlantsko - Beskydy 

Dotazníkové šetření probíhalo v období červenec–srpen roku 2020 na území všech obcí MAS 
Frýdlantsko-Beskydy. S ohledem možností informačních technologií byla zvolena elektronická 
forma vyplňování dotazníku, dále byl dotazník součástí Zpravodaje Mikroregionu Frýdlantsko-
Beskydy. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 252 respondentů, což představuje 
0,86 % obyvatel území MAS.  

Počet vyplněných dotazníků z naší obce - 19 

Co považujete jako hlavní nedostatek (slabou stránku) obce/regionu MAS, co Vám nejvíce 
vadí, a rádi byste změnili? 

Občany na území MAS trápí především špatný stav chodníků a komunikací, nedostatek 
přechodů, špatná technická infrastruktura a velká hustota dopravy nejen kamionové. 

Kunčice pod 
Ondřejníkem 

Vysoký nárust individuální osobní dopravy, nekvalitní silnice, 
chybějící kulturní dům, nedostatečná technická infrastruktura – 
plynofikace, vodovody, kanalizace, nedostatek chodníků, 
nedostatečné osvětlení v okrajových částech, špatná autobusová 
doprava. 

 

Co považujete jako hlavní přednost (silnou stránku) obce/regionu MAS? Prosím vypište: 

Většina respondentů jako hlavní přednost regionu považuje především lokalitu, jeho polohu 
a pěknou přírodu Beskyd. Další odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce. 

Kunčice pod 
Ondřejníkem Informovanost všech občanů v regionu. 

 

Dle výsledku Anketního šetření mezi občany MAS Frýdlantsko-Beskydy vyplynulo, že by lidé 
prioritně podpořili především Investice do technické infrastruktury. Jedná se hlavně o 
investice do místních komunikací, chodníků, vodovodů, kanalizace, čističky a podobně. Ve 
svých odpovědích často uváděli problém hustoty dopravy převážně kamionové přes obce 
Ostravice a Bílá. Jako silnou stránku regionu vidí občané hory, lokalitu a prostředí Beskyd.  
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Strategická oblast 1 ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA 

Strategická oblast 2 CESTOVNÍ RUCH 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, KULTURA, SPOLKOVÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS 

Strategická oblast 7 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 
Pozn. oproti minulému Programu rozvoji obce bylo mírně pozměněno zaměření strategických 
oblastí 2 a 6. Nově přidána strategická oblast 7, která zahrnuje služby obecního úřadu, 
elektronické nástroje komunikace s veřejností a další. 
 

 

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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PROJEKTY K REALIZACI V ROCE 2021 
 

Záměr č. 5 Péče o budovu a areál školy a školky 

Financování a popis záměru 

Oprava stávající budovy školy dle priorit stanovených 
školou a dle závažnosti, absolutní prioritu má havarijní 
stav, předběžně se jedná o: 
 

1. 2. NP výměna radiátorů (v roce 2020 vyměněny 
radiátory v 3. NP za cenu…. 

2. Oprava litinových svodů 
3. Lapol   - výměna poklopů 
4. Oprava sedlé kanalizace ŠJ 
5. Klimatizace ŠJ 
6. Oprava odpadů ŠJ 

Pozn. je potřeba se zabývat navýšením kapacity tříd 
(místností) v ZŠ (potřeba další třídy nastane při dělení 
dalšího ročníku). Na počet žáků je kapacita dostatečná, 
nikoliv z hlediska prostoru. Podrobněji viz. sekce 
projekční příprava.  
Dále vybudování skladu pro družinu v přízemí 
přístavby. (místo zamýšlené šatny) – jedna příčka a 
regály. 
 
Údržba zeleně a multifunkčního hřiště 
Náklady na pravidelnou údržbu zeleně – externí firma 
Náklady na údržbu multifunkčního hřiště 
 
Rozpočet obce 
1.000.000 Kč ( 3113/5171)  

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 6) 
Podpora školní infrastruktury (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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Záměr č. 6 Rozvoj a péče o areál TJ Sokol 

Financování a popis záměru 

Oblasti údržbu areálu navrženy panem Vítem Majerkem, 
předsedou TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, která 
budovu č.p. 360 a přilehlý areál v dlouhodobém užívání: 

oprava celého oplocení cca 150.000 Kč - předpoklad 
provedení opravy členy TJ 
(materiál: pletivo, barva, napínací dráty, část sloupku)  

vybudování chodníku cca 50.000 Kč 

antuka cca 15.000 Kč 

vyčištění fasády cca 40.000 Kč 

oprava laviček v areálu cca 10.000 Kč 

nadstřešení nouzového východu cca 20.000 Kč 

oprava cesty cca 5.000 Kč 

vybudování místa na bio odpad (tráva z hřiště) cca 10.000 
Kč 

úpravy po vybudování běžecké dráhy, doskočiště, 
tréninkového hřiště cca 10.000 Kč 

Rozpočet obce 
310.000 Kč ( 3412/5171) 
 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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Záměr č. 7 Rozvoj a péče o areál a budovu Hasičské zbrojnice 

Financování a popis 
záměru 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice  

v Kunčicích pod Ondřejníkem 

Předmětem dotačního projektu jsou tyto náležitosti: 

1/ generální oprava sociálních zařízení (2. NP), 
2/ oprava podlahy v garáži (1.NP), 
3/ komplexní oprava fasády a střechy věže sušárny hadic,  
včetně malby vnitřních  
     omítek 
4/ oprava soklu, 
5/ komplexní oprava fasády  
(osekání a výměna keramického obkladu, nátěr fasády), 
6/ oprava střechy budovy (výměna výplní otvorů –  
4x střešní okno, očištění a nátěr      
    plechové střechy). 
 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši 1.050.502 Kč 

dotace je ve výši 50 %, žádáme tedy o Kč. 

Rozpočet obce - 525.251Kč (5512/ 5171) 
MV – GŘ HZS ČR – již přislíbeno - 525.251 Kč 
 
Dotace Moravskoslezského kraje 
Mělo by být možno požádat na kraj o dotaci na financování  
(dosud bývalo dalších 25%).  

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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Záměr č. 8 
Chodník k bytovému domu – směrem na Frenštát p.R. ( I. etapa - 
část Huťařství – benzinová pumpa), doplňková infrastruktura – 
vodovody, kanalizace 

Financování a popis 
záměru 

Dotace SFDI – uzavřena smlouva v roce 2020 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) = 1.500.000Kč 
Část čerpána již v roce 2020 
 
Chodník k DPS a související infrastruktura 
Rozpočet obce 
Celkové předpokládané náklady na chodník  
3.100.000Kč (2219/6121) 
Celkové náklady na vybudování veřejného osvětlení  
57.000 Kč (3631/6121) 
Náklady na vybudování vodovodu Parmovice  
644.000 Kč (2310/6121) 
Náklady na napojení lokality Parmovice na kanalizaci  
3.969.000 Kč (2321/6121) 
 
„Chodník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem I. etapa“ – 2. část 
Žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj (nedotační část chodníku – 
projektová dokumentace), max. 400.000 Kč  
požádáno v 11/2020. 
 
Pozn. – dnes 10.12.2020 proběhla schůzka s projektantem veřejného 
osvětlení, zvažujeme doplnění veřejného osvětlení po celé délce 
chodníku podle normy….  

Vazba na strategii Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
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Záměr č. 11  Centrum obce  - 1. etapa   

Financování a popis 
záměru 

v roce 2020 získáno stavebního povolení 
Sledujeme aktuální dotační výzvy na veřejná prostranství – MMR, 
MFČR a možnost dotace na retenční nádrž 
realizace celé první etapy (odhad nákladů)  
10.000.000 Kč – 15.000.000 Kč   do rozpočtu nebude zahrnuto, 
s ohledem na nejasné financování obcí, maximálně do rezervy…. 
 
Rozpočet obce  
dokončení PD a AD p. Materna  
385.600 Kč (3639/6121) 
realizace přeložky VO ČEZ – odhad nákladů ČEZ  
800.000 Kč (3639/6121) 
 
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obec Kunčice pod 
Ondřejníkem – Obecní úřad 

Financování pomocí dotace: 144. výzva Ministerstva životního prostředí, 
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, termín pro podání 
žádosti 11.1.2021, maximální výše dotace max. 85% celkových způsobilých 
výdajů do maximální částky 50 mil. EUR, připravujeme žádost o dotaci. 
Celkové náklady: 1.439.900 Kč s DPH  Dotace:  1.174.958 Kč s DPH 

Vazba na strategii 

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

 

Záměr č. 13 Úpravy urnového háje a okolí dřevěného kostelíka 

Financování a popis záměru 
Rozpočet obce – oprava deštníku naproti kostelíka 
Náklady na pravidelnou údržbu zeleně na UH 
 – externí firma 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
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Záměr č. 16 
  

Budování a údržba infrastruktury (místní komunikace, odvodnění 
komunikací, osvětlení, vodovod, kanalizace, internet…)  

Financování a popis 
záměru 

Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV.  -Bystré na OOV 

Financování z rozpočtu obce, v 12/2020 podána žádost o dotaci, 
výzvy č 2/2018 v rámci Národního programu Životní prostředí 
max. výše dotace 3.000.000 Kč 
Rozpočet obce: 5.300.000 Kč (2310/6121) 

Vodovodní řad u likérky  
Rozpočet obce: 600.000 Kč (2310/6121) 

Opravy místních komunikací 

Pro opravy místních komunikací do dalších let bude stanoven plán 
oprav, který bude vycházet z důležitosti MK dle pasportu MK, ze 
stavu MK, z frekvence jejího využití (dopravní vytíženost), případně 
ze zohlednění dalších podstatných skutečností.  Předpoklad 
vyhotovení plánu je 03/2021. 

Rozpočet obce 7.000.000 Kč (2212/5171) 

Dle znalosti situace je pro rok 2021 předpoklad opravy (rozsah v metrech 
bude ještě upřesněn, odhad rozsahu viz. obr. a foto): 

MK 69c - „Pekliska“– jedná se opravdu o havarijní stav, rozsah 1.384 m 
(„stříkaná metoda“  - odhad ceny 2.242.500 Kč) 
MK 51 c – lokalita pod Stolovou, kolem Strnadlů, Toflů, rozsah 954 m   
(„stříkaná metoda“  - odhad ceny 1.550.000 Kč) 
MK 5b – úsek od MK 53c směrem na Maralák (kopec) 
Pozn. odhad ceny vychází z ceny opravy místní komunikace obdobnou 
metodou (1.950.000 Kč s DPH na 1,2 km, cena 1,625 Kč / běžný m) 

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

      
MK – 69c, odhad rozsahu opravy a fotodokumentace stavu                                MK – 5b 
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Záměr č. 17 Oprava bytového domu (DPS, č.p. 311)  

Financování 
a popis 
záměru 

Rozpočet obce 
 

• průběžné opravy bytů spočívající v pořízení nových kuchyňských 
linek, výměně linolea a oprav vestavěných skříní, nátěry / výměny 
radiátorů (realizace při změně nájemce) 

• vybudování posezení pro obyvatele - pergola 
  

 

Vazba na 
strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

 

   

Záměr č. 23 Úprava vodní plochy "žabák" a okolí 

Financování a popis záměru osazení dřevěných laviček s výhledem na Skalku 
Rozpočet obec: 30.000 Kč (3639/5137) 

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) 
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Záměr č. 32 Sběr a separace odpadů 

Financování a 
popis záměru 
  

Sběrné místo v obci (na pile) – pokračování v údržbě 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem, v rozpočtu 100 000 Kč (3722/5139) 
 
Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I. 
V rámci projektu obec nakoupí 45 kusů kontejnerů (3x15 papír, sklo, plasty) 
na separovaný odpad o objemu 1100L. 
 Předpokládané náklady obce na projekt jsou odhadovány na 70.000 Kč. 
(15% spoluúčast, 70.000 Kč) Dotace přislíbena – 126. výzva OPŽP. 

Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I. 

Předmětem projektu za naši obec bude pořízení 100 ks kompostérů 
o min. objemu 1000 l.  
Kompostéry by byly přiděleny objektům, na které se nedostalo 
v předchozích projektech (viz. pozn.) a také novostavbám. 
Projekt bude realizován pouze v případě přidělení dotace (OPŽP). 
spoluúčast obce je odhadována 50.000 Kč 
 
Jedná se o Společné projekty více obcí 
Realizátorem obou projektů je Sdružení měst a obcí východní Moravy 
 tř. T. Bati 5146, Zlín, IČO: 45659168.   

Vazba na 
strategii 

Řešení nakládání s odpady (SO 5) 
Péče o životní prostředí (SO 5) 

 
Pozn. obec Kunčice pod Ondřejníkem prostřednictvím dotace z Operačního programu životní 
prostředí pořídila v roce 2013 550 ks kompostérů o objemu 910 l a v roce 2014 pak 600 ks 
kompostérů o objemu 675 l.  

Záměr č. 37  Revitalizace “Rotundy“  

Financování a 
popis záměru 

Rozpočet obce: 200.000 Kč (3613/5171) 
V roce 2020 opravena střecha budovy – viz. foto 
Např. topení, vyklízení objektu, záměr – budova pro spolkovou činnost 

Vazba na strategii 

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

Poznámka Finanční náklady stanoveny odhadem.  
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Záměr č. 40 Budování zázemí pro knihovnu, společenská místnost pro setkávání 
matek s dětmi, seniorů a dalších 

Financování a popis 
záměru 

dotace MAS Frýdlanstko - Beskydy  z Programu rozvoje venkova  
Z dotace plánujeme pořídit dataprojektor s příslušenstvím, nakoupit 
regály na knihy a provést rekonstrukci prostor (bývalé ordinace 
lékařů) - oprava podlahy, elektroinstalace a oprava WC 
 
Celkové náklady projektu necelých 499.000 Kč 

Požadovaná výše dotace necelých 399.000 Kč 

Spoluúčast dotační část –  100.000 Kč 
Další náklady (neuznatelné v rámci dotace) – 100.000 Kč 
Rozpočet obec 
600.000 Kč (3314/6121) 
  

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Podpora spolkového života v obci (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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Záměr č. 41 Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského) 

Financování a popis 
záměru 

Rozpočet obec (15%), 85% dotace SFŽP – výzva č. 7/2019 Přírodní 
zahrady (max. výše dotace 500.000 Kč) - schváleno 
Celkové náklady projektu, včetně spoluúčasti: 
750 000 Kč (3113/6121) 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Podpora školní infrastruktury (SO 6) 

Celková situace návrhu: ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.o. 

 

Záměr č. 42 Vybavení Galerie Karla Svolinského 

Financování a popis 
záměru 

Rozpočet obce: 200 000 Kč (3315/5137) 
Pódium, Skříň na chodbě pro uskladnění  
Náklady na provoz Galerie 

Vazba na strategii 
Podpora školní infrastruktury (SO 6) 
Podpora spolkového života v obci (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V ROCE 2021 
Záměr č. 1 Územní plán  

Financování a popis záměru 

– projektová příprava a pořízení změny číslo 2 a 
příprava podkladů pro změnu číslo 3 – zpráva o 
uplatňování územního plánu, tato musí být předložena 
do června 2021 (do 4 let od nabytí účinnosti územního 
plánu v roce 2017), aktuálně poptáno u pořizovatelky 
teprve po schválení této zprávy, může zastupitelstvo 
schválit pořízení změny dle par. 49 stavebního zákona 
 
Pozn. – komise pro rozvoj obce se nabídla, že projde 
všechny podané žádosti, pro ZO pak připraví 
zjednodušenou zprávu. 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 

 

Záměr č. 5 Kapacity tříd základní a mateřské školy 

Financování a popis záměru 

Projekt přestavby stávající ZŠ 
Studie variantního řešení, navýšení kapacity tříd 
(místností) základní školy lze řešit vybudováním 2-4 
v prostorách stávající MŠ školní – lze i postupně 
Návrh studia Henkai architekti z roku 2017) 
 
Kapacita školky 
modulární systém / přestavby v podkroví 
studie řešení a porovnání nákladů 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 6) 
Podpora školní infrastruktury (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

    

https://www.koma-modular.cz/reference/jednotridni-materska-skola-v-mechenicich 
možnost umístění tříd prvního stupně do stávající budovy Základní školy (studie – Henkai architekti) 

https://www.koma-modular.cz/reference/jednotridni-materska-skola-v-mechenicich
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Záměr č. 11  Centrum obce - 2. etapa   

Financování a popis 
záměru 

Cenová nabídka – Ing. arch. Martina Materna, pokračování 
spolupráce s vítězem urbanisticko -architektonické soutěže 
Rozpočet obce 
1.800.000 Kč (3639/6121) 
spoluúčast soukromého investora – obchod  

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Podpora podmínek pro rozvoj podnikání (SO 3) 
Podpora spolkového života v obci (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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Záměr č. 15 Revitalizace a doplnění veřejného osvětlení 
Financování Program EFEKT , Rozpočet obce, postupné splácení realizace 
Vazba na strategii Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 16 
  

Budování a údržba infrastruktury (místní komunikace, odvodnění 
komunikací, osvětlení, vodovod, kanalizace, internet…), 
Bezpečnost dopravy 
  

Financování a popis záměru 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem – financování z rozpočtu obce 
 

• vytvořit Plán obnovy cest – v 1. čtvrtletí roku 2021, aby následně mohly být 
stanoveny priority oprav  

• nákup 2 ks radarů se čtením rychlosti 260 000 Kč (2233/6122) 
• studie výstavby chodníků na dolním konci (od kostela směrem na Tichou, od DPS 

směrem na Frenštát p.R.,)  
• stavební úpravy BUS točny u dolního hřbitova – PD aut. zastávky 
• stavební úpravy na II/ 483 u zastávky rozcestí k žel. st.  

V roce 2020 vypracována studie – 3 verze, lze realizovat pouze var. 2, objednáno 
dopracování projektové dokumentace pro sloučené řízení v podrobnostech pro 
realizaci, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet), předpokládané náklady 2,5 
mil. Kč bez DPH – předpoklad realizace 2022 
na oba projekty stavebních úprav v návrhu rozpočtu: 300 000 Kč (2212/6121) 

• Decentralizované systémy domovních čistíren odpadních vod – www.dcov.cz 
obec Rybí (reference) 

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

 

Var. 2 - stavební úpravy na II/ 483 u zastávky rozcestí k žel. st.  (Ing. Ostruška) 

 

http://www.dcov.cz/
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Záměr č. 20 
Revitalizace veřejného prostoru před budovou nádraží (P+R) – 
příprava studie 
S ohledem na rekonstrukci budovy žel.st. 

Financování a popis 
záměru 

Rozpočet obce – cenová nabídka Ing. arch. Martina Materny na 
urbanisticko-architektonickou studii prostoru před nádražím je ve 
výši cca 140.000 Kč (3639/6121) 

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

 

Záměr č. 44 - nový Oprava budovy staré školy – č.p. 304 

Financování a popis záměru Posouzení budovy statikem, PD – bytové jednotky 
Do rozpočtu bude zahrnuto dle cenových nabídek. 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 

 

Záměr č. 45 - nový Oprava domu č.p. 386 (mezi vodními nádržemi žabák) 

Financování a popis záměru 

2 části projektu 
využití budovy na 2 bytové jednotky  
a využití hospodářské budovy jako zázemí pro spolky, 
rybáře, včelaře, turisty… 
Do rozpočtu bude zahrnuto dle cenových nabídek. 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 

VODOVODY A KANALIZACE 

Převod jmění společnosti Kunčická s.r.o. na obec Kunčice pod Ondřejníkem schválilo zastupitelstvo 
obce na XVI. Zasedání dne 18.11.2020. V roce 2021 se tak předpokládá, že obec Kunčice pod 
Ondřejníkem bude provozovatelem vodovodů a kanalizací (od 1.1.2021). 

Čekají nás investice do ČOV – např. odkalování, dále do oprav vodárenské infrastruktury, 
řešení zvýšeného nátoku balastních vod ad. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

• Pokračujeme ve vyplácení příspěvek občanům na „Kotlíkové dotace“ – skrze dotaci MSK 
80.000 Kč (3713/6342) – SO 1 a SO 5 

ÚDRŽBA OBCE – priority nad rámec běžné údržby SO 1 a SO 5 

Nákup minibagříku – zejména pro údržbu vodovodů a kanalizace – 300.000 Kč 

Výsadba květin po obci – 335.000 Kč (3745/5169) – např. okolo čerpačky na horním konci, truhlíky 
na mostech, u hřbitova a u dolního kostela 

Zpevnění opěrné zdi u Niklů (pod areálem školy) – 100.000 Kč (3639/6121) 

Termín sběru velkoobjemového odpadu: 27.3. a 18.9.2021. 
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POZEMKY   (odhad celkových nákladů na výkup pozemků pod plánovanými investicemi– 
1.000.000 Kč)  (3639/6130) 

Věcná břemena – v souvislosti s budování infrastruktury (vodovody, kanalizace) 

Výkupy pozemků pod chodníkem k DPS 

Výkupy pozemků v okolí vodních nádrží 

Vynětí z lesa pod místními komunikacemi 

Pozemky pod autobusovými zastávkami – např. „Holubjanky“ ve směru na Čeladnou 
 

Strategická oblast 7 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 
nové webové stránky obce 

Do této oblasti spadá téma nových webových stránek obce. Naše stránky musí nově splňovat 
podmínku tzv. přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru. Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní 
aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep 
za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, 
efektivně používat. Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné správy musí být 
pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. 
Kdyby Vás zajímalo, zdroj informací zde: 
https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx 

Projekty zařazené do MAP vzdělávání ORP Frýdlant nad Ostravicí: 

• Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského)  - příprava na 
realizaci 

• Venkovní učebna na zahradě mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského) 
• Altán pro venkovní výuku - Obnova školního areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem – VI. etapa 
• Konektivita a zabezpečení kamerovým systémem ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

Strategická oblast 6 ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPOLKOVÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS 

 

Plán kulturních a společenský akcí: Plán bude s ohledem na aktuální opatření v souvislosti s šířením 
onemocnění COVID 19 sestaven až v roce 2021.  

K tradičním akcím jsme nově oslovili ke spolupráci Kinematograf Bratří Čadíků. 

http://www.kinematograf.cz/ 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx
http://www.kinematograf.cz/
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Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2021:  

Sportovní zázemí v majetku obce tvoří: 

- sportovní a volnočasové zázemí TJ Sokol a víceúčelový sportovní a rekreační areálu 
u ZŠ 

- z dlouhodobého hlediska je záměr na postupné dobudování a údržbu obou sportovních 
areálů 

- vybavení areálu u ZŠ: multifunkční hřiště, tartanový ovál, in-line dráha, venkovní 

fitness. Školní areál slouží nejen škole, ale v odpoledních hodinách a o víkendech také 

široké veřejnosti. Zároveň je využíván k pořádání různých sportovních i kulturních akcí.  

- V dolní části obce se na nachází budova tzv. „MŠ Dolní“ se svou vlastní zahradou, která 

slouží jako sportoviště této MŠ. V roce 2021 je plánována obnova této školkové zahrady 

- Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského). 

- Ke sportovnímu vyžití občanů 

slouží areál TJ Sokol, kde se nachází 

opravená budova s prostornou tělocvičnou 

a zázemím (v roce 2010). Dále udržované 

fotbalové hřiště a volejbalové a tenisové 

kurty, které čekají na celkovou 

rekonstrukci. Také by bylo vhodné 

vybudovat zde např. běžeckou dráhu, tuto 

plánuje realizovat TJ Sokol z dotace. 

V roce 2021 jsou naplánovány rozsáhlejší 

opravy a údržba areálu TJ (viz. Záměr č.6 Programu rozvoje obce). TJ Sokol Kunčice 

pod Ondřejníkem se snaží získávat dotace i vlastní cestou, například aktuálně díky 

NADACI ČEZ:  

- V obci působí několik zájmových spolků a organizací. Patří mezi ně například: Sbor 

dobrovolných hasičů, Tělovýchovná Jednota Sokol, Klub českých turistů, Český svaz 

ochránců přírody – ČSOP Skalka a ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, o. s. Ondřejník 

a OSKAR. Tyto zájmové spolky ve spolupráci s obcí a ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

pořádají řadu kulturních, sportovních a kulturních akcí v průběhu roku. 
 

V roce 2021 nás čeká příprava rozvoje obce na další období – spolupráce s Regionální 
rozvojovou agenturou východní Moravy. (z důvodu pandemie COVID – 19 projednávání, při 
kterém je nutná diskuse s velkou skupinou osob, odloženo). 
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Střednědobý výhled projektových záměrů k realizaci: 

2022 

• stavebních úpravy na silnici II/ 483 u zastávky rozcestí k nádraží - vybudování místa 
pro přecházení  

• stavební úpravy BUS točny u dolního hřbitova (vybudování zastávky a chodníku) 
• Nové centrum 1.etapa (dotace) a 2. etapa (spolupráce se soukromým investorem) 
• oprava domu č.p. 386 

2023 

• revitalizace veřejného prostoru před budovou nádraží 
• oprava bytového domu č.p. 304 (stará škola) 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 17.12.2020 

 

Návrh předkládají 

Mgr. Michaela Šebelová – starostka obce 

David Fojtík – místostarosta obce 

Ing. Zdeněk Strnadel - předseda komise pro rozvoj obce 
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