
SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 
 

XIX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 07. 04. 2021  
 

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

ze schválených bodů programu) 
3. Předžalobní výzva Jaroslava Goje, ředitele Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, na zaplacení částky ve výši 250.465,40 Kč 
a zákonných úroků z prodlení a na zvýšení osobního příplatku na částku ve výši 
7.000 Kč za měsíc a zvýšení příplatku za vedení 

4. Petice „Nesouhlas s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“ 

5. Kontrola usnesení z XVIII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
6. Projednávání návrhů na pořízení změn Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem - 

stanovení termínu 
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
8. Informace o průběžném plnění Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem, 

Akčním plánu na rok 2021 a jeho aktualizace 
9. Příslib dofinancování akce „Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod 

Ondřejníkem“ 
10. Zabezpečení vlastních zdrojů na akci „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského  
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Chodník k DPS a související infrastruktura 
12. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Andělé Stromu života p.s. a uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace 
13. Senior TAXI - vyúčtování a využití kladného hospodářského výsledku 
14. Majetkové záležitosti 

a) prodej pozemku parc. č. 494 ostatní plocha, parc. č. 498 ostatní plocha a 
 parc. č. 3387/2 díl „d“ ostatní plocha nově oddělený GP 4910-103/2020 se 
 zřízením služebnosti inženýrské sítě (splašková kanalizace) u pozemku parc. č. 
 494 a 3387/2 díl „d“, všechny v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
b) prodej pozemku parc. č. 3387/4 ostatní plocha v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
nově oddělený GP 4910-103/2020 
c) odkoupení pozemku parc. č. 567/2 orná půda k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
nově oddělený GP 4910-103/2020 
d) odkoupení pozemku parc. č. 496/2 orná půda a parc. č. 493/2 díl „a“ orná 
 půda v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem nově oddělený GP 4910-103/2020 
e) odkoupení pozemku parc. č. 1209/216 zahrada v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
nově oddělený GP 4890-53/2020 
f) prodej pozemku parc. č. 1209/213 trvalý travní porost a 1209/121 orná půda 
 oba v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

    15. Provozování Pošty Partner  
      16. Rozpočtové opatření č. 2/2021 
    17. Informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  
      18. Různé 
 
ZO schvaluje program XIX. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 



 
Usnesení ZO č. XIX/2021/1: 
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Zdeněk Strnadel a Richard Macura. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/3a:  
ZO bere na vědomí dokument označený jako Předžalobní výzva ze dne 07.01.2021, který byl 
adresován Radě obce Kunčice pod Ondřejníkem od advokáta, jenž zastupuje pana Jaroslava 
Goje, ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 
64120473, a který je veden pod č.j. Kunc 79/2021. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/4: 

ZO bere na vědomí postup rady obce, kdy RO schválila svolání veřejného setkání zákonných 
zástupců dětí a žáků, pedagogických a nepedagogických pracovníků příspěvkové organizace, 
Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem 
č. p. 626, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, zástupců Obce Kunčice pod 
Ondřejníkem a dalších občanů obce se zájmem o fungování a rozvoj této příspěvkové 
organizace, na 18. května 2021 od 16:00 hodin, za účelem projednání dokumentu označeného 
jako „Petice - Nesouhlas s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“ a také za účelem projednání záležitostí 
školy v rámci aktualizace Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem, strategické 
oblasti 6 Školství, kultura, spolkový život a volný čas. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/5: 
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení přijatých na XVIII. zasedání zastupitelstva obce 
dne 26. 01. 2021. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/6: 
 
ZO schvaluje  

• že návrhy na pořízení změn Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, které byly 
doručeny obci Kunčice pod Ondřejníkem do 07. 04. 2021 budou předmětem posouzení 
pořizovatele a rozhodnutí zastupitelstva obce v rámci přípravy a projednání I. Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za roky 2017 – 2021. 
 

• že o návrzích na změny Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem podaných dle ust. 
§ 46 odst. 1 stavebního zákona po termínu 07.04.2021 si zastupitelstvo obce vyhrazuje, 
ve své samostatné působnosti, pravomoc rozhodovat, až v rámci přípravy a projednání 
II. Zprávy o uplatňování ÚP za roky 2021 až 2025, nejpozději v roce 2025. 

 
Usnesení ZO č. XIX/2021/7: 
 
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu dle přílohy zápisu. 
 
Zveřejněno na úřední desce obce: http://www.kuncicepo.cz/ozv-c-1-o-mistnim-poplatku-z-pobytu 

 

http://www.kuncicepo.cz/ozv-c-1-o-mistnim-poplatku-z-pobytu


Usnesení ZO č. XIX/2021/8: 
ZO bere na vědomí informaci starostky obce o průběžném plnění Programu rozvoje obce: 
Akčního plánu na rok 2021 a zároveň schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce: Akční plán 
obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2021. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/9: 
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou 
cenou předmětu plnění akce Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod 
Ondřejníkem a poskytnutou dotací Ministerstva vnitra-Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR do plné výše z vlastních zdrojů.  
 
 
Usnesení ZO č. XIX/2021/10: 
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou 
cenou předmětu plnění akce „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně 
při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ a poskytnutou dotací Ministerstva financí 
do plné výše z vlastních zdrojů.  
 
 
Usnesení ZO č. XIX/2021/11: 
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.08.2020 a Dodatku č. 1 
k této smlouvě ze dne 21.09.2020 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Cobbler 
s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 na akci Chodník k DPS a související 
infrastruktura.  Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení ceny díla na celkových 10 713 226,51 Kč 
bez DPH (12 175 037,77 Kč s DPH) z důvodu víceprací dle položkových rozpočtů 
změnových listů stavby č. 1-7. 

Usnesení ZO č. XIX/2021/12: 
ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace spolku Andělé Stromu života p. s., pobočnému 
spolku, sídlem Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661, ve výši 50.000 Kč a zároveň 
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 8/2021 o poskytnutí této dotace. 

Usnesení ZO č. XIX/2021/13a: 
ZO bere na vědomí vyúčtování provozu služby Senior TAXI za rok 2020, na základě 
Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Střediskem sociálních 
služeb města Frýdlant nad Ostravicí. 

Usnesení ZO č. XIX/2021/13b: 
ZO schvaluje využití kladného hospodářského výsledku na zakoupení nového automobilu pro 
provoz služby Senior TAXI na území zapojených obcí v dalších letech. 

Usnesení ZO č. XIX/2021/14a: 
ZO schvaluje prodej pozemků č. 494 ostatní plocha o katastrem udávané výměře 270 m2, 
parc. č. 498, ostatní plocha o katastrem udávané výměře 126 m2 a parc. č. 3387/2 díl „d“ 
ostatní plocha o výměře 586 m2, nově oddělený GP 4910-103/2020 všechny v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem panu JS, bytem Kunčice pod Ondřejníkem, PSČ 739 13 za celkovou kupní 
cenu ve výši 152.210 Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva k nemovité 
věci v katastru nemovitostí uhradí Obec Kunčice pod Ondřejníkem ZO ukládá starostce obce 
obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto jménem obce uzavřít. 
 



Usnesení ZO č. XIX/2021/14b: 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3387/4 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem nově oddělený GP 4910-103/2020 paní AB, bytem Kunčice pod 
Ondřejníkem, PSČ 739 13 za celkovou kupní cenu ve výši 1.550 Kč. Náklady spojené 
s návrhem na vklad vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí uhradí Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a 
tuto jménem obce uzavřít. 
 
Usnesení ZO č. XIX/2021/14c: 

ZO schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 567/2 orná půda o výměře 24 m2 v k. ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem nově oddělený GP 4910-103/2020 od paní AB, bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 
PSČ 739 13 za celkovou kupní cenu ve výši 3.720 Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad 
vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí uhradí Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto jménem 
obce uzavřít. 

Usnesení ZO č. XIX/2021/14d: 

ZO schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 496/2 orná půda o výměře 27 m2 a parc. č. 493/2 díl 
„a“ orná půda o výměře 110 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, oba nově oddělené GP 4910-
103/2020 od pana JS, bytem Kunčice pod Ondřejníkem, PSČ 739 13 za celkovou kupní cenu 
ve výši 21.235 Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva k nemovité věci 
v katastru nemovitostí uhradí Obec Kunčice pod Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce 
obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto jménem obce uzavřít. 
 
Usnesení ZO č. XIX/2021/14e: 

ZO schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1209/216 orná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Kunčice 
pod Ondřejníkem nově oddělený GP 4890-53/2020 od paní JŠ, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava za celkovou kupní cenu ve výši 2.000 Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad 
vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí uhradí Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto jménem 
obce uzavřít. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/14f: 

ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 1209/213 trvalý travní porost o katastrem udávané 
výměře 81 m2 a parc. č. 1209/121 orná půda o katastrem udávané výměře 15 m2, oba v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem manželům PK a HK, oba bytem Kunčice pod Ondřejníkem, PSČ 
739 13 za celkovou kupní cenu ve výši 14.880 Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad 
vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí uhradí manželé K. ZO ukládá 
starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto jménem obce uzavřít. 
 
Usnesení ZO č. XIX/2021/16a: 
ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 2/2021. 

Usnesení ZO č. XIX/2021/16b: 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 



Schválený návrh Rozpočtového opatření č. 2 zveřejněn na úřední desce obce:  
http://www.kuncicepo.cz/schvalene-rozpoctove-opatreni-c-2-2021 

 

Usnesení ZO č. XIX/2021/17: 

ZO bere na vědomí informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/18a: 

ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod 
Ondřejníkem za rok 2020. 
 

Usnesení ZO č. XIX/2021/18b: 

ZO bere na vědomí informaci, že Správa silnic Moravskoslezského kraje bude zřejmě od konce 
dubna 2021 do konce června 2021 realizovat rekonstrukci mostu ev.č. 48310-1 (most přes 
Niklův potok) a následně od června do konce září 2021 na ni naváže rekonstrukce mostu 
ev.č. 48310-2 (most přes Tichávku). 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Pozn.: Pro přehlednost uvádíme i návrh usnesení, ke kterému zastupitelé hlasovali, ale 
neschválili jej. Tedy usnesení, které NEBYLO přijato 

Návrh usnesení k bodu 3b) 

ZO doporučuje RO vyvolat jednání o mimosoudním vyrovnání.  

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 
 

 

 

Návrh usnesení k bodu 15) 

ZO schvaluje provozování Pošty Partner obcí Kunčice pod Ondřejníkem. 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato.  

 

 

 

 
    David Fojtík                                                                           Mgr. Michaela Šebelová 
místostarosta obce                                                                               starostka obce 
 

http://www.kuncicepo.cz/schvalene-rozpoctove-opatreni-c-2-2021

