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122 563 385 Kč na kanalizaci a ČOV

Přesně takovou částku získala Obec
Kunčice pod Ondřejníkem ze Státního
fondu životního prostředí ČR na výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod.

Cesta k těmto penězům však byla
dlouhá. Jistě si všichni pamatují „několikeré
zahájení stavby“, a to již od 80. let min-
ulého století. Po přibližně 30ti letech
snažení a zpracovávání různých variant po-
dala obec loni v únoru poprvé žádost o
dotaci a ... byli jsme úspěšní. Náš projekt
bude podpořen částkou více 122 milionů
korun. Celkové náklady stavby jsou podle
projektové dokumentace téměř 178 mili-
onů korun.

Co za tyto peníze postavíme: odkanali-
zujeme velkou část obce - její západní část
(dolní konec až po Holubjanky) a samo-
zřejmě čistírnu odpadních vod. Dlouho se
debatovalo o variantě, zda použít tlakovou
kanalizaci nebo gravitační (splašky
odtékají samospádem). Byla vybrána vari-
anta, které je provozně - ekonomicky
výhodnější, tedy gravitační kanalizace.
Obec provede zároveň na své náklady
v určité lhůtě i část jednotlivých přípojek
k rodinným domům.

Na rozdíl mezi získanou dotací a celko-
vými náklady stavby bude použit s největší
pravděpodobností dlouhodobý úvěr. Tato
stavba pomůže obci zařadit se mezi
vyspělé regiony, neboť péče o životní
prostředí a vznik podmínek pro výstavbu je
jednou z priorit moderní společnosti, tedy
i naší vesnice.

Pokud budou jednání se státním fon-
dem probíhat v daném harmonogramu,
začneme stavbu realizovat v letních měsících
tohoto roku. Dokončena bude do konce
roku 2011. Michal Pavlita, starosta obce
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V pátek 22. ledna 2010 se v sále na
Huťařství konalo tradiční lednové plesání pořá-
dané SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského.
Atmosféra v sále byla velmi příjemná, i když sál
nepraskal ve švech. K tanci a poslechu nám
hrála kapela Impuls.

Netradičním zpestřením plesu bylo vys-
toupení sokolnické skupiny pod vedením pana
René Vrbického z Ostravy, které jsme u nás
v Kunčicích viděli již na dětském dni. Dravci
přelétali přímo mezi přítomnými pány a dá-
mami, někteří odvážní je dokonce chytali přímo
na ruku nebo dělali dravcům překážku.

Letos jsme na ples nezvali nikoho, kdo by
nám předvedl předtančení a to pro to, že jsme

si jej na místě udělali sami. Odvážní a neod-
padnuvší si hromadně zatancovali skotský
tanec Highland Barn Dance, kde se velmi
rychle měnily taneční kroky, směry tance, ale
hlavně taneční partneři a partnerky.

O půlnoci nesměla chybět tombola, která
byla velmi bohatá, za což patří díky všem spon-
zorům, kteří jsou tito: Restaurace a penzion
Huťařství – pan Vícha a pan Kotrik, Pekárna
Vial, fa Jurek S+R, Zahradnictví Vykrut, fa
Traso Oil, fa Graseko, fa Revin, Fyzioterapie a
masáže, Michaela Šebelová, fa DOZA, fa
Šigut a dcera, fa Next shop – p Čajánková, Pa-
pírnicví a drogerie na Huťařství, Květiny
Marcela Byrtusová, Hospůdka na Kopečku, fa

Premier, fa Petr, fa Mitura, pojišťovna UNIQA
paní Šlechtová, Vinotéka Valerián Aleš, fa
Moravská stavební a topenářská, p. Knapek,
p. Káňa, p. Daníček, p.Stoliga, manželé Ju-
račákovi, manželé Němcovi, p. Rašková, p.
Řezníčková, p.Janota, p.Homolová, manželé
Bartoníčkovi, p. Klimšová, p.Cochlar, p.
Chromčáková, p. Buzek a další. Všem
(doufám, že jsem na nikoho nezapomněla)
velmi děkujeme.

Nesmíme zapomenout poděkovat dětem ze
ZŠ za přípravu krásné a stylové výzdoby.

Za rok na shledanou!

Za SRPDŠ Michaela Šebelová

Lednové plesání na Huťařství

Přijďte v mrazivých zimních
dnech vyzkoušet masáž

horkými lávovými kameny...

...NABÍZÍME AKČNÍ
SLEVU 30%

(stačí se objednat do konce letošní
zimy a předložit tento inzerát)

Masáž horkými lávovými
kameny je vysoce protistre-

sová masáž, hluboce
relaxuje a harmonizuje.

Postupně prohřívá celé tělo,
stimuluje krevní oběh

a lymfatický systém, po-
máhá detoxikaci organismu
a vyrovnává energii v těle.

www.fyzioterapie-beskydy.cz
tel: 608 980 225

P.S. Věřím, že již víte, kde nás najdete:-)
Rozšířili jsme pro Vás provozní dobu

(viz www stránky).

inzerce

V prvním vydání Obecních novin v loňském
roce jsme přirovnali činnost obecního zastupi-
telstva, s trochou nadsázky a humoru, k čin-
nosti a hře fotbalového týmu.

Snahou bylo sdělit občanům, kteří převážně
nechodí na veřejné schůze zastupitelstva, odleh-
čenou formou, v počátku roku, ve víru předsevzetí
a optimistické nálady, co se zastupitelstvu po-
dařilo za uplynulé roky v „soutěži“ realizovat a jaké
nálady panují v „mužstvu“.

Dnes, po uplynutí dalšího funkčního roku,
se pokusíme na předchozí styl navázat a
doufáme, že trilogii završíme na závěr celého
čtyřletého období.

V úvodu je třeba sdělit, že se v průběhu
loňské soutěže násilně a bezprecedentně změnila
pravidla hry. Diváci rozhodli o výměně funkcionářů
v nadřízených orgánech a ti přes „rozhodčí“
ovlivňují hru na všech hřištích. Důsledky změn
pocítilo v závěru roku i naše družstvo.

Pokles příjmu do rozpočtu naznačil, že
plány na nákup hráčů budou muset být ko-
rigovány, a ještě více, než kdy jindy, se budeme
muset spolehnout na vlastní síly, lépe korigovat
hru a semknout tým kolem kapitána.

Dosavadní výsledky družstva v soutěži
předčily očekávání. Na různé investiční akce,
projekty a rekonstrukce se podařilo obci získat
dotační prostředky převyšující 144 miliónů
korun. Tento výsledek, vzhledem k výše uve-
deným změnám, půjde zřejmě jen těžce opako-
vat. Nálada a odhodlání je přesto v družstvu
do poslední čtvrtiny soutěže dobrá.

Někteří hráči sice kapitánovi vytýkají přílišné
sólování, ten si to však může dovolit. Hraje ze za-
jištěné obrany a ví, že v konečné fázi jej družstvo
podrží i v případě, že by se včas nevrátil a neb-
ude tedy při obranné činnosti chybět. Může se
soustředit jen na útok. Je to hrotový hráč.

Centry z levé i pravé strany přicházejí, ne
však tak často, jak by si diváci přáli.

Zvláště z levé strany se hraje někdy
zbytečně dozadu. Jsou tu však starší hráči a
dávají přednost jistotě před rizikem.

Bez rizika (jít do projektů, žádostí o dotace,
jít za svým názorem) však není překvapivých
výsledků.

V této souvislosti je nutné ještě jednou
zmínit situaci kolem obchodu v centru obce.
Mnoho občanů si říká, zda-li cena za pozemek
(transakce již byla dříve v tisku vysvětlena),
není příliš vysoká. Cenou je zde myšlena
současná úroveň služeb firmy COOP, odchod
stávajících zaměstnanců a jiné nepříjemnosti.

Trh někdy určí, že cena za 10 m je vyšší než v
jiné lokalitě za 1 000 m. Tuto cenu (výše zmíněné
služby) je nutné rozložit v čase a přihlédnout k
záměrům obce řešit zděděné záležitosti a celkový
záměr změny a výstavby centra. A v této souvis-
losti můžeme skutečně hovořit o dobré investici.

Kapitán udělal pár kliček, tentokrát zpět na
vlastní půlku hřiště, diváci to zprvu nepochopili,
ale z následného útoku míč opět skončil v bráně.

Nejinak je to i při jiných projektech. Pro
získání dotace 122 miliónů na kanalizaci, pro-
jekt, jehož rozsah si většina z nás neumí před-
stavit, bylo nutné uhrát takových kliček
nesčetně. Ale díky celému družstvu. Díky za-
jištěné obraně. Je to týmový výsledek.

Doufejme, že družstvo udrží náskok, který
získalo v předchozích kolech soutěže.

Někteří hráči sice volají po zvolnění tempa.
Je to předčasné. Doufejme, že svržení vlády a
pravá tvář faktického „bezvládí“ nezpůsobí
zhroucení rozpočtu, nové krajské vlády nebudou
blokovat dotace, když již dnes naznačují, že
rozhodčí budou pískat hlavně ve prospěch čer-
vených a oranžových dresů, podle zásady, do hry
žádná demokracie nepatří. Většina družstva však
hledí do budoucna optimisticky a i přes intriky
rozhodčích věří, že stávající pozice v soutěži
udrží. Ta ji totiž zajišťuje účast v pohárech.

Tak uvidíme, jestli se v Kunčicích bude hrát
o pohár, nebo o udržení stávajících pozic.
Družstvo jako celek by si zasloužilo pohár. Di-
váci by si měli uvědomit, že stávající kapitán, a
družstvo s převahou útočníků, je odolnější
proti faulům, když za ním stojí plné tribuny. A
vítězná sestava se nemění !

Závěrem stejně jako před rokem, přijďte je
povzbudit nejen na tribunu, ale i do kabiny
(zasedání obecního zastupitelstva).

Rádi Vás tam uvidíme.
MS ODS Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčická patnáctka
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Kunčice pod Ondřejníkem

Rada Obce Kunčice pod Ondřej-
níkem schválila dne 14. prosince
2009 záměr prodat nemovitosti:

1. Budova č.p. 304 (stará škola)
st. 350 - 426 m2

p.č. 1881/6 - 1.068 m2

p.č. 1893/8 - přibližně ½ současné
výměry pozemku 429 m2

Předpokládaná prodejní cena:
2.200.000,00 Kč

2. Budova č.p. 315 (kino)
st. 394/1 - 623 m2

st. 394/2 - 44 m2

p.č. 1748/3 - 2.591 m2

p.č. 1748/9 - 236 m2

Předpokládaná prodejní cena:
2.800.000,00 Kč

3. Budova č.p. 627 (lékárna)
st. 356 - 318 m2

st. 484 - 63 m2

p.č. 1899/2 - 7.228 m2

p.č. 1899/3 - 1.072 m2

Předpokládaná prodejní cena:
7.300.000,00 Kč

4. Budova č.p. 316
(mateřská škola)

st. 317 - 189 m2

st. 390 - 1.235 m2

p.č. 323/2 - 1.440 m2

Předpokládaná prodejní cena:
3.500.000,00 Kč

Informace:
Michal Pavlita, starosta obce
tel. 556 850 154, 556 850 171
email: starosta@kuncicepo.cz

Jubilanti
v lednu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Marie Uhrová 94 let
Růžena Lhotská 90 let
Marie Tomančáková 88 let
Anežka Michnová 86 let
Marie Šmiřáková 86 let
Zdeňka Blažková 83 let
Drahomíra Pustějovská 82 let
Jiřina Justová 81 let
Žofie Chasáková 75 let
Josef Fojtík 70 let
Jiřina Maralíková 70 let
Jarmila Kokešová 65 let
Jaroslav Golc 65 let
Jaroslav Bíza 65 let
Drahomíra Valášková 60 let
Alois Gajdůšek 60 let
Zdenek Vozňák 60 let
Miroslav Stoliga 60 let
Emilie Gajdošová 60 let
Věrka Juroková 60 let
Jaroslav Šrubař 60 let
Jan Lanča 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Rozloučení
V měsíci prosinci a lednu jsme se na-
posledy rozloučili s paní Adélou Šru-
bařovou a panem Tiborem Šofránkem.

Koncem prosince r.
2009 nás navžda
opustila paní
Adéla Šrubařová,
dlouholetá učitelka
naší ZŠ.
Děkuji všem, kteří mi
projevili soustrast,

sdíleli můj zármutek a snažili se tak zmír-
nit bolest a utrpení nad ztrátou milované
manželky. Moje upřímné poděkování
také patří našim praktickým lékařům
MUDr. Janu Chovančíkovi a MUDr. Fran-
tišce Chovančíkové za odbornou a eru-
dovanou terapii, humánní přístup a
příkladnou obětavost v péči o těžce
nemocnou manželku.
Rovněž chci poděkovat zdravotní sestře
S. Starečkové. PaedDr. Zdeněk Šrubař

Vzpomínka
Dne 23.2.2010 uběhne 1 rok od úmrtí
naší drahé maminky a manželky paní
Marie Čajánkové.
Kdo jste ji znali vzpomeňte si na ni s
námi. Za rodinu manžel Jiří Čajánek

Upozornění
Vážení čtenáři, vraťte prosím do Kni-
hovny Horní - Pod Stolovou knihy s oz-
načením REG. Poplatek za rok 2010
činí 40,- Kč.
Knihovna je otevřena v úterý 15:00 až
18:00 hod. Marie Starnovská

Oznámení pro členy honebního společenstva (HS)
Řádná valná hromada HS v Kunčicích p. O. se svolává na den 07.03.2010. Bude se

konat v hostinci „Na Kopečku“. Zahájení jednání valné hromady v 10.00 hod.

V případě neúčasti nadpoloviční většiny hlasů uskuteční se jednání valné hromady po
uplynutí 1 hodiny na témže místě viz § 22 odst. 4 zák. 449/2001 Sb. Člen HS může
udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Volba orgánu valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
3. Roční účetní uzávěrka a návrh rozpočtu pro rok 2010
4. Usnesení a závěr

Pro účastníky valné hromady je zajištěno občerstvení a pohoštění.
Za HS Josef Řezníček, honební starosta.

�

� �

�

� �

Prodej nemovitostí

Matrika a evidence
obyvatel v r. 2009
• narodilo se 27 dětí (10 dívek a 17 chlapců)
• zemřelo 23 občanů
• bylo uzavřeno 8 sňatků (z toho 3 páry

kunčických, 5 bylo uzavřeno v obřadní síni,
2 mimo obřadní síň a 1 sňatek byl církevní)

• k trvalému pobytu se přihlásilo 82 občanů
• odhlásilo se 33 občanů
• stěhování v obci – 14 občanů
• 9 občanům byl zrušen trvalý pobyt úřední

cestou
• 4 občané si požádali o výpis z infor-

mačního systému
• bylo provedeno 740 ověření podpisů a

listin

• žádost o občanský průkaz si podalo 163
občanů

• byly provedeny 4 zápisy o uznání otcovství
• 5x jsme přivítali v obřadní síni nové občánky
• 19 občanů požádalo o osvědčení o stát-

ním občanství
• ověřené výstupy z CZECH POINTU: -

výpis z rejstříku trestů – 34 žádostí
- výpis z katastru nemovitostí – 37 žádostí
- výpis z obchodního rejstříku – 4 žádosti
- výpis z živnostenského rejstříku – 1 žádost

• počet občanů k 1. 1. 2010 – 2138 (1045
mužů a 1093 žen)

Taťána Holušová, matrikářka
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Dne 21.1. 2010 proběhl v kunčické
škole zápis dětí do 1. ročníku. Jak už se
v této škole stalo tradicí, nemusely se děti
vůbec bát, protože nešlo o absolvování
náročné školní zkoušky, ale všem šlo hlavně
o to, aby děti první setkání se školou neo-
dradilo a strávily zde pěkné odpoledne.

Zápis dětí do 1. ročníku
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Letos si paní učitelky vzaly na pomoc knihu J. Čapka Povídání
o pejskovi a kočičce a vyšly z příhod těchto dvou zvířátek, které
děti mají rády a dobře je znají. Zvířecí kamarádi doprovázeli bu-
doucí školáky při plnění všech úkolů. Děti si vyšly s pejskem a
kočičkou na procházku po předem připravené dráze. Třídily před-
měty, také trošičku počítaly, graficky zkrášlily šatičky panence, a
když si pejsek s kočičkou upekli dort, pomohly jej také nazdobit.
Nechyběly ani hezké básničky i písničky. Při všech těchto hrových
činnostech snad ani nepostřehly, že prošly svojí první školní zk-
ouškou. Odměnou za správně provedenou činnost zatím nebyly
jedničky, ale předškoláci dostávali malé dárky, které všem udělaly
radost. Pamětní list spolu se vzpomínkami bude jistě připomínat
dětem tento den i po létech. Organizátorům zápisu udělaly největší
radost spokojené děti a jejich kladné odpovědi na otázku, zda se
budoucí žáčci do školy těší. Potěšující byl také zájem o naši školu,
neboť letos přišlo k zápisu do ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice
p. O. 30 dětí. Markéta Jurková
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Kunčice pod Ondřejníkem

KARLA SVOLINSKÉHO

Pozvánka
SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského srdečně zve na Dětský ve-
černíčkový ples, který se pro
všechny děti z Kunčic bude konat
v sobotu 27. 2. 2010 od 15:00 v
sále na Huťařství. Po hojné účasti
v loňském roce hlásíme, že letos
budeme na nápor dětí lépe
připraveni. A děti, vymýšlejte spolu
s maminkou a tatínkem, za kterou
oblíbenou postavičku z Večer-
níčku půjdete a trénujte svaly,
budete je potřebovat:-)



6

přítomni: Michal Pavlita
Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš
Pavel Řezníček

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 71. zasedání
1) Kupní smlouva mezi obcí a Ing. K.K.,

Frýdek - Místek
2) Úprava rozpočtu č. 9/2009
3) Rozpočet obce na rok 2010
4) Rozpočtový výhled obce do roku 2018
5) Operační plán rozvoje obce na rok 2010
6) Program XXII. zas. zastupitelstva obce
7) Zveřejnění záměru prodeje pozemku
8) Kupní smlouva mezi obcí a Ing. K.J.,

Kunčice pod Ondřejníkem
9) Zrušení usnesení ze 68. zasedání rady

obce ze dne 5. října 2009, bodu 8)
10) Kupní smlouva mezi obcí a Ing. M.Š,

Kunčice pod Ondřejníkem
11) Pověření starosty obce podpisem doku-

mentů přijatých na 71. zasedání rady
obce dne 30. listopadu 2009

12) Diskuze
Hlasování: (pro–proti–zdržel se–nehlasoval)

RO schvaluje program jednání a zařazení
nového bodu programu:
13) Poskytnutí finančního příspěvku Čes-

kému svazu včelařů, o.s., Základní orga-
nizaci Kunčice p. Ondř. 70215 4-0-0-1

k bodu 1)
RO schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a Ing.
K.K., Frýdek - Místek. 4-0-0-1

k bodu 2)
RO schvaluje úpravu rozpočtu č. 9/2009.

4-0-0-1
k bodu 3)
RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit
rozpočet obce na 2010 podle předloženého
návrhu. 4-0-0-1

k bodu 4)
RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit
rozpočtový výhled obce do roku 2018 podle
předloženého návrhu. 4-0-0-1

k bodu 5)
RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit
Operační plán rozvoje obce na rok 2010.

1-0-4
Rada obce nepřijala k tomuto bodu usnesení.

k bodu 6)
RO schvaluje program XXII. zasedání zas-
tupitelstva obce. 5-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje po-
zemku p.č. 3445/2, p.č. 1806/4 a p.č. 3571,
vše v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondř. 5-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a Ing.
K.J., Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje zrušení usnesení ze 68.
zasedání rady obce ze dne 5. října 2009,
bodu 8). 5-0-0

k bodu 10)
RO schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a Ing.
M.Š, Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 11)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 71. zasedání rady obce
dne 30. listopadu 2009. 5-0-0

k bodu 12)
Diskuze proběhla k výstavbě chodníků v obci.

k bodu 13)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Českému svazu včelařů, o.s., Základní orga-
nizaci Kunčice pod Ondřejníkem 70215 ve
výši 15.000,-- Kč na zajištění činnosti v roce
2009. 5-0-0

Zápis a usnesení ze 71. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 30. listopadu 2009

inzerce

inzerce

NET SHOP
– GALANTERIE

– SECOND HAND
(dětský + dospělý)

– NOVÉ dětské pyžama (vel. 86-146)
– NOVÉ dětské spodní prádlo

(vel. 86 – 122)
– půjčovna karnevalových masek

a kostýmů
– dřevěné hodiny s Vámi

zvoleným motivem
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO: 10:00 – 15:00
ÚT: 10:00 – 15:00
ST: 10:00 – 16:00
ČT: 10:00 – 15:00
PÁ: 10:00 – 15:00

do 31.03.2010 – půjčovna
karnevalových masek a kostýmů
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Zápis a usnesení ze 72. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 14. prosince 2009
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 72. zasedání
1) Žádost o povolení hostování na pouti

v roce 2010
2) Smlouva o zřízení místa zpětného

odběru přenosných baterií a akumulá-
torů - ECOBAT s.r.o., Praha

3) Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
4) Smlouva o poskytování realitních služeb
5) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.

D4/17/2009 - Metrostav a.s., Praha
6) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy -

H.H., Kunčice p.O.
7) Žádost o poskytnutí finanční příspěvku

- PSC Komax Kunčice pod Ondřejníkem
8) Pověření starosty obce podpisem doku-

mentů přijatých na 72. zasedání rady
obce dne 14. prosince 2009

9) Diskuze

Hlasování: (pro–proti–zdržel se–nehlasoval)

RO schvaluje program jednání a zařazení
nových bodů programu:

10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č.
0266349429 ze dne 26. ledna 2009
- Česká spořitelna, a.s., Praha

11) Žádost Základní školy a mateřské školy
Karla Svolinského Kunčice pod Ondř.
o schválení přijetí finančního příspěvku
ve výši 5.000,-- Kč

12) Úprava rozpočtu č. 10/2009. 5-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje žádost o povolení hostování
na pouti v roce 2010 Vladimíra Pflegera,
Sviadnov a Jindřicha Pflegera, Opava.

5-0-0
k bodu 2)
RO schvaluje Smlouvu o zřízení místa zpět-
ného odběru přenosných baterií a aku-
mulátorů mezi obcí a ECOBAT s.r.o.,
Praha. 5-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti:
3.1. Budovu č.p. 304 (stará škola) a

pozemky st. 350, p.č. 1881/6 a p.č.
1893/8,

3.2. Budovu č.p. 315 (kino) a pozemky st.
394/1, st. 394/2, p.č. 1748/3 a
1748/9,

3.3. Budova č.p. 627 (lékárna) a pozemky
st. 356, st. 484, p.č. 1899/2 a p.č.
1899/3,

3.4. Budova č.p. 316 (mateřská škola) a
pozemky st. 317, st. 390 a p.č. 323/2,

vše v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondře-
jníkem. 5-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouvu o poskytování
realitních služeb mezi obcí a společností
JUSTKA REPRO s. r. o. („společnost
RE/MAX Actual“), se sídlem Kopřivnice
s tímto doplněním:

„Platnost a účinnost Smlouvy o posky-
tování realitních služeb je ode dne 1. dubna
2010 a výše provize je od 1. října 2010
stanovena ve výši dvě procenta“ 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. D4/17/2009 mezi obcí a
společností Metrostav a.s., Praha. 5-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
do 31.12.2010 mezi obcí a H.H., Kunčice
pod Ondřejníkem týkající se bytu v budově
č.p. 311 v Kunčicích pod Ondřejníkem.

5-0-0
k bodu 7)
RO schvaluje poskytnutí finančního přís-
pěvku PSC Komax Kunčice pod Ondřej-
níkem, oddílu č. 704959 ve výši 5.000,-- Kč
na zajištění činnosti v roce 2010. 5-0-0

k bodu 8)
RO pověřuje starostu obce podpisem
dokumentů přijatých na 72. zasedání rady
obce dne 14. prosince 2009. 5-0-0

k bodu 10)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
úvěru č. 0266349429 ze dne 26. ledna
2009 mezi obcí a společností Česká
spořitelna, a.s., Praha. 5-0-0

k bodu 11)
RO schvaluje přijetí finančního příspěvku
ve výši 5.000,-- Kč pro Základní školu a
mateřskou školu Karla Svolinského,
Kunčice pod Ondřejníkem od MUDr. J.Ch.,
Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 12)
RO doporučuje zastupitelstvu obce
schválit úpravu rozpočtu č. 10/2009.

5-0-0

inzerce
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Stále si neuvědomujeme, že netečnost,
sobectví a bezohlednost ke svému okolí
rozhoduje o kvalitě a délce našeho života,
že většina škodlivin putuje do potravního
řetězce.

Zatím máme to štěstí, že žijeme
v oblasti, která i přes celosvětovou změnu
ovzduší a přes mnohá zhoršení, snad zůs-
tane obyvatelná i když nám také hrozí větší
extrémy – sucha, povodně a záplavy,
vichřice a vedra.

Důležitou roli pro ochranu klimatu má
živá příroda, naše zeleň, lesy, mokřady,
vodní plochy, zahrady a sady, které pohlcují
velkou část vyprodukovaných škodlivin a
vracejí nám kyslík. Indikátorem našeho
chování k přírodě je stav přírodních zdrojů
vody, našich pramenů a studánek.

Proto jsme na turistických trasách přes
obce Kunčice p. O. a Čeladnou v roce
2009 srovnali vzorky vody z 10 studánek
s požadavky vyhlášky číslo 252/04 Sb. pro
pitnou vodu. Protokoly nám ukázaly, že jen
ve dvou studánkách u horských chat Hu-
bertky a Leopoldky jsou škodlivé mikroor-
ganismy v přípustných hodnotách a voda
je pitná bez převaření.

Mikrobiologické rozbory vody prová-
díme již několik let a jsme nešťastní, že ne-
rozumné počínání člověka postupně
zhoršuje podmínky k životu v Beskydech a
celém Moravskoslezském kraji.

Zapomínáme, že pitná voda je ne-
nahraditelná a jejím nedostatkem trpí a
umírají miliony lidí na celém světě.

Co dělat?
• nevypouštět saponáty a někdy i fekálie

do potoků a na louky
• trativody nahradit lokálními čističkami
• odpady třídit a dávat do kontejnerů
• biologický odpad kompostovat a ne-

vytvářet z něj černé skládky
• nespalovat umělé hmoty, oleje a pneu-

matiky
• získávat spoluobčany aspoň k drob-

ným skutkům, které přírodě a nám
všem pomůžou, vždyť jsme její
součástí a varování nepodceňujme !

Copak musíme žít v nejhorším ovzduší,
držet primát v rakovině tlustého střeva a
podmínky k životu si stále zhoršovat?

Za Základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody v Kunčicích p. O. a Pozemkový

spolek Podbeskydí Miloslav Šrubař
(tel: 737 531 886)

Může za náš zdravotní stav
Znečištěné ovzduší?
Nevhodná strava?
Zdroje pitné vody?

inzerce

Usnesení z XXII. zasedání
zastupitelstva obce

Kunčice pod Ondřejníkem
konaného dne 17. 12. 2009
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve složení: Petr

Tryščuk, Radim Jurek
2) ověřovatele zápisu: Antonín Žák, Lumír

Poledník

II. B e r e n a v ě d o m í :
3) kontrolu usnesení ze XXI. zasedání zas-

tupitelstva obce konaného dne 22. října
2009,

4) zprávu finančního výboru,
8) zprávu o hospodaření společnosti

Kunčická s.r.o. za období leden až
listopad 2009,

9) informace o jednáních rady obce.

III. S c h v a l u j e :
Program XXII. zasedání zastupitelstva obce
a zařazení nového bodu programu č. 14)
Úprava rozpočtu č. 10/2009,
5) rozpočet obce na rok 2010:

příjmy ve výši 35.505.300,-- Kč,
výdaje ve výši: 32.346.300,-- Kč,
financování ve výši – 3.159.000,-- Kč
podle přílohy č. 1,

6) rozpočtový výhled na roky 2011 až 2018
podle přílohy č. 2,

7) Operační plán obce na rozpočtový rok
2010 podle přílohy č. 3,

10) zveřejňování prezentace politických
stran v Obecních novinách zdarma při
všech významných událostech, státních
svátcích, významných dnech nebo vol-
bách,

11) a) prodej části pozemku p.č. 3345/2,
p.č. 1806/4 a p.č. 3571 v k.ú. a Obci
Kunčice pod Ondřejníkem K.K.,
Kunčice p.O.,
b) prodej části pozemky p.č. 1806/2 a
p.č. 3357/2 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem M.M., Kunčice p.O.

14) úpravu rozpočtu obce č. 10/2009
takto: úprava příjmů 0,-- Kč, úprava vý-
dajů - 186.200,-- Kč a úprava financo-
vání 186.200,-- Kč podle přílohy č. 4.

IV. Z m o c ň u j e :
12) starostu obce k podpisu dokumentů

schválených na XXII. zasedání zastupi-
telstva obce konaného dne 17. prosince
2009.

V. S t a n o v u j e :
5) že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí

být příkazcem operací překročen jim
stanovený objem výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu na rok
2010.

V Kunčicích p.O., 17. prosince 2009

Michal Pavlita, starosta obce
Oldřich Harabiš, místostarosta obce

Od ledna 2010 je pro potřeby občanů přítomen každou středu
od 15.00 do 16.00 hodin na obecním úřadě v Kunčicích pod
Ondřejníkem policista z obvodního oddělení ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Michal Pavlita, starosta obce


