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OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM                               IČO 00296856 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ  
z V. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 09. 04. 2019  

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

 

 
ZO schvaluje program V. Zasedání zastupitelstva obce. 

Usnesení ZO č. V/2019/1:  
ZO volí návrhovou komisi ve složení: Marie Pokludová, Petr Vrlík. 
 

Usnesení ZO č. V/2019/2:  
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení: Lumír Poledník, Zdeněk Strnadel 
 
Usnesení ZO č. V/2019/4:  
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z IV. Zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.1. 2019. 
 
Usnesení ZO č. V/2019/5:  
ZO schvaluje jednorázovou roční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce ve výši 2.000 Kč 
za osobu a rok. 
 
Usnesení ZO č. V/2019/6:  
ZO schvaluje jednotlivým zastupitelům obce za každé přijetí projevu vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství, nebo za zastupování obce na veřejných občanských obřadech, 
poskytnutí příspěvku ve výši 600 Kč  

a) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo 
člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství a 

b)  na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce 
na veřejných občanských obřadech. 
 
Usnesení ZO č. V/2019/7:  
ZO schvaluje poskytování odměn 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. V/2019/8:  
ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji, sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 70890692, ve výši 60.000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem. 
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Usnesení ZO č. V/2019/9:  
ZO schvaluje Smlouvu 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, IČO 70890692. 
Předmětem smlouvy je závazek obce poskytnout příspěvek na spolufinancování výměny kotlů 
konečných uživatelů částku ve výši 5.000 Kč, celkově však maximálně 150.000 Kč. 
 
Usnesení ZO č. V/2019/10a: 
ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace spolku TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s., 
se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 759, 739 13  Kunčice p/O., IČO 60803657, ve výši 
230.000 Kč na pokrytí části nákladů na organizaci a zároveň schvaluje uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2019 o poskytnutí této dotace. 

Usnesení ZO č. V/2019/10b: 
ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace spolku TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s., 
se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 759, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 60803657, 
ve výši 60.000 Kč na pořádání sportovního dne se zábavou a zároveň schvaluje uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy č. 13 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

Usnesení ZO č. V/2019/11:  
ZO schvaluje podání žádosti v rámci Výzvy 3/2016 PU Státního fondu životního prostředí  - 
Půjčka Státního fondu životního prostředí na projekty s dotací z Operačního programu Životní 
prostředí na snížení energetické náročnosti veřejných budov na zajištění financování dvou 
dotačních projektů:  projektu 5.1a) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny 
(Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009255) a  projektu 5.1b) ZŠ Kunčice 
p.O. – energetické úspory tělocvičny (Registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009254) v celkové výši 951 696,34  Kč a ukládá radě obce, 
starostce obce a místostarostovi obce, aby zajistili podání žádosti o tuto dotaci. 

Usnesení ZO č. V/2019/12a:  
ZO bere na vědomí současný stav akce Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského – přístavba 
školy a dále bere na vědomí termín prohlídky stavby členy ZO – 23. dubna v 17:00 hod. 
na parkovišti za školou. 

Usnesení ZO č. V/2019/12b:  
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 650.001 Kč vč. DPH z důvodu víceprací dle položkových rozpočtů 
změnových listů stavby č. 8-19 a ukládá Radě obce, aby rozhodla o schválení uzavření 
Dodatku č. 2 se společností KVAZAR akciová společnost, se sídlem Střádalů 26/73, 
Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 00560383 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) 

Usnesení ZO č. V/2019/13:  
ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 27.2.2019 (č.j. Kunc 
326/2019). 
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Usnesení ZO č. V/2019/14:  
ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru ze dne 8.4.2019 (č.j. Kunc 
547/2019). 

 

 
Usnesení ZO č. V/2019/15:  
ZO schvaluje Dohodu, která je přílohou tohoto zápisu z jednání ZO, o změně katastrální 
hranice mezi obcemi Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem, jejímž předmětem je změna hranic 
obcí Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. V/2019/16:  
ZO ruší záměr realizovat developerský projekt „Terasový dům Ondřejník“ na pozemku parc. 
č. 1209/09 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem a doporučuje radě obce v působnosti Valné 
hromady společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 
Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 27833267, jejímž jediným společníkem je obec Kunčice pod 
Ondřejníkem, rozhodnout o zrušení plánované výstavby „Terasového domu Ondřejník“, čímž 
se bude jednat o zmařenou investici. 

Usnesení ZO č. V/2019/17a:  
ZO bere na vědomí aktuální stav projektu „rozhledna Skalka“. 

Usnesení ZO č. V/2019/17b:  
ZO ukládá radě obce a starostce obce, aby učinily veškerá potřebná jednání k přerušení prací 
na projektu „rozhledna Skalka“ do doby ukončení asanační těžby a obnovy přístupových cest 
k místu stavby „rozhledny Skalka“. 

Usnesení ZO č. V/2019/18A:  
ZO schvaluje koupi nově odděleného dílu „a“ z pozemku parc. č. KN 3581/1 o výměře 108 
m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, dle geometrického plánu č. 4392-20/2016 za cenu 700 
Kč/ m2 od společnosti U malířů s. r. o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 70, 739 13  
Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 25673513,  a ukládá starostce obce obstarat všechna právní 
jednání tak, aby tato nemovitost byla nabyta do vlastnictví obce. 

Usnesení ZO č. V/2019/18C:  
ZO požaduje pro rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 3367/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 589 m2 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem vypracování znaleckého 
posudku ohledně ceny nemovité věci včetně odhadu ceny vzrostlých stromů na náklady 
žadatele. 

Usnesení ZO č. V/2019/18D:  
ZO schvaluje koupi nově odměřeného pozemku parc. č.  2272/13 o velikosti 121 m2, 
odděleného z pozemku parc. č. 2272/1, vše v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem dle přiloženého 
Geometrického plánu č. 4817-29/2019 od pana LS,  Frýdlant nad Ostravicí, za cenu 50 Kč / 
m2. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto smlouvu jménem 
obce uzavřít. 

Usnesení ZO č. V/2019/19a:  
ZO schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem 
na rok 2019 – rozšíření o Záměr č. 39 - Generální oprava střechy budovy obecního úřadu. 

Usnesení ZO č. V/2019/19b:  
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ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2019 v rozsahu předloženého návrhu. 

Usnesení ZO č. V/2019/20:  
ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce. 

 
 
Usnesení ZO č. V/2019/21a:  
ZO zrušuje Jednací řád Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 19.12.2006. 

 
Usnesení ZO č. V/2019/21b:  
ZO vydává Jednací řád zastupitelstva Kunčice pod Ondřejníkem s účinností od 1.5.2019. 

 
Usnesení ZO č. V/2019/22a:  
ZO bere na vědomí informace o jednáních všech komisí rady obce. 

 
Usnesení ZO č. V/2019/22b:  
ZO bere na vědomí informace o využívání služby Senior Taxi občany naší obce v období 
leden – březen 2019. 

 
    
    
                                                     
 
 
    David Fojtík                                                                           Mgr. Michaela Šebelová 
místostarosta obce                                                                               starostka obce 
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