
ČERVENEC – SRPEN 2010

POZVÁNKA
23. září 2010
Autobusový zájezd na zámek
do Raduně

Více na straně 3

Školní rok 2009/2010 zakončili žáci kunčické školy vel-
kým programem pro veřejnost, tradiční školní akademií.
25. června tak měli možnost prezentovat svoji práci, ale
hlavně ukázat, že ve škole, když spojí síly třídní kolektivy
s vyučujícími, může být i hodně veselo. Se svými většinou
tanečními programy vystoupily děti všech ročníků, letos

poprvé se představili na školní akademii také předško-
láci. Celý program se nesl v duchu oslav perlové svatby,
neboť škola slaví třicet let od svého vzniku. Věříme, že se
jednotlivé vstupy všech tříd návštěvníkům líbily a zaujalo
je i průvodní slovo, které přednesli Kateřina Syrková a
Marek Šigut.

Dětský den v Kunčicích pod Ondřejníkem

foto: Petr Tryščuk
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Na konci měsíce února odcestoval frýd-
lantský policista prap. Petr Adamec do
exotické země Kuvajtu, kde se společně s
dalšími kolegy reprezentačního výběru Po-
licie ČR účastnil Prvního Policejního mist-
rovství světa ve sportovní střelbě, jehož
garantem byl sám korunní princ Al-Nawaf
Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.

Do Kuvajtu odcestovalo celkem osm po-
licejních střelců, kteří v nominaci o reprezen-
taci dosáhli nejlepších republikových
výsledků. Mistrovství světa se zúčastnili sou-
těžící z celkem 38 zemí, což svědčí o veli-
kosti celého turnaje. Světové klání proběhlo
v moderním, otevřeném střeleckém areálu,
který se nacházel ve vzdálenosti 30 km od
centra metropole KUVAJT CITY, na okraji
pouště u perského zálivu.

Soutěžilo se v puškových a pistolových
disciplínách jednotlivců, přičemž v každé
individuální disciplíně mohli startovat pouze
dva vybraní zástupci každé země.

Petr Adamec byl nominován do dvou
soutěžních disciplín. V první disciplíně:
střelba ze vzduchovky na vzdálenost 10m
ve stoje náš borec nastřílel z 60 ran cel-
kem 570 bodů, což v silné konkurenci sta-
čilo na „pouhé“ 22 místo. Pro zajímavost
uvádím, že střed terče v hodnotě 10bodů
je v průměru 0,5cm. To, že je Petr velký zá-
vodník prokázal v druhé disciplíně, kterou

byla střelba z libovolné malorážky na 3x40
ran. Náročnost této disciplíny spočívá v
tom, že závodník střílí na terč vzdálený 50
metrů ze střídavých pozic vleže, kleku a ve
stoje. Z padesátky startujících se po cel-
kovém součtu nastřílených bodů umístil na
skvělém 13 místě.

K celkovému dojmu z mistrovství světa
Petr Adamec řekl:

„ Zážitky z turnaje jsou pro laickou ve-
řejnost nepopsatelné. Celá soutěž byla ve-
dena v duchu olympijských her, čemuž
nasvědčuje fakt, že garant soutěže, korunní
princ Nawaf Al-Sabah se v roce 2008 stal
olympijským vítězem v brokové střelbě.
Vždyť samotný zahajovací ceremoniál trval
asi dvě hodiny a účastnili se ho vládní de-
legace nejenom z pořadatelské země a zú-
častněných států, ale i z dalších zemí, jako
například Lybie, Srí Lanky či Palestiny.

Pro evropany byl turnaj náročný, neboť
probíhal v tropickém podnebí, které pro-
vázelo ostré slunce a teploty dosahující 30
st. C., což jsou pro naše zimní měsíce ne-
myslitelné podmínky. Adaptace na tuto
změnu se neobešla bez problémů, které
následně ovlivnily můj výsledek ze vzdu-
chové střelby. Disciplínu z libovolné ma-
lorážky jsem absolvoval již v relativním
klidu a tak své umístění považuji za dobrý
úspěch. Na to, že se turnaje účastnilo

okolo 60 borců z 38 zemí světa, bylo vše
vedeno ve velmi příjemné a přátelské at-
mosféře, kterou umocňovala vynikající or-
ganizace pořádající země.“

Uvážíme-li, že Petr musel bojovat neje-
nom se soupeři, ale i s exotickými podmín-
kami, tvořenými zejména klimatem, stravou,
komunikační bariérou je 13. a 22. místo na
světě vynikajícím výsledkem a jsme právem
hrdi, že máme ve svých řadách tak úspěš-
ného kolegu, kterému za vzornou reprezen-
taci a propagaci policejního oddělení
Frýdlant nad Ostravicí děkujeme a přejeme
další vynikající výsledky nejenom na střelec-
kých turnajích, ale i v osobním životě. (jh)
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Frýdlantský policista v Kuvajtu

Oznámení
Od 26. 7. do 6. 8. 2010
zubní lékař neordinuje

D O V O L E N Á
Bolestivé případy ošetří MUDr. Jan Páleš

ve Frenštátě p. R., Tyršova ulice:
pondělí a středa 13.00 – 17.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek 7.00 – 12.00 hod. � �Blahopřání
Dne 23. 7. 2010 oslaví 75 let paní Anna Jurková. Srdečně
blahopřejí a přejí vše nejlepší děti Lenka, Pavla a Vašek s ro-
dinami a vnoučátka Davídek a Milánek.

Dovolujeme si touto cestou poblahopřát panu Michalu Pav-
litovi, k letošnímu úspěšnému zakončení studia na Vysoké
škole podnikání v Ostravě, kterou vystudoval externě při své
velmi náročné funkci starosty obce Kunčice pod Ondřejní-
kem a k dosažení vysokoškolského titulu Ing.

Rodina Drešlova, Janasova, Krkoškova, Majerkova a Šigutova

inzerce

Upozornění
Připomínáme čtenářům, že Obecní noviny neprocházejí od-
bornou textovou korekturou a za obsah či formu svých přís-
pěvků zodpovídá vždy autor. Toto pravidlo je stejné po celou
dobu vydávání Obecních novin a nebude se zatím měnit.
Tato informace je pokaždé uváděna v tiráži Obecních novin,
ale kvůli připomínkám si dovolujeme toto pravidlo zvýraznit.

- redakce -
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Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v červenci oslaví svá

životní jubilea tito občané
Vlasta Kahánková 88 let
Josef Vyroubal 87 let
František Mžik 87 let
Milada Šrubařová 85 let
Jiřina Pavlů 84 let
Anežka Magnusková 81 let
Miloslav Jalůvka 81 let
Otilie Martináková 80 let
Jaroslav Čunta 80 let
Lidmila Šipulová 75 let
Anna Jurková 75 let
Alenka Menšíková 70 let
Iva Vedralová 70 let
Oldřich Chytil 65 let
Viliam Krčmárik 60 let
Rostislav Parma 60 let
Eva Doležílková 60 let

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

Rozloučení
V měsíci červnu jsme se naposledy
rozloučili s paní Jiřinou Glogowskou
a paní Gabrielou Tomengovou.

V červnových obecních novinách došlo
při oznámení úmrtí k chybnému uve-
dení křestního jména u paní Kantorové.
Zemřela paní Marta Kantorová. Paní
Jarmile Kantorové a rodině zemřelé
paní Marty Kantorové se touto cestou
velice omlouvám. Taťána Holušová

Vzpomínky
Dne 27. 6. 2010 vzpomeneme nedo-
žitých 65 let našeho manžela, otce a
dědečka pana Ladislava Střalky. Zá-
roveň si připomeneme 25.07.2010 10.
výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali,
prosím, věnujte mu tichou vzpomínku.

S úctou a láskou vzpomíná manželka
Libuše a děti s rodinami

Dne 19. 7. 2010 vzpomínáme 4. výročí
úmrtí pana Jana Šilbacha.
Vzpomínají manželka Jindra, syn Marek

s rodinou a dcera Silvie s rodinou.

Dne 1. 7. 2010 vzpomínáme 4. výročí
úmrtí paní Marie Adamcové.

Vzpomínají maminka Jindřiška Halamí-
ková, manžel Jan, syn Petr, syn Pavel

s rodinou a dcera Karla s rodinou.

Dne 9. 8. 2010 uběhne druhý rok od
úmrtí pana Jaroslava Uřinovského.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
Vzpomínají manželka Ivana, dcera a syn

Svozový kalendář komunálního
odpadu na 2. pololetí 2010
Kunčice pod Ondřejníkem

Svozový den: Čtvrtek

Datum 1 x za 2 týdny
1. červenec dolní
8. červenec horní
15. červenec dolní
22. červenec horní
29. červenec dolní
5. srpen horní
12. srpen dolní
19. srpen horní
26. srpen dolní
2. září horní
9. září dolní
16. září horní
23. září dolní
30. září horní
7. říjen dolní
14. říjen horní
21. říjen dolní
28. říjen horní
4. listopad dolní
11. listopad horní
18. listopad dolní
25. listopad horní
2. prosinec dolní
9. prosinec horní
16. prosinec dolní
23. prosince horní
30. prosinec dolní

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu bude proveden 18. září 2010.

Podrobnější informace budou zveřejněny
v obecních novinách. � �

� �

Co plánujeme pro seniory
na září 2010

V úterý 21. 9. se vydáme na vycházku
jako rozlučku s astrologickým létem. Na
čtvrtek 23. 9. vám nabízíme autobusový
zájezd na zámek do Raduně a návštěvu
Opavy a lázní Klimkovice. Raduň je rene-
sanční zámek ze 2. pol. 16. století upra-
vený v letech 1816 – 22 empírově.
Poslední úpravy proběhly v r. 1912. Od r.
1984 je zámek přístupný veřejnosti. Jsou
tam některé sbírky přenesené z Hradu nad
Moravicí, luxusní porcelán, sklo, stříbro,
malířská, sochařská a grafická dílna a
cenná knihovna s 16.000 svazky.

Abychom mohli zájezd uskutečnit a na-
plnit autobus, prosíme proto zájemce,
abyste si zapsali datum do kalendáře a nej-
později do 17. září se přihlásili na obecní
úřad paní Taťáně Holušové, tel.č.
556 850 154. Informace o vycházce i zá-
jezdu uveřejníme v září v Obecních novi-
nách. Sbor pro občanské záležitosti

Raduň

V neděli 30. 5. 2010 uspořádalo naše
sdružení 4. ročník Závodu horských kol
pro děti a mládež, tentokrát i pro katego-
rie mužů a žen. Závod se koná u příležitosti
MDD a je zcela zdarma. Za polojasného
počasí s občasnými krátkými přeháňkami
se přesto sešlo na startu jen 38 závodníků
ve dvanácti kategoriích. Trvalejší déšť při-
šel naštěstí až po ukončení závodu. Na po-
žádání přihlížejících tatínků byla vypsána
zvláštní kategorie pro maminky. Doufáme,
že příští rok se k závodu přihlásí i tatínkové.

Po odstartování ka-
tegorií na nejdelší
trať jsme provedli
vyhlášení výsledků
nejmladších ročníků
a po dojezdu po-
sledního závodníka
do cíle proběhlo vy-
hlášení ostatních
kategorií. První tři

závodníci v každé
kategorii byli od-
měněni medailí, di-
plomem a věcnými
cenami.

Děkujeme všem
závodníkům a je-
jich doprovodu za
účast a těšíme se
na vás zasei 3.10.
2010 na Ondřej-
nickém MTB duat-
lonu 2010.

Poděkování patří i sponzorům (JUREK
S+R Kunčice p. O., pekárna Lomná Fren-
štát p.R., pekárna VIAL Kunčice p.O.),
kteří přispěli cenami. Také firmě Field Force
ČR za promoakci s oplatkami Knoppers a
bonbony nimm2 .

Foto a výsledky závodu je možno zhléd-
nout na oddílových stránkách – www. mt-
bondrejnik.cz Pavla Mynářová

Závod horských kol pro děti a mládež
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Zápis a usnesení ze 80. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 26. dubna 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Tomáš Hrubiš

nepřítomen – omluven: Pavel Řezníček

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 80. zasedání
1) Poskytnutí finančního příspěvku SRPDŠ

při Základní škole a mateřské škole Karla
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem na
činnost v roce 2010

2) Poskytnutí účelového finančního příspěvku
občanskému sdružení Naše Beskydy,
Frenštát p.R. podle darovací smlouvy.

3) Kritéria pro vyhodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Technický dozor nad stavbou
Kanalizace a ČOV Kunčice pod Ondře-
jníkem - západní část“

4) Jmenování členů komise pro otevírání
obálek a komise hodnotící k veřejné za-
kázce „Kanalizace a ČOV Kunčice pod
Ondřejníkem - západní část“

5) Úprava rozpočtu č. 1/2010
6) Pronájem části pozemku p.č. 3010/2 v k.ú.

a Obci Kunčice pod Ondřejníkem
k umístění reklamní tabule

7) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 80. zasedání rady obce
dne 26. dubna 2010

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

RO schvaluje program jednání. 4-0-0-1

k bodu 1)
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
SRPDŠ při Základní škole a mateřské škole

Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
ve výši 5.000,00 Kč. 4-0-0-1
k bodu 2)
RO schvaluje poskytnutí účelového fi-
nančního příspěvku ve výši 1.000,00 Kč na
výstavbu zvoničky Na Horečkách občan-
skému sdružení Naše Beskydy, Frenštát p.R.
podle darovací smlouvy. 4-0-0-1

k bodu 3)
RO schvaluje hodnotící kritérium pro vyhod-
nocení nabídek k veřejné zakázce „Technický
dozor nad stavbou Kanalizace a ČOV
Kunčice pod Ondřejníkem - západní část“ -
nejnižší podaná cenová nabídka je nabídkou
nejvýhodnější. 4-0-0-1

k bodu 4)
RO schvaluje jmenování členů komise pro
otevírání obálek a komise hodnotící k veřejné
zakázce „Kanalizace a ČOV Kunčice pod
Ondřejníkem - západní část“ v tomto složení:

4.1 Komise pro otevírání obálek:
1. Michal Pavlita
2. Oldřich Harabiš
3. Radim Jurek
4. Barbora Sacká
5. Danuše Svobodová

Náhradníci komise pro otevírání obálek -
pořadí:

1. Stanislav Jurek
2. Ladislav Křenek
3. Lumír Poledník
4. Ivan Blažek
5. Lenka Dobiášová

4.2 Komise hodnotící:
1. Michal Pavlita
2. Oldřich Harabiš

3. Radim Jurek
4. Barbora Sacká
5. Danuše Svobodová
6. Stanislav Jurek
7. Ladislav Křenek

Náhradníci komise hodnotící - pořadí:
1. Zdeněk Strnadel
2. Lenka Dobiášová
3. Tomáš Hrubiš
4. Pavel Řezníček
5. Vladimíra Macurová
6. Antonín Žák
7. Františka Chovančíková

4-0-0-1
k bodu 5)
RO schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2010.

5-0-0
k bodu 6)
RO schvaluje umístění reklamní tabule spol.
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.,
se sídlem Čeladná na pozemku p.č. 3010/2
v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondř. 5-0-0

k bodu 7)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 80. zasedání rady obce
dne 26. dubna 2010. 5-0-0

Usnesení:
RO schvaluje zařazení nového bodu programu
9) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
349/13, p.č. 3515/11 a p.č. 23/6, vše v k.ú.
a Obci Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 9)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č.349/13, p.č. 3515/11 a p.č.
23/6, vše v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřej-
níkem. 5-0-0

Zápis a usnesení ze 81. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 10. května 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček

nepřítomen – omluven: Tomáš Hrubiš
host: Ivan Blažek - k bodu 1)

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 81. zasedání
1) Kunčická s.r.o.: Valná hromada
2) Kunčická s.r.o.: Záměr prodeje projektu

„Terasový dům Ondřejník“
3) Smlouva o technickém zabezpečení voleb

- ABM Morava s.r.o., Ostrava
4) Program XXV. zasedání zastupitelstva

obce
5) Stanovení celkového počtu zaměstnanců

obce v obecním úřadu
6) Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.

9/3 v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřejníkem
7) Pověření starosty obce podpisem doku-

mentů přijatých na 81. zasedání rady obce
dne 10. května 2010

8) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání. 4-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí zprávu o kontrole ve
společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice
pod Ondřejníkem podanou Ivanem Blažkem.
RO schvaluje účetní závěrku společnosti
Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod
Ondřejníkem za rok 2009. 4-0-0

k bodu 2)
Hlasování o návrhu usnesení: RO bere na vě-
domí záměr prodat projekt „Terasový dům
Ondřejník“. 2-2-0
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

k bodu 3)
RO schvaluje Smlouva o technickém
zabezpečení voleb mezi obcí a společností
ABM Morava s.r.o., Ostrava. 4-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje program XXV. zasedání zas-
tupitelstva obce 4-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců obce
v obecním úřadu o jednoho zaměstnance.

RO žádá zastupitelstvo obce o vydání do-
poručení zvýšení počtu zaměstnanců obce
v obecním úřadu o jednoho zaměstnance.
RO schvaluje zařazení bodu „Stanovení
celkového počtu zaměstnanců obce v obec-
ním úřadu“ do programu XXV. zasedání zas-
tupitelstva obce bodu. 4-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
pozemku p.č. 9/3 v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 7)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 81. zasedání rady obce
dne 10. května 2010. 4-0-0

k bodu 8)
Diskuze – předložení
Plánu rozvoje vodo-
vodů a kanalizací
Obce Kunčice pod
Ondřejníkem jedna-
telem spol. Kunčická
s.r.o. na příštím jed-
nání rady obce.
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Kunčice pod Ondřejníkem

Zápis a usnesení ze 83. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 24. května 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

host: D.H. - přítomná od bodu bodu 7)

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 83. zasedání
1) Areál pily - nájemní vztah
2) Den obce - úhrada nákladů
3) Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ

Distribuce, a.s., Děčín
4) Smlouva o úhradě finančního podílu na

pořízení movitých věcí a služeb s tímto
souvisejících z projektu Přeshraniční
spolupráce v regionu Frýdlantsko - Horné
Kysuce

5) Žádost o finanční příspěvek - Klub českých
turistů, odbor Kunčice pod Ondřejníkem

6) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 83. zasedání rady obce
dne 24. května 2010

7) Diskuze

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

RO schvaluje program jednání a zařazení
nového bodu programu 8) Jmenování ředitele
základní školy na dobu neurčitou. 5-0-0

k bodu 1)
RO bere na vědomí návrh ceny nájmu areálu
pily a pověřuje starostu obce pozvat na zase-
dání rady obce členy zastupitelstva. 5-0-0

k bodu 2)
RO zmocňuje starostu obce uzavírat smluvní
vztahy a hradit náklady spojené s pořádáním
Dne obce do celkové výše maximálně
100.000,00 Kč. 5-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje Smlouva o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8005704/02 mezi obcí a
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 5-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje Smlouva o úhradě finančního
podílu na pořízení movitých věcí a služeb
s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční
spolupráce v regionu Frýdlantsko - Horné Ky-
suce. 5-0-0

k bodu 5)
RO schvaluje finanční příspěvek Klubu
českých turistů, odbor Kunčice pod Ondře-

jníkem, na zajištění činnosti v roce 2010 ve
výši 5.000,00 Kč. 5-0-0

k bodu 6)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 83. zasedání rady obce
dne 24. května 2010. 5-0-0

k bodu 7)
7.1 Diskuze byla vedena na počátku jednání
před bodem 1) - přítomna D.H. - byla podána
žádost na odkoupení betonových panelů pro
účely zpevnění příjezdové cesty poškozené
v období povodní.
7.2 Diskuze vedena k jednání obce s Povodím
Odry - úprava koryta řeky.

k bodu 8)
RO schvaluje jmenování ředitele Základní
školy Karla Svolinského Kunčice pod Ondř.
z doby určité na dobu neurčitou. 3-1-1

Pozastavení výkonu usnesení rady obce
V souladu s ustanovením § 105, odst. 1.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) pozastavuji výkon usnesení rady obce
z 83. zasedání dne 24. května 2010, přijaté
bodem 8).

Zápis a usnesení ze 84. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 7. června 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

hosté (členové ZO): Radim Jurek
Petr Tryščuk
Vladimíra Macurová
Vilém Majerek
Ivan Blažek
Antonín Žák
Lumír Poledník
Jana Jahnická

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 84. zasedání
1) Areál pily - nájemní vztah
2) Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV

Kunčice pod Ondřejníkem - západní část“

3) Žádost o finanční příspěvek - Valašské
folklórní sdružení, Vsetín

4) Stanovení počtu zaměstnanců obce
v obecním úřadu

5) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 84. zasedání rady obce
dne 7. června 2010

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

RO schvaluje program jednání:

k bodu 1)
RO pověřuje na příští jednání rady obce poz-
vat Alexandra Fajkuse, Kunčice p.O. a požá-
dat ho o předložení účetních podkladů a
osobních návrhů souvisejících s nájmem
areálu pily. 5-0-0

k bodu 2)
RO rozhodla, že nabídka Sdružení OKDC -
PSVS - KUNČICE k veřejné zakázce „Kanal-

izace a ČOV Kunčice pod Ondřejníkem - zá-
padní část“ na výběr dodavatele stavebních
prací je nejvhodnější a schvaluje Smlouvu o
dílo mezi obcí a Sdružením OKDC - PSVS -
KUNČICE podle obchodních podmínek za-
davatele ze zadávací dokumentace k veřejné
zakázce s tímto doplněním: v článku XIV,
odst.6. se první věta doplňuje „nejdéle však
do 2 hodin“. 5-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje účelový finanční příspěvek
Valašskému folklornímu sdružení, IČ
41084713 ve výši 500,00 Kč na pořádání
Frenštátských slavností v roce 2010. 5-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců
obce v obecním úřadu o jednoho zaměst-
nance. 5-0-0

Pokračování na straně 6

Zápis a usnesení ze 82. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 13. května 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček

přítomen od bodu 2): Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 82. zasedání
1) Plán rozvoje vodovodů Obce Kunčice pod

Ondřejníkem
2) Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod

Ondřejníkem č.p. 569

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

RO schvaluje program jednání: 4-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanal-
izací a Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací. 4-0-0

k bodu 2)
RO bere na vědomí sdělení starosty obce o
plnění povinností Obce Kunčice pod Ondře-
jníkem ve vztahu ke společnosti Kunčická

s.r.o. a povinnosti jednatele společnosti
Kunčická s.r.o. 5-0-0

k bodu 3)
Diskuze:
Terasový dům Ondřejník a možné úpravy pro-
jektu.

Usnesení:
RO schvaluje zařazení nového bodu pro-
gramu 4) Termíny zasedání rady obce. 5-0-0

k bodu 4)
RO souhlasí s dobou pravidelného zasedání
rady obce v 16.45 hodin. 5-0-0
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k bodu 5)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 84. zasedání rady obce
dne 7. června 2010. 5-0-0

k bodu 6)
Diskuze - daňové příjmy rozpočtu obce, fi-
nancování základní školy.

Usnesení:
RO schvaluje zařazení nových bodů pro-
gramu 7) Poskytnutí účelového příspěvku
oddílu ASPV TJ Sokol Kunčice pod Ondře-
jníkem a 8) Kupní smlouvy mezi obcí a R.Č.,
Kunčice p.O., mezi obcí a R.Ř., Praha a mezi
obcí a P.Ř., Kunčice p.O. 5-0-0

k bodu 7)
RO schvaluje poskytnutí účelového fi-
nančního příspěvku ve výši 6.200,00 Kč odd-
ílu ASPV TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
na úhradu nákladů spojených s účastí dětí
na celorepublikových soutěžích. 5-0-0

k bodu 8)
RO schvaluje:
8.1. kupní smlouvu mezi obcí a R.Č., Kunčice
p.O., týkající se pozemku p.č. PK 1278/2
v k.ú. a Obci Kunčice p.O.,
8.2. kupní smlouvu mezi obcí a R.Ř., Praha,
týkající se pozemku p.č. PK 1219 v k.ú. a
Obci Kunčice p.O.,
8.3. kupní smlouvu mezi obcí a P.Ř., Kunčice
p.O., týkající se pozemku p.č. 1216/3 a p.č.
1215/9 v k.ú. a Obci Kunčice p.O. 5-0-0

Regionální kolo pro Olo-
moucký a Moravskoslezský
kraj letos pořádal Oblastní
spolek ČČK v Olomouci. Sou-
těž se konala v sobotu 12.
června v prostoru Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Své síly si zde změřili vítě-
zové z oblastních kol a soutě-
žili v následujících disciplínách
praktické provedení první po-
moci s použitím standardního
zdravotnického materiálu i im-

provizovaných prostředků, transport zraně-
ných, obvazová technika.

Naši školu reprezentovala hlídka ve slo-
žení Jan David (5. tř.), Miroslava Čajánková
(4. tř.), Barbora Slívová (4. tř.), David Sladký
(4. tř.) a Natálie Laura Mynářová (3. tř.).

Přesto, že se dětem nepodařilo dosáh-
nout medailového umístění, patří jim za
předvedený výkon a snahu velká pochvala.

Eva Sladká

V dubnu a květnu probíhala v ZŠ pravi-
delná setkání nových prvňáčků s jejich bu-
doucí třídní učitelkou. Společným cílem
všech těchto aktivit bylo zbavit děti i jejich
rodiče obav ze vstupu do 1. třídy, poznat
školní prostředí i novou paní učitelku a vy-
zkoušet si, jaké to je být školákem. Poznání
je oboustranné, neboť při různých činnos-
tech, hrových i těch už téměř školních, má
možnost i pedagog poznat své budoucí
žáky. Chlapci a děvčata si vyzkoušeli zá-
bavné vyučování z oblasti matematiky, pro-
váděli přípravu na čtení a psaní, hodně se
zpívalo, tančilo, kreslilo.

Zajímavý program byl připraven také pro
rodiče. Nabídli jsme poradenství z oblasti

školní připravenosti dětí i rady, jak dále své
děti rozvíjet, aby jejich vstup do školy nebyl
doprovázen žádnými nezdary. Hovořilo se
rovněž o domácí přípravě školáka, o poru-
chách učení, hyperaktivních dětech, rodiče
si mohli prohlédnout moderní učebnice.

V přátelské atmosféře u kávy se o otev-
řených tématech mluvilo snadněji a bez os-
tychu. I to bylo cílem setkání, neboť škola
má zájem přijímat rodiče jako své partnery.
Děti mezitím pracovaly u rybníčku, setkaly
se s vodníkem a se zvířátky a ani netušily,
že právě probíhá příprava na výuku čtení a
psaní. Poslední ze tří společných setkání
bylo ještě zábavnější. Společně jsme hle-
dali poklad a cestou k utajenému místu mu-
sely děti plnit různé úkoly. Paní učitelka

poznala, že mezi prvňáčky budou výborní
zpěváci, kreslíři a že úplně všichni mají rádi
pohyb. Budoucí školáci se dostali do všech
částí školní budovy, proto po prázdninách
už pro ně tyto prostory nebudou neznámé.
Společné setkání jsme zakončili malou pra-
covní dílnou, kdy si mohly děti se svými ro-
diči vyrobit malý, ale praktický dárek,
medvídka s rozvrhem hodin, který je bude
provázet po celý první školní rok. I během
této činnosti paní učitelka sledovala komu-
nikaci dětí s rodiči i vrstevníky, jejich sa-
mostatnost a zručnost. Zúčastnění
přistupovali ke všem aktivitám s radostí,
takže jejich první úkoly splněné ve školních
lavicích dopadly na jedničku. Účast na spo-
lupráci během tohoto projektu přijaly také
p. uč. Eva Sladká a Pavla Demeterová. Dě-
kuji svým kolegyním za pomoc a pracovni-
cím školní kuchyně za přípravu svačinky pro
děti. M. Jurková, uč.

Škola nanečisto

Regionální kolo soutěže
Hlídek mladých zdravotníků



Dlouho slibované setkání třeťáků se
uskutečnilo 4. června. Děti se již společně
plánovaného programu nemohly dočkat, a
proto když se po dlouhých deštivých dnech
ukázalo sluníčko, všichni se již od rána tě-
šili, že spolu prožijí páteční odpoledne se
spoustou her, strašidelnou noc ve škole a
sobotní ráno. A proč děti nocování ve škole
tak přitahuje? Je to přirozené, vždyť v noci
se ve škole neučí a prý tam i straší! To si
chtěli třeťáci ověřit. Po ubytování a sezná-
mení s programem se rozdělili do družstev
a ze všech se stali hledači pokladu. Během
cesty plnila družstva různé úkoly. Děti, aby
trasu překonaly, musely prokázat znalosti o
přírodě, pobytu v ní i její ochraně a rovněž

fyzickou zdatnost. Že by to byla již příprava
na prázdninová dobrodružství? Všichni
trasu zvládli a pevnost s pokladem byla do-
byta. Další překvapení na děti čekalo v are-
álu školy. Připravila je firma Jurek S+R.
Postavit stan, rozdělat oheň, to také patří
k prázdninám. Zapůjčené stany si děti
mohly vyzkoušet postavit a pak už mohly
společně usednout k zapálenému ohni, aby
si vlastnoručně opekly špekáčky. Toho dne
se ještě všichni mohli těšit na sportovní hry,
velkou radost přinesly i dárky z tomboly a
dobré bábovky od maminek. Trošku odde-
chu při sledování filmu si děti dopřály před
akcí, na kterou se těšily úplně nejvíce, tou
byla stezka odvahy. Nikdo si neudělal

ostudu a statečně překonal předem stano-
venou trasu. Cestou ještě stihli spočítat
světýlka. Poslední páteční úkol byl splněn a
i když stany zůstaly pro tentokrát prázdné,
spaní ve školní třídě, navíc ve spacáku, bylo
pro mnohé velkým dobrodružstvím.

Noc byla krátká, ale ranní rozcvička za
vycházejícího sluníčka nás všechny osvě-
žila. Sobotní dopoledne si děti užily rovněž
sportem, na své si přišly i děti, které mají
rády kvízy.

Tato akce byla zdařilá také díky pomoci
rodičů. Děkuji všem maminkám za výborné
moučníky i jiné dobroty, p. Z. Majerkové a
p. P. Mynářové za pomoc při organizaci po-
bytu. Poděkování patří i firmě Jurek S+R za
vytvoření pravé tábornické atmosféry a vý-
borné špekáčky. Dětem se líbilo vzájemné
poznávání spolužáků mimo školní lavice, při
kterém musely spolupracovat, prokázat vel-
kou dávku samostatnosti i odvahy. To vše
se jim bude zcela určitě hodit při různých
prázdninových pobytech. M. Jurková, tř. uč.

Kunčice pod Ondřejníkem
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KARLA SVOLINSKÉHO

Záchranně branný
výcvik plavání
V rámci tělesné výchovy se žáci 5. a 6. třídy
v květnu a červnu zúčastnili na krytém ba-
zéně ve Frenštátě pod Radhoštěm zá-
chranně branného výcviku plavání. Během 2
lekcí se učili technikám tažení a vynášení to-
noucího pomocí plováku i bez něj, postupu
při poskytování první pomoci a umělému dý-
chání, masáži srdce, stabilizované poloze,
dopomoci unavenému plavci, skoku do ne-
známé vody, zásadám potápění apod. Po-
slední lekce byla zakončena plaváním 50m
volným způsobem. Ze 6. třídy nejrychleji za-
plavali S. Rašková a D. Juřica. L. Golová, uč.

Ondřejník platonický
Pro Galerii Karla Svolinského v Kunčicích p.
O. se stalo již dobrým zvykem, že podporuje
činnost začínajících výtvarníků a nabízí své pro-
story k prezentaci jejich tvorby. V letošním roce
této své domovské výstavní síně opětovně vy-
užil mladý výtvarník a bývalý žák naší školy
Tomáš Hrubiš. 28. května byla slavnostně za-
hájena prodejní výstava jeho obrazů nazvaná
Ondřejník platonický. Tomáš si po studiích
v Uherském Hradišti a Zlíně vybral výtvarný
obor tělový dizajn, který studuje v ateliéru při
VUT v Brně. V současnosti je velmi zaujat také
malbou a v galerii představil námět pro Kun-
čice nejbližší, Ondřejník ve všech podobách.
Vystavované práce vykazují hledání vlastního
rukopisu i experimentování s barvou. Vernisáž
byla obohacena také o hudební vystoupení To-
máše a klavíristky Jany Nevoralové. M. Jurková

Soutěž ve sběru starého papíru
V květnu proběhla v naší základní škole dvou-
týdenní soutěž ve sběru starého papíru. Žáci
jednotlivých tříd soutěžili mezi sebou ale i za
sebe. Soutěže se zúčastnily všechny třídy,
celkem 53 dětí, které nasbíraly 3220 kg.
Umístění – kategorie jednotlivců:
1. místo: Kahánková Bohdana, 9. třída - 328 kg
2. místo: Janotová Simona, 7. třída - 268 kg
3. místo: Kuchař Radek, 7. třída - 226kg
Umístění – kategorie třídy:
1. místo: 9. třída - 1190 kg
2. místo: 7. třída - 997 kg
3. místo: 6. třída - 245 kg
Všichni sběrači obdrželi peněžní částku a di-
plomy. Všem sběračům i žákům 7. ročníku,
kteří pomohli s organizací, moc děkuji.

Lenka Golová, organizátor akce

Stanování ve škole



„Ahojte“
„Ahoj. Vyrazili jste ven? Dneska ko-

nečně pěkně, doma už s těma děckama
není k vydržení.“

„Jo. Všem by prospělo, kdyby malá cho-
dila do školky. Tak co? Chystáte se na
zápis?“

„To víš, že jo. Ale prý je jen 18 volných
míst. A mně končí v srpnu mateřská, na-
stupuju do práce, tak jestli se nedostanem,
fakt nevím, co budu dělat.“

„Hm, to my asi nemáme šanci. Ještě
dva roky budu na mateřské s Honzíkem,
a to mi Klárku nevezmou. A přitom by
školku potřebovala jako sůl.“

„Ale máme prý jít všichni, kteří chceme
dát dítě do školky, i když nesplňujeme
všechna kritéria. Ať se na obci vidí, že je o
školku zájem a kapacita nedostačuje.“

„Tak my přijdeme. Když už nic, aspoň si
pohrát. Ale štve mě to hrozně.“

Maminky pak ještě na pískovišti notnou
chvíli probírají šance na přijetí do školky.
Zápis do MŠ je v tomto období oblíbeným
konverzačním tématem mladých maminek
v Kunčicích.

Kdo se chystá, kolik je volných míst,
kdo má práci, která je těhotná, všechny po-
dobné informace utvářejí představu o
možných šancích na úspěch. Nastal den
D. Do školky postupně přicházejí další a

další rodiče se svými dětmi k zápisu. Na-
konec je dětí, které by chtěly od příštího
roku chodit do MŠ, 35. Volných míst je 18.

„Bohužel se s tím nedá nic dělat,“ krčí
rameny pan ředitel. „Jak je to možné?!“
Zlobí se jedna maminka. Proč obec zru-
šila školky, když teď kapacita absolutně
nedostačuje? Při stěhování MŠ do prostor
ZŠ sliboval pan starosta, že míst bude do-
statek, že mají spočítaný demografický
vývoj v obci a nenastane žádný problém.
Neuběhly ani 3 roky a neblahé tušení ma-
minek se bohužel naplnilo. A na dolní
školce provokativně visí cedule „Na pro-
dej“.

Jistě, podobné problémy se řeší v celé
republice. Do mateřských školek nastupují
populačně silné ročníky, i když ještě před
nedávnem se školky slučovaly, aby vůbec
přežily.

Ze zákona nemá obec povinnost situ-
aci řešit. Pro předškolní děti místo je, a to
přece musí stačit. Je fakt, že obec vypra-
covala projekt na přestavbu základní školy,
kde je i prostor pro rozšíření mateřské
školy. Byla podána žádost o datace, pro-
jekt však nebyl schválen. A mám obavu,
že než k přestavbě dojde, současné po-
pulačně silné ročníky už budou dávno na
střední škole. Můj syn má tři roky, oproti
jiným mám štěstí na výbornou hlídací ba-

bičku a spoustu dětí kolem, se kterými si
může hrát, takže školku akutně nepotře-
bujeme. Ovšem časem bych ho do školky
dát samozřejmě chtěla. I kdyby to bylo až
rok před školou, tak v ročníku jich je 28,
některé další děti budou mít pravděpo-
dobně odklad do školy, nové přijdou k zá-
pisu… Ještě jedna třída by se určitě
hodila. Co když ale dotace na přestavbu
nebudou schváleny ani v dalších letech?

Tento neuspokojivý stav počtu míst
v MŠ má nesporný vliv i na vztahy mezi
obyvateli v obci. Dochází k absurdním si-
tuacím, kdy některé maminky, přestože ví,
že jsou těhotné a zůstanou dál na mateř-
ské dovolené, donesou potvrzení z práce,
že nastupují, jen aby dostaly dítě do
školky. Další maminky pak na ně „žalují“,
aby do školky dostaly děti své. Nelze se
divit těm ani těm. Nic z toho by se nestalo,
pokud by bylo ve školce míst dostatek.

Na podzim budou komunální volby. A
tak vyzývám všechny maminky: Ptejme se,
jak by potenciální zastupitelé tento pro-
blém řešili a hlavně co nejdříve vyřešili. Te-
rasový dům je ambiciózní projekt, který se
občas zdá být největším problémem ob-
čanů Kunčic. Avšak mě jako občanku
Kunčic daleko více zajímá, jak chce obec
jako zřizovatel vyřešit akutní nedostatek
volných míst ve školce. Snad nezůstane
jen u krásných předvolebních slibů.

„Tak co, vzali vás do školky?“
„No nevzali. Ale příští rok to zkusíme

znovu. Třeba to vyjde…“ Kateřina Niklová
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I když bylo tomuto tématu věnováno
nejen v Obecních novinách dostatek pro-
storu, pokusím se opětovně podpořit své
argumenty a vysvětlit některé z mnohých
dezinformací.

Takže krátce:
Mateřská škola má kapacitu 56 dětí. Pro

školní rok 2010/2011 bylo možno přijmout
18 dětí. K zápisu přišlo 37 dětí. Z těchto
37 dětí bylo však 7 dětí mladších tří let,
které ovšem nesmí podle zákonných norem
školku navštěvovat. Takže nyní nám zůstalo
na 18 volných míst 30 dětí, jejichž rodiče
mají zájem děti do školky umístit. Pro pří-
pad, že je míst volných méně než je žádo-
stí, stanovila Základní škola a mateřská
škola, nikoliv obec, kritéria pro přijetí dětí
do mateřské školy. A zde je určitý nesoulad
mezi nejen mým názorem, ale i názorem
dalších zastupitelů a názorem vedení školy,
popř. školky. Osobně se stanovenými kri-
térii nesouhlasím, ovšem vše je v pravo-
moci školy, obec nemá žádnou zákonnou
možnost, jak tato kritéria ovlivnit. Na můj
názor na přijímací kritéria škola nereago-
vala. Bohužel. Myslím si, že školka by měla
být především výchovným a naučným mís-
tem, nikoliv jen, a možná to zazní dost tvrdě

- „odložištěm dětí“. Proto s některými krité-
rii, která nastolila škola, silně a hlavně trvale
nesouhlasím. Především se jedná o krité-
rium zaměstnanosti rodičů, a to z důvodu
možné zneužitelnosti. Což potvrzuje také
příspěvek paní Niklové.

Školní zákon stanovuje minimální a ma-
ximální počet dětí ve třídě - minimálně 15,
maximálně 28 dětí. Podle matričních údajů,
které jsou na obci k dispozici, bylo ke dni
zápisu 63 dětí ve věku od 3 let do před-
školního věku. Takže sedm dětí, pokud by
všechny byly u zápisu, není možné umístit
v kunčické školce. Samozřejmě, že jsou i
děti, které mají odklad školní docházky, a i
když mají školní věk, začnou chodit z růz-
ných důvodů do první třídy v dalším školním
roce. Přesto všechno je počet, tzv. neu-
místěných dětí dvanáct, což neumožňuje
otevření nové třídy. O otevření nové třídy
v budově dolní školky ani mluvit nelze, neboť
zajištění provozu by bylo téměř nemožné a
opravdu finančně tak náročné, že si to obec
nemůže dovolit ze svého rozpočtu financo-
vat. Přece všichni musíme hospodařit s pe-
nězi rozumně, není možné utrácet více než
vyděláme, stejné je to i u obce. A sliby nic
nevyřeší. Zde si dovolím podotknout, že

obec má připravenou rekonstrukci budovy
základní školy a to tak, že nová třída by slou-
žila například v dopoledních hodinách po-
třebám školy a v odpoledních hodinách
školní družině. Že jsme neuspěli s dotací
napoprvé, neznamená, že to vzdáme a nic
se nebude dít. A myslím, že příjmy z jiných
dotací jsou toho příkladem. Rekonstrukce
budovy školy poběží nadále.

Počet narozených dětí opravdu klesá -
rok 2007 byl světlou výjimkou, která se pa-
trně již nebude opakovat. Takže mé úvahy a
sliby byly postaveny na pevných datech, ni-
koliv na domněnkách a přáních. Vím, že
každý má své osobní priority a problémy a
mnohdy jsou některým lidem starosti dru-
hých cizí. Máte z velké části pravdu. Ovšem
takto nemůže pracovat obec, která je navíc
ve všem velmi limitována. A věřte nebo, ne -
školka je jednou, sice důležitou, nikoliv však
jedinou ze starostí obce. Vše nelze vyřešit
za období tří let, byť řešení je již připraveno.

Přes uvedené problémy a starosti Vám
všem přeji prožití letních měsíců v co nej-
větší pohodě a sluníčko, ať Vám dodá další
potřebnou energii, kterou budete moci čer-
pat po dlouhou dobu.

Michal Pavlita, starosta obce

Kapacita školky a kritéria pro přijímání dětí

Tak co, vzali vás do školky?
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V červnovém vydání Obecních novin byl zveřej-
něn článek týkající se návrhu na zřízení vlastního
stavebního úřadu. Autor vyzval občany, aby vy-
jádřili svůj názor na tento záměr. Je to jistě velký
posun, neboť názor občanů na výstavbu teraso-
vého domu Ondřejník některé zastupitele vůbec
nezajímá. Prosím, aby předkladatelé návrhu na zří-
zení stavebního úřadu odpověděli na následující
otázky:

Pokud by stavební úřad vykonával také sta-
vební dozor, nejednalo by se o střet zájmů?

Jak by se obecní pokladně ušetřily statisíce
korun ročně – stavební dozor by byl vykonáván
zdarma?

Po ukončení velké výstavby v obci (kanalizace,
nové centrum obce, terasový dům Ondřejník) by
mělo být vyhodnoceno pokračování, či zrušení sta-
vebního úřadu v případě ztrátovosti. V té době už
občané stavební úřad potřebovat nebudou? Nyní
je zřízení stavebního úřadu prezentováno jako
velká služba pro občany.

Domnívám se, že rentabilita jakéhokoliv záměru
by měla být zvážena již před jeho realizací. Mělo by
se vycházet z mzdových nákladů, nákladů na tech-
nické vybavení, provozních nákladů, z počtu reali-
zovaných staveb v naší obci v uplynulém období,
z aktuální výše správních poplatků, z výše státních
příspěvků...

Sylva Burelová, v Kunčicích p. O., 25. 6. 2010

Nabízím zemní
a výkopové

práce strojem

(výkopy, základy, různé přípojky,
bazény, podklady pod zámkové

dlažby, chodníky, terénní
úpravy).

Tel: 774 681 700
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Tajenka: Walther: Qui percit nocentibus, innocentes punit. Kdo šetří viníky... (dokončení v tajence)

Údaje

Členský
stát USA

Součást
arabské

gumy

Ukazovací
zájmeno

Egyptská
bohyně

války

TAJENKA

Polsky
„rakev“

SPZ Písku

Jméno
prozaika
Rollanda

Italské
přístavní

město

Motýl

Pracovat
s dlátem

Lázeňské
město

v Rusku

Anglicky
„otevřený“

Dovednost
(zastarale)

SPZ
Rokycan

Jméno
prozaika
Twaina

Hlavní
město

Asyrské
říše

Jižní
ovoce

Otoman Sibiřský
veletok

Domácky
Timotej

Průvodce
Mohameda

Časově
rozsáhle

Čínské
mužské
jméno

Iniciály
amerického
kosmonauta

Sheparda

Písmeno
řecké

abecedy

Aminokyse-
lina

Vyrobené
tavením

Cykl.
uhlovodík

Ostrov
v Karibiku

Domácky
Arnoštka

Hanba

Trumf
v bridži

Poživatina

Pokrývka
těla

Vodováha

Maroditi

Příbuzná

Značka kan-
celářských

potřeb

Nealkoho-
lický nápoj

Zkratka
voltampéru

Judský
král

Bůžek
lásky

Obilí seté
na podzim

Rozd. karet
v tarokách

Značka
india

Italské
město

Zesílený
zápor

Poslání

Situace

Divadelní
umělkyně

Rozsáhlá
báseň

Pás ke
kimonu

SPZ Opavy

Značka
americia

Pomůcky: ABS, Anat, open, trumna

K Ř Í Ž O V K A

Zápis a usnesení ze 85. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 21. června 2010
přítomni: Michal Pavlita

Oldřich Harabiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček
Tomáš Hrubiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 85. zasedání
1) Námitka Obce Kunčice pod Ondřejníkem

k projednávání Zásad rozvoje
Moravskoslezského kraje

2) Kupní smlouvy mezi obcí a vlastníky
pozemků pod chodníky podél komunikace
II/483 a III/48310

3) Smlouva mezi obcí a K. a T. Beránkovými,
Trojanovice

4) Kupní smlouva mezi obcí a F.Z., Kunčice
pod Ondřejníkem

5) Dohoda o skončení platnosti Smlouvy o
výhradním poskytování realitních služeb
mezi obcí a spol. JUSTKA REPRO s.r.o.,
se sídlem Kopřivnice

6) Dodatek č. 201001 ke smlouvě č 37 uza-
vřené mezi obcí a Janem Ondračkou,
Sedliště

7) Pověření starosty obce podpisem doku-
mentů přijatých na 85. zasedání rady obce
dne 21. června 2010

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

RO schvaluje program jednání. 5-0-0

k bodu 1)
RO schvaluje námitku Obce Kunčice pod
Ondřejníkem k projednávání Zásad rozvoje
Moravskoslezského kraje podle návrhu I. a
P.Č., Kunčice pod Ondřejníkem. 5-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje: 2.1. kupní smlouvu mezi obcí a
A.Š., Kunčice pod Ondř. týkající se pozemku
p.č. PK 1278/1 v k.ú. a Obci Kunčice p.O.,
2.2. kupní smlouvu mezi obcí a K.P., Orlová -
Poruba, týkající se pozemku p.č. 136, p.č.
140 a st. 53, vše v k.ú. a Obci Kunčice p.O.,

4-0-0-1
k bodu 3)
RO schvaluje smlouvu o věcném břemeni
k pozemku p.č. 1209/196 v k.ú. a Obci
Kunčice p.O. mezi obcí a K. a T.B., Tro-
janovice. 4-0-0-1

k bodu 4)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a F.Z.,
Kunčice pod Ondřejníkem, týkající se
pozemku p.č .11/5 a PK 11/5, vše v k.ú. a
Obci Kunčice p.O. 5-0-0



Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve složení: Ivan Blažek,

Antonín Žák
2) ověřovatele zápisu: Lenka Dobiášová, Old-

řich Harabiš

II. B e r e n a v ě d o m í :
3) kontrolu usnesení z XXIV. zasedání zastupi-

telstva obce konaného dne 19. dubna 2010,
4) informace o jednáních rady obce,
5) informace o jednání finančního výboru.

III. S c h v a l u j e :
program XXV. zasedání zastupitelstva obce a
zařazení nových bodů programu
14) Zrušení usnesení rady obce č. 83 bod 8. ze

dne 24.5.2010 a 15) Zrušení Smlouvy na
prodej budovy č. p. 316 – MŠ a přilehlých

pozemků mezi obcí a společností JUSTKA
REPRO s.r.o., se sídlem Kopřivnice.

6) úpravu rozpočtu obce č. 2/2010 takto:
úprava příjmů 400.000,00 Kč, úprava výdajů
400.000,00 Kč podle přílohy č. 1,

7) přijetí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 9.242.224,00 Kč na projekt
„Rekonstrukce ZŠ Karla Svolinského Kun-
čice p.O.“,

8) Závěrečný účet Obce Kunčice pod Ondř. za
rok 2009 podle přílohy č. 2 bez výhrad,

10) 10.1 prodej pozemku p.č. 349/13, p.č.
3515/11 a p.č. 23/6, vše v k.ú. a Obci Kun-
čice pod Ondřejníkem P.Ř., Kunčice p.O.,
10.2 prodej pozemku p.č. 1806/7 v k.ú. a
Obci Kunčic pod Ondřejníkem J. a M.P.,
Kunčice p.O.,
10.3 koupi pozemku p.č. PK 1278/2, díl „f “
v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřejníkem od
R.Č., Kunčice p.O.,
10.4 koupi pozemku p.č. PK 1219, díl „d“ v
k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřejníkem od
R.Ř., Kunčice p.O.,
10.5 koupi pozemku p.č. 1216/3, díl „a“ a
p.č. 1215/9, vše v k.ú. a Obci Kunčice pod
Ondřejníkem od P.Ř., Kunčice p.O.,
10.6 koupi pozemku p.č. PK 1278/1, díl „e“
v k.ú. a Obci Kunčice pod Ondřejníkem od
A.Š., Kunčice p.O.,
10.7 koupi pozemku p.č. 136, díl „d“ a „e“,
p.č. 140, díl „b“, p.č. st. 53, díl „c“, vše v k.ú.
a Obci Kunčice pod Ondřejníkem od K.P.,
Orlová - Poruba,
10.8 darování pozemku p.č. 3337/2, díl „c“, p.č.
3337/10ap.č.3558,díl „a“,vševk.ú.aObciKun-
čice pod Ondřejníkem od Moravskoslezského
kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava,
10.9 zřízení věcného břemena umístění
chodníků pro pozemek 1216/19 o výměře
78 m2, povinný Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
oprávněný Obec Kunčice pod Ondř,

15) zrušení Smlouvy na prodej budovy č. p. 316
– MŠ a přilehlých pozemků mezi obcí a
společností JUSTKA REPRO s.r.o., se síd-
lem Kopřivnice v termínu do 31.05.2010.

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

lených na XXV. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26. května 2010.

V. S t a n o v u j e :
9) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o ob-

cích (obecní zřízení), že ve volebním období
2010 - 2014 bude v zastupitelstvu obce pat-
náct zastupitelů.

VI. O d k l á d á :
11) projednávání dobu 11).

VII. N e r u š í
14) usnesení rady obce č. 83 bod 8. ze dne

24.5.2010.
V Kunčicích pod Ondřejníkem, 26. květen 2010

Michal Pavlita, starosta obce
Oldřich Harabiš, místostarosta obce

Usnesení z XXV. zasedání zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem konaného dne 26. května 2010

Kunčice pod Ondřejníkem
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k bodu 5)
RO schvaluje Dohodu o skončení platnosti
Smlouvy o výhradním poskytování realitních
služeb mezi obcí a spol. JUSTKA REPRO
s.r.o., Kopřivnice, týkající se prodeje budovy
č.p. 316 a přilehlých pozemků v k.ú. a Obci
Kunčice p.O. 5-0-0

k bodu 6)
RO schvaluje Dodatek č. 201001 ke sm-
louvě č 37 uzavřené mezi obcí a Janem On-
dračkou, Sedliště. 5-0-0

k bodu 7)
RO pověřuje starostu obce podpisem doku-
mentů přijatých na 85. zasedání rady obce
dne 21. června 2010. 5-0-0

k bodu 8)
Diskuze - směny
pozemků,
průběh veřejné
zakázky Kanal-
izace a ČOV
Kunčice p.O. -
západní část.

zpracoval:
Michal Pavlita



Kunčice pod Ondřejníkem

12

Máme co nabídnout?

Naši senioři v Trojanovicích

Žádná okolní obec se nemůže pre-
zentovat tak ideální polohou a klimatic-
kými podmínkami jako Kunčice pod
Ondřejníkem. Jižní strana Ondřejníku
nabízí malebný pohled na věnec nejvyš-
ších beskydských vrcholů od Lysé hory,
přes Smrk, Kněhyni, Malou a Velkou
Stolovou, Nořičí horu, Radhošť až po
frenštátský Javorník.

Již v minulosti si tento zajímavý kout
s nádhernou přírodou vybrali, osídlili a
vybudovali své rezidence tehdejší mo-
cipáni, kteří zde trávili své letní pobyty.

Svěží vzduch s průzračnými potůčky
a lesy plné všech darů přírody sloužily
k ozdravným pobytům.

V šedesátých letech minulého století ob-
jevili tento kout stovky chatařů a ostravské
podniky zde začaly budovat rekreační stře-
diska a dětské tábory. Přesto nám v Kunči-
cích p. O. zůstaly ještě zajímavá zákoutí,
kterých si musíme vážit a pečovat o ně.
V roce 2008 jsme otevřeli první část naučné
stezky Chodníčky v Podbeskydí a letos se
snažíme doplnit úsek stezky v lese Papradná
a zpřístupnit štolu, ve které se v 18. století

těžila železná ruda. Dále o studánku, další
mokřady a možná altán s výukovým centrem.

Co všechno se naší základní organizaci
ČSOP 68/01 letos podaří, bude záviset na
sponzorech, počasí a aktivní části členské
základny. Hlavně že naše mladé členy čekají
prázdniny a na realizaci projektů se těší.
Stezku doplníme zlepšením přístupové trasy,
lavičkami a info tabulemi, které nám nabíd-
nou pohled do zajímavé minulosti naší obce.
Doufejme, že i místní občané ocení naši
snahu o zviditelnění další přírodních klenotů
v obci.

Dokážeme se přece rozdělit nejen o
zdravý vzduch, ale i umožnit léčebný
pobyt, poskytnout informace o vzácných
rostlinách, živočiších a zajímavé práci na-
šich předků. Na výsypech pod štolou lze
objevit pelosiderit, málo kvalitní železnou
rudu s obsahem železa 10 - 33 %. V při-
rozeném jedlobučinovém porostu mů-
žeme najít kopytník evropský, šťavel
kyselý, pstroček dvoulistý a borůvku čer-
nou. O zdraví lesa se starají mravenci
rodu Formica. Při troše štěstí můžeme
spatřit ohroženého jasoně dymnivkového
a jezevce lesního, z plazů ještěrku živo-

rodou, slepýše křehkého a užovku obojkovou.
V korunách stromů se uhnízdila řada ohrože-
ných druhů ptáků, drobné savce zde zastupuje
myšivka horská a rejsek horský. Ve vybudova-
ných mokřadech se zabydleli mloci, čolci, sko-
kani, ropuchy a snad se přistěhuje i rosnička.

Doufáme, že naše snaha se alespoň
z části blíží prvotním myšlenkám původního
okrašlovacího spolku v Kunčicích pod Ond-
řejníkem, na který se svou činností snažíme
navázat. Miloslav Šrubař, 24.6.2010
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foto: Zdeněk Šrubař

Mapování motýlů
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Hledám pomoc amatérských entomo-
logů při mapování denních motýlů v Kun-
čicích pod Ondřejníkem a okolí. Již přes
6 let jsem zapojen do mapování denních
motýlů pro Entomologický ústav Akade-
mie Věd v Českých Budějovicích. Údaje z
celé republiky slouží k řadě vědeckých vý-
stupů a pomáhají vědcům v plánování úči-
nější ochrany přírody. Motýli totiž patří
mezi nejlepší indikátory stavu prostředí.

Zmapování hojných a běžných druhů
je již u konce, ale je zde ještě několik
druhů, které mohou unikat mé pozornosti.
Jedná se o druhy vázané na malé lokality
a nebo se vyskytující jen v malých po-
čtech. Především mám na mysli perle-
ťovce, kteří z některých kunčických lokalit
vymizeli již před 10 lety, modrásky, sou-
mráčníky a žluťásky rodu Colias.

Případní zájemci o mapování nechť
mne kontaktují na telefonu 777 103 532.

Petr Tryščuk

Na fotografii je poslední „úlovek“ z konce
června 2010: Bělopásek dvouřadý – Lime-
nitis camilla (Linnaeus, 1764). Jedná se o
první oficiální potvrzení tohoto druhu v naší
lokalitě (faunistický čterec 6475a)


