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OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM                               IČO 00296856 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ  
z VI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 20. 05. 2019  

(podle bodů schváleného programu zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) 

ZO schvaluje program VI. Zasedání zastupitelstva obce. 

Usnesení ZO č. VI/2019/1:  
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení: Vít Majerek, Milan Kubín 
 
ZO č. VI/2019/3:  
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze V. zasedání zastupitelstva obce ze dne 09.04 2019. 
 
Usnesení ZO č. VI/2019/4:  
ZO schvaluje navýšení finančních prostředků z vlastních zdrojů na stavbu „Navýšení kapacity 
ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem - přístavba školy“ (podpořené v rámci 
podprogramu Ministerstva financí České republiky, 298213 Podpora rozvoje a obnovy 
regionálních škol v okolí velkých měst, název akce: Obec Kunčice pod Ondřejníkem – 
Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského, evidenční číslo poskytovatele dotace 
298D213000136) o 1 089 661 Kč vč. DPH z důvodu víceprací dle položkových rozpočtů 
změnových listů stavby č. 20-34 a ukládá Radě obce, aby rozhodla o schválení uzavření 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018 (č.j. Kunc 1108/2018) a Dodatku č. 1 
k této smlouvě ze dne 19.11.2018 (č.j. Kunc 1702/2018) a k Dodatku č. 2 k této smlouvě ze 
dne 25.04.2019 (č.j. Kunc 659/2019) mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 
KVAZAR a.s., Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 00560383. 

Usnesení ZO č. VI/2019/5a:  
ZO bere na vědomí předpokládanou cenu realizace přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie., kterou je potřeba realizovat v rámci projektu „Nové centrum 
v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. etapa“. Náklady byly společností ČEZ Distribuce a.s., 
předběžně stanoveny na cca 670.000 Kč bez DPH.  ZO zároveň bere na vědomí, že skutečná 
výše nákladů bude upřesněna až dle projektové dokumentace ve smlouvě o realizaci přeložky. 

Usnesení ZO č. VI/2019/5b:  
ZO schvaluje v rámci projektu „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. etapa“ 
uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120068862 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností ČEZ Distribuce a.s., sídlem Děčín – Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. 

Usnesení ZO č. VI/2019/6:  
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 7/2019 v rozsahu předloženého návrhu. 

Usnesení ZO č. VI/2019/7:  
ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce. 
 

                                                     
    David Fojtík                                                                           Mgr. Michaela Šebelová 
místostarosta obce                                                                               starostka obce 
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