
Stránka 1 z 4 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

X. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne18. 12. 2019  

1) Volba ověřovatelů zápisu 
2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého 

ze schválených bodů programu) 
3) Kontrola usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
4) Majetkové záležitosti: prodej pozemku parc. č. 381/2, trvalý travní 

porost, k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
5) Rozpočtové opatření č. 17/2019 
6) Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem, p.o. 
7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – o místním poplatku ze psů 
8) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – o místním poplatku z pobytu 
9) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 
10) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za odpad pro rok 2020 
11) Zmařené investice obce (ukončení realizace projektů) 
12) Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020 
13) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
14) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 
15) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2029 
16) Žádosti Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem - dotace na opravu 

interiéru farního kostela a na zabezpečení „ruského“ kostelíka a uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy č. 19/2019 o poskytnutí dotace 

17) Žádost TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 20/2019 o poskytnutí této dotace 

18) Kotlíkové dotace (navýšení celkové výše příspěvku obce) 
19) Smlouva o poskytnutí příspěvku - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí (provozování Senior TAXI v roce 2020) 
20) Odměna pro členy výjezdové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod 

Ondřejníkem 
21) Majetkové záležitosti: koupě pozemku parc.č.2666/1, trvalý travní porost, 

k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
22) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
23) Stolní obecní kalendář (dar obyvatelstvu) 
24) Přijetí zvýhodněné zápůjčky od Státního fondu životního prostředí 
25) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
26) Různé/ Diskuse 

 
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 
 
ZO schvaluje program X. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. X/2019/1:  
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Karel Jurek, Eva Žurková 
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ZO č. X/2019/3: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze IX. zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 05.11. 2019. 

Usnesení ZO č. X/2019/4:ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 381/2 trvalý travní porost 
o výměře 51 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem do společného jmění manželů BM a BJ, oba 
bytem Kunčice pod Ondřejníkem , PSČ 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, za cenu 
111 Kč/m2, celkově za 5.661 Kč. ZO pohlíží na tuto cenu, jako na cenu v místě a čase 
obvyklou. Kupující také uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva k 
nemovité věci. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto smlouvu 
jménem obce uzavřít. 

Usnesení ZO č. X/2019/5a: ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření číslo 
17/2019. 

Usnesení ZO č. X/2019/5b: ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 17/2019 v rozsahu 
předloženého návrhu. 

Usnesení ZO č. X/2019/6: ZO vydává zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce 
Kunčice pod Ondřejníkem, Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, 
IČO 64120473, s účinnosti od 1. ledna 2020 a ruší tímto ke dni 31. prosince 2019 zřizovací 
listinu Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se 
sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, 
vydanou zastupitelstvem obce dne 30. března 2005, usnesením č. XIII., ve znění jejího 
dodatku č. 1 ze dne 20. května 2008 a dodatku č. 2 ze dne 22. října 2009. 

Usnesení ZO č. X/2019/7: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice 
pod Ondřejníkem č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 

 
Usnesení ZO č. X/2019/8: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice 
pod Ondřejníkem č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu. 

Usnesení ZO č. X/2019/9: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice 
pod Ondřejníkem č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Usnesení ZO č. X/2019/10: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice 
pod Ondřejníkem č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení ZO č. X/2019/11:  

ZO rozhoduje o zrušení plánované výstavby  následujících 6 projektů: 
1. Vodovod u vodojemu - k. ú. Čeladná, projekt z roku 2006, projektant Ing. Dagmar 

Kantorová, Projekční stavební kancelář, 739 12 Čeladná 341  
2. Vodovod  Krpec – Kunčice pod Ondřejníkem, projekt z roku 2004, projektant 

Ing. Petr Jurečka, Projektová a inženýrská činnost v oboru vodního hospodářství 
3. Plynovod STL Valašská cesta, Kunčice pod Ondřejníkem, projekt z roku 2000, 

projektant Ing. Petr Jurečka, Projektová a inženýrská činnost v oboru vodního 
hospodářství 

4. Chodník v souběhu s komunikací vedoucí k ZŠ K.Svolinského, Kunčice pod 
Ondřejníkem, projekt z roku 2009, projektant Ing. Arch. Jaroslav Kunetek, 
Svatopluka Čecha 513, 760 01 Zlín 
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5. Rekonstrukce úřadu Kunčice pod Ondřejníkem, projekt z roku 2010, projektant 
Ing. arch. Petr Lichnovský, Architektonická kancelář s.r.o., Suvorovova 3, 700 30 
Ostrava-Zábřeh 

6. Nové centrum Kunčice pod Ondřejníkem, projekt z roku 2010, projektant 
Ing. arch. Petr Lichnovský, Architektonická kancelář s.r.o., Suvorovova 3, 700 30 
Ostrava-Zábřeh 

s tím, že se jedná o zmařenou investici v souhrnné výši 1.146.180 Kč 

Usnesení ZO č. X/2019/12a: ZO schvaluje Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice 
pod Ondřejníkem na rok 2020. 

Usnesení ZO č. X/2019/12b: ZO schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod 
Ondřejníkem na rok 2020. 

Usnesení ZO č. X/2019/13: ZO bere na vědomí informace o jednání finančního výboru 
zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. X/2019/14a: ZO bere na vědomí rozpis výdajů dle navrženého rozpočtu 
na rok 2020. 

Usnesení ZO č. X/2019/14b: ZO bere na vědomí rozpis příjmů a financování dle navrženého 
rozpočtu na rok 2020. 

Usnesení ZO č. X/2019/14c: ZO schvaluje rozpočet obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 
2020: příjmy: 50.342.300Kč, výdaje: 55.162.300Kč, financování: + 4.820.000Kč 

Usnesení ZO č. X/2019/14d: ZO zmocňuje radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření v celkovém rozsahu do 400.000 Kč mezi jednotlivými závaznými ukazateli 
schváleného rozpočtu. 

Usnesení ZO č. X/2019/15: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 
2029 v rozsahu předloženého návrhu. 
 
Usnesení ZO č. X/2019/16:ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti 
Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 22, PSČ: 739 13, Kunčice pod 
Ondřejníkem, IČ: 45235481 ve výši 300. 000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 19 / 2019 o poskytnutí této dotace. 
 
Usnesení ZO č. X/2019/17: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Kunčice 
pod Ondřejníkem, z. s., sídlem Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 759, 739 13 Kunčice pod 
Ondřejníkem, IČ 60803657, ve výši 300.000 Kč na pokrytí části nákladů organizace 
a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 20 / 2019 o poskytnutí této dotace. 
 
Usnesení ZO č. X/2019/18: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02235/2019/RRC 
o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem, sídlem 28. října 117, 702 
18 Ostrava, IČ: 70890692. Předmětem dodatku je navýšení závazku obce poskytnout 
příspěvek na spolufinancování výměny kotlů konečných uživatelů v celkové výši 160.000 Kč. 

Usnesení ZO č. X/2019/19: ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 pro Středisko 
sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, p.o. ve výši 95.267 Kč (neinvestiční příspěvek 
určený na výdaje na provozování služby Senior Taxi v roce 2020) a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Střediskem 
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sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, p.o. Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí o poskytnutí této dotace. 
 

Usnesení ZO č. X/2019/20: ZO schvaluje odměny členům jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Kunčice pod Ondřejníkem za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách 
a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době v navržené výši dle přílohy zápisu. 
 
Usnesení ZO č. X/2019/21: ZO schvaluje koupi pozemku parc. č. 2666/1, trvalý travní 
porost, k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem o výměře 1983 m2 od paní KJ, bytem 742 75 Lichnov 
za kupní cenu ve výši 456.090 Kč. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní 
smlouvy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
 
Usnesení ZO č. X/2019/22: ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce. 
 
Usnesení ZO č. X/2019/23: ZO schvaluje dar obyvatelstvu ve formě bezplatného poskytnutí 
jednoho kusu stolního obecního kalendáře do každé domácnosti obce Kunčice pod 
Ondřejníkem. Náklady na jeden kalendář jsou ve výši 58 Kč/ kus. Celková hodnota daru bude 
do výše 75.300 Kč. 
 

Usnesení ZO č. X/2019/24a: ZO schvaluje přijetí podpory formou zápůjčky ve výši 
522.542,20 Kč od Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, Chodov, 148 00  Praha, IČO 00020729, v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na snížení energetické náročnosti veřejných budov na zajištění financování projektu 
5.1 a) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny (číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009255) na základě Rozhodnutí Ministra životního prostředí 
č. 19000675 ze dne 15. listopadu 2019 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory 
z Fondu se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 
Chodov, 148 00  Praha, IČO 00020729, kdy výše čtvrtletní splátky činí 13.063,56 Kč a úroky 
v roce 2020 činí 1.675,40 Kč. 
 

Usnesení ZO č. X/2019/24b: ZO schvaluje přijetí podpory formou zápůjčky ve výši 
422.304,30 Kč od Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, Chodov, 148 00  Praha, IČO 00020729, v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na snížení energetické náročnosti veřejných budov na zajištění financování projektu 
5.1 b) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny (číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009254) na základě Rozhodnutí Ministra životního prostředí 
č. 19000665 ze dne 15. listopadu 2019 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory 
z Fondu se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 
Chodov, 148 00  Praha, IČO 00020729, kdy výše čtvrtletní splátky činí 10.557,61 Kč a úroky 
v roce 2020 činí 1.354,01 Kč. 
 
Usnesení ZO č. X/2019/25: ZO bere na vědomí informace o jednání kontrolního výboru 
zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 9.12.2019 (č.j. Kunc 2059/2019). 
                                                     
 
    David Fojtík                                                                           Mgr. Michaela Šebelová 
místostarosta obce                                                                               starostka obce 

         


