
  
 
 
 

 
 

PROGRAM ROZVOJE OBCE  

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2022 

 
Projednáno na společné schůzce vedení obce, Finančního výboru a Komise pro rozvoj 

obce dne 22.11.2021 
 

Schváleno na XXIV. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem  
dne 13.12.2021, usnesení číslo ZO č. XXIV/2021/9. 

 

 
Uvedené investice a opravy jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2022.  

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

 

Přílohy: 

 

• Souhrnný přehled výdajů na OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - položka 5171 návrhu rozpočtu na 
rok 2022 

• Souhrnný přehled výdajů na INVESTICE (realizace programu rozvoje obce - akční plán) 
položka 6xxx návrhu rozpočtu na rok 2022 
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Obcí zřízené organizace: 

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 
IČ: 64120473, ředitel školy Jaroslav Goj do 1.1.2022, od 2.1.2022 jmenována ředitelkou školy Mgr. Kateřina 
Bumbalíková 

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 5.717.200 Kč 

Položka 5331  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – 4.000.000 Kč 

Opět bychom schválili ve verzi, kdy náklady na energie (voda, plyn, elektrická energie) v rozpočtem školy 
předpokládané výši                          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. Oproti loňskému 
roku je částka navýšena o 800.000 Kč z důvodu rostoucích nákladů na energie a také z důvodu příspěvku na 
mzdu chůvy v mateřské škole. (není možno hradit z jiného zdroje – dosud financováno z dotace Šablony). 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod Ondřejníkem 

Počet členů výjezdové jednotky v roce 2021 činil 18 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 2022 navrženy ve výši 236.000 Kč. 

Návrh rozpočet na zajištění akceschopnosti JSDH Kunčice pod Ondřejníkem činí 500.000 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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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 

 
 

 

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 2022 
Záměr č. 5 Péče o budovu a areál školy a školky 

Financování a popis záměru 

Projektová příprava – stavební povolení – venkovní 
účebna a poslední etapa výměny radiátorů v ZŠ 
Rozpočet obce 
600.000 Kč ( 3113/5171) – výměna radiátorů 
150.100 Kč ( 3113/5169) – zprávy o udržitelnosti, 
údržba hřiště, revize 
200.000 Kč ( 3113/6121) – venkovní učebna 
K diskusi – realizaci vstupu do areálu  

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) 

 

Záměr č. 6 Rozvoj a péče o areál TJ Sokol 

Financování a popis záměru 

Dokončení rekonstrukce oplocení areálu 

Oprava tenisových/ volejbalových kurtů? 

 

Záměr č. 7 Rozvoj a péče o areál a budovu Hasičské zbrojnice 

Financování a 
popis záměru 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v Kunčicích pod Ondřejníkem 

Podepsána smlouva – realizace zahájena (v roce 2021 nátěr střechy) 
ukončení do 15.6.2022 

Rozpočet obce - 525.251Kč (5512/ 6121) – 1.000.000 Kč 
MV – GŘ HZS ČR – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 544 860 Kč 
Dotace Moravskoslezského kraje – 50% dotace GŘ HZS ČR  

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) 

  

Záměr č. 10 Úprava interiéru obecního úřadu (rekonstrukce 
prostor pošty, společné chodby) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Financování Rozpočet obec – 1.000.000 Kč (6171/6121) 
Vazba na strategii 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 
realizace celé první etapy (odhad nákladů)  
10.000.000 Kč – 15.000.000 Kč    
 
Rozpočet obce  
Realizace 1.etapy  
10.000.000 Kč  (3639/6121) 
realizace přeložky VO ČEZ  
800.000 Kč (3639/6121)  

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 

Řešení tlaku vody v lokalitě pod Stolovou – vybudování ATS 
stanice, projektová příprava vyřízení stavebního povolení 2022, 
2023 realizace 

Kanalizace – rozšiřování sítě (žádosti občanů) – PD 
stoka G (Kvapilová, Glogarovi), dále žádají Šigutovi - Janasovi 

Opravy místních komunikací 

Dokončení plánu oprav MK – předpoklad jaro 2022 

Na opravu navrženy MK 51c, MK 53 c 
z důvodu havarijního stavu a také žádostí občanů v dané lokalitě 
prostranství vedle Huťařství 

Kapsle – Valašská??? 

Rozpočet obce 4.000.000 Kč (2212/5171) 

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

 

Záměr č. 17 Oprava bytového domu (DPS, č.p. 311) 

Financování a 
popis záměru 

 
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 
• rekonstrukce bytu č. 1 – zvětšit na 2+kk  
• (využití nevyužívané kuchyňky pečovatele a také společná chodba 

Rozpočet obce  300.000 Kč (4351/6121) 
  

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

 

 

Záměr č. 32 Sběr a separace odpadů 

Financování a 
popis záměru 
  

Sběrné místo v obci (na pile) – vybudování přístřešku 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem, v rozpočtu 650 000 Kč (3722/6121) 
 
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. 
 

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. 
 
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.  
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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 
případně prověřit další využití 

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. 40 Budování zázemí pro knihovnu, společenská místnost pro setkávání 
matek s dětmi, seniorů a dalších 

Financování a popis 
záměru 

Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, spotřebiče 
Vstup – nové dveře a podhledy 
Rozpočet obec  200.000 Kč (3314/5137)  

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  
Orientace – cedule 
Web a instagram 
Náklady na provoz Galerie 
 
Pořízení uměleckého osvětlení Galerie 
450 000 Kč (3315/6122)  

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 2022 
 

Záměr č. 1 Územní plán  - změna č.3 

Financování a popis záměru 

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), návaznost na rozhodnutí ZO ze dne 
02.11.2021 

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. 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 
 

• nákup 2 ks radarů se čtením rychlosti 260 000 Kč (2223/6122) 
• studie výstavby chodníků na dolním konci (od kostela směrem na Tichou, od DPS 

směrem na Frenštát p.R.,)  
• 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 realizaci v rozpočtu: 2 000 000 Kč (2212/6121) 

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

 
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) 

 

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

Financování a popis 
záměru 

Realizace parkování za nádražní budovou a jednání se Správou 
železnic – zahrnutí do projektu elektrifikace trati. Údržba zeleně 
odbornou firmou) 

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

 

 

http://www.dcov.cz/
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Záměr č. 45 - nový Oprava domu č.p. 386 (mezi vodními nádržemi žabák) 

Financování a popis 
záměru 

Prověření využití budovy (byt/apartmán, kavárna, objekt pro spolky 
- včelaři, turisti, rybáři…). 

Do rozpočtu jsme odhadli náklady na vypracování 
Prvotních studií 2-3. 
(3612/6121) – 200.000 Kč, ale vyjdeme z konkrétních 
nabídek. Předpoklad oslovení více architektů – viz. výběr 
přístavby školy. 

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

 
VODOVODY A KANALIZACE 

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

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

Výsadba květin po obci – 300.000 Kč (3745/5169) – např. okolo čerpačky na horním konci, truhlíky 
na mostech, u hřbitova a u dolního kostela 

Rekonstrukce oplocení u dolního hřbitova – 100.000 Kč na projektovou dokumentaci (3632/6121) 

Opravy autobusových zastávek - 300.000 Kč na realizaci / nákup (2292/5323) 

Urnový háj – pravidelná údržba. Priorita – turistické centrum obce. 

Termín sběru velkoobjemového odpadu: 26.3. a 17.9.2022. 

POZEMKY   (odhad celkových nákladů na výkup pozemků pod plánovanými investicemi– 
1.000.000 Kč)  (3639/6130) 

Strategická oblast 7 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 
nové webové stránky obce – příprava zahájena v roce 2021, dokončení se předpokládá 
počátkem roku 2022 

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 

https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx
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Strategická oblast 6 ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPOLKOVÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS 

 
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 

 

Plán kulturních a společenský akcí: Plán bude s ohledem na aktuální opatření v souvislosti s šířením 
onemocnění COVID 19 sestaven až v roce 2022.  

K tradičním akcím přibyla spolupráce s Kinematografem Bratří Čadíků http://www.kinematograf.cz/ 

Festival Cirkulum na cestách – v Kunčicích pod Ondřejníkem dne 5.6.2022 170.000 Kč 

 

     

 

http://www.kinematograf.cz/
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Střednědobý výhled projektových záměrů k realizaci: 

2023 

• Nové centrum 1.etapa (dotace) a 2. etapa (spolupráce se soukromým investorem) 
• Oprava domu č.p. 386 
• Rekonstrukce oplocení hřbitova u dolního kostela 

2024 

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

 
 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 09.12.2021 

 

Návrh předkládají 

Mgr. Michaela Šebelová – starostka obce 

David Fojtík – místostarosta obce 

Ing. Markéta Menšíková  - místostarostka obce 

Ing. Zdeněk Strnadel - předseda komise pro rozvoj obce 

Ing. David Strnadel – předseda finančního výboru  

 



Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Seznam   položek třídy 5 - běžné výdaje -  položka číslo  5171 - opravy a udržování  z návrhu rozpočtu na r. 2022

PAR POL PARAGRAF POLOŽKA ROZP  2022 POZNÁMKA

2212 5171   5171  Opravy a udržování 4 000 000,00 MK 51c a 53c, prostranství u Huťařství

  2212  Silnice 4 000 000,00

2221 5171   5171  Opravy a udržování 300 000,00 opravy autobus. Zastávek

  2221  Provoz veřejné silniční dopravy 300 000,00

2310 5171   5171  Opravy a udržování 850 000,00 údržba a opravy vodovod. Řadů

  2310  Pitná voda 850 000,00

2321 5171   5171  Opravy a udržování 400 000,00
  2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 400 000,00

3113 5171   5171  Opravy a udržování 600 000,00
  3113  Základní školy 600 000,00

3612 5171   5171  Opravy a udržování 10 000,00
  3612  Bytové hospodářství 10 000,00

3613 5171   5171  Opravy a udržování 200 000,00 oprava rotunda 
  3613  Nebytové hospodářství 200 000,00

3631 5171   5171  Opravy a udržování 200 000,00
  3631  Veřejné osvětlení 200 000,00

3639 5171   5171  Opravy a udržování 200 000,00 servis techniky
  3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 000,00

3722 5171   5171  Opravy a udržování 26 500,00
  3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 26 500,00

3745 5171   5171  Opravy a udržování 5 000,00
  3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000,00

4351 5171   5171  Opravy a udržování 10 000,00
  4351  Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 10 000,00

5212 5171   5171  Opravy a udržování 85 000,00 servis a opravy varovného systému (VOX)

  5212  Ochrana obyvatelstva 85 000,00

5512 5171   5171  Opravy a udržování 60 000,00
  5512  Požární ochrana - dobrovolná část 60 000,00

6171 5171   5171  Opravy a udržování 120 000,00
  6171  Činnost místní správy 120 000,00

Celkový součet 7 066 500,00

Zpracovala: Jana Martináková

V Kunčicích p. O. 26. 11. 2021



Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Seznam  položek třídy  6  - investiční výdaje z návrhu rozpočtu na r. 2022

PAR POL PARAGRAF POLOŽKA ROZP  2022 POZNÁMKA

2212 6121   6121  Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 realizace  místo pro přecházení rozcestí k nádraží

  2212  Silnice 2 000 000,00

2223 6122   6122  Stroje, přístroje a zařízení 260 000,00 2 ks radarů se čtením rychlosti

  2223  Bezpečnost silničního provozu 260 000,00

2310 6121   6121  Budovy, haly a stavby 100 000,00 PD ATS pod Stolovou
  2310  Pitná voda 100 000,00

2321 6122  6122   Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 výměna technologie ČOV  (kompresory)

  2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 500 000,00

3113 6121   6121  Budovy, haly a stavby  ROZPIS 750 000,00 zahrada MŠ dolní

3113 6121   6121  Budovy, haly a stavby 200 000,00 venkovní učebna

  3113  Základní školy 950 000,00

3315 6122  6122   Stroje, přístroje a zařízení 450 000,00 umělecké osvětlení galerie

  3315  Činnosti muzeí a galerií 450 000,00

3326 6121   6121  Budovy, haly a stavby 100 000,00 kovaná brána kaplička na Žárách

  3326  Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 100 000,00

3612 6121  6121   Budovy, haly a stavby 200 000,00 PD rekonstrukce  domu čp. 386

  3612  Bytové hospodářství 200 000,00

3631 6121   6121  Budovy, haly a stavby 500 000,00 výměna vedení (kabely místo drátů)

  3631  Veřejné osvětlení 500 000,00

3632 6121  6121   Budovy, haly a stavby 100 000,00 PD rekonstrukce  oplocení hřbitov u dolního kostela

  3632  Pohřebnictví 100 000,00

3639 6121   6121  Budovy, haly a stavby  ROZPIS 800 000,00 přeložka ČEZ

3639 6121   6121  Budovy, haly a stavby  ROZPIS 1 500 000,00 PD 2. etapa materna
3639 6121   6121  Budovy, haly a stavby 10 000 000,00 centrum obce realizace I. Etapy parkoviště

3639 6122   6122  Stroje, přístroje a zařízení  ROZPIS 150 000,00 kontejnery na BONETTI
3639 6122   6122  Stroje, přístroje a zařízení 450 000,00 nástavba na ořez větví

3639 6123   6123  Dopravní prostředky 280 000,00 splátky traktor

3639 6130   6130  Pozemky 1 000 000,00
  3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 14 180 000,00

3713 6342   6342  Investiční transfery krajům 150 000,00 kotlíkové dotace

  3713  Změny technologií vytápění 150 000,00
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3722 6121   6121  Budovy, haly a stavby 650 000,00 přístřešek na pile

  3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000,00

4351 6121   6121  Budovy, haly a stavby 300 000,00 byt č. 1 rekonstrukce -zvětšení na 2+KK

  5213  Krizová opatření 300 000,00

5512 6121  6121   Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 rekonstrukce has. Zbrojnice 
  5512  Požární ochrana - dobrovolná část 1 000 000,00

6171 6121  6121   Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 rekonstr. Pošta

  6171  Činnost místní správy 1 000 000,00

Celkový součet 22 440 000,00

Zpracovala: Jana Martináková

V Kunčicích p. O.  26.11.2021
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