SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

NÁVRH PROGRAMU
XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne
26. 01. 2021 v 16:30 hodin
1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého
ze schválených bodů programu)
3) Kontrola usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem
4) Návrh rozpočtu obce na rok 2021
5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2031
6) Žádost o dotaci z rozpočtu obce-TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s. a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021 o poskytnutí této dotace
7) Žádost o dotaci z rozpočtu obce-Medela-péče o seniory, o. p. s. a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021 o poskytnutí této dotace
8) Žádost o dotaci z rozpočtu obce-Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem
a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021 o poskytnutí této dotace
9) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí–Rekonstrukce školní kuchyně při školní
jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
10) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem
11) Různé
ZO schvaluje program XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/1:
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Vít Majerek a Markéta Menšíková.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/3a
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení přijatých na XVII. zasedání zastupitelstva
obce dne 15.12.2020.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/3b
ZO bere na vědomí informaci starostky obce, že obchodní společnost Kunčická s.r.o.,
IČ: 27833267, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 73913, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 37014, zanikla ke dni
1.1.2021 s převodem jmění na jediného společníka Obec Kunčice pod Ondřejníkem,
IČ: 00296856, se sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, na něhož přešlo jmění
zanikající obchodní společnosti.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/4a:
ZO bere na vědomí rozpis výdajů dle navrženého rozpočtu na rok 2021.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/4b:
ZO bere na vědomí rozpis příjmů a financování dle navrženého rozpočtu na rok 2021

Usnesení ZO č. XVIII/2021/4c:
ZO schvaluje rozpočet obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2021: příjmy: 50.161.000Kč,
výdaje: 79.671.200 Kč, financování: + 29.510.200 Kč
Usnesení ZO č. XVIII/2021/4d:
ZO zmocňuje radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v celkovém rozsahu
změny do 400.000 Kč.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/5:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2031 v rozsahu předloženého
návrhu.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/6:
ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s., sídlem
Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 759, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ 60803657, ve výši
250.000 Kč na pokrytí části nákladů organizace a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy č. 1/ 2021 o poskytnutí této dotace.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/7:
ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Medela-péče o seniory, o. p. s., sídlem Ostravice
č. p. 855, 739 14 Ostravice, IČ: 02141531, ve výši 50.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021 o poskytnutí této dotace.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/8:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem
Kunčice pod Ondřejníkem 22, PSČ: 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 45235481 ve výši
100.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3 / 2021 o poskytnutí této
dotace.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/9a:
ZO schvaluje projektový záměr „Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem“ a schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce: Akční
plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2021.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/9b:
ZO ukládá radě obce, starostce obce a místostarostovi obce, aby zajistili podání žádosti o dotaci
na akci „Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice
pod Ondřejníkem“, přednostně na Ministerstvo financí, Program 29822 Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram: Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/10:
ZO bere na vědomí informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/11a:
ZO bere na vědomí první návrh Konceptu architektonicko-urbanistické studie prostoru před
železničním nádražím v Kunčicích pod Ondřejníkem, Ing. arch. Martina Materny, WMA
Architects.

Usnesení ZO č. XVIII/2021/11b:
ZO bere na vědomí informaci starostky obce, že RO bude dnes na 61. schůzi RO schvalovat
uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120068862 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, kdy
náklady obce dle této smlouvy jsou stanoveny ve výši 668.866 Kč bez DPH.
Usnesení ZO č. XVIII/2021/11c:
ZO bere na vědomí informaci z Krizového štábu Moravskoslezského kraje (KŠ MSK) ze dne
25.01.2021 o postupném uklidňování epidemiologické situace na území Moravskoslezského
kraje, ale také o možném výskytu britské mutace koronaviru na území Moravskoslezského
kraje, kdy suspektní vzorky jsou nyní na šetření v Praze. Dále KŠ MSK informuje o snížení
počtu obdržených vakcín, kdy Moravskoslezský kraj obdržel o 45 % vakcín méně oproti
původnímu plánu, dodávka na příští týden má být, oproti původnímu plánu, snížena o 30 %.

…………………………………………………………………………………………………...
Pozn.: Pro přehlednost uvádíme i návrh usnesení, ke kterému zastupitelé hlasovali, ale
neschválili jej. Tedy usnesení, které NEBYLO přijato
Návrh usnesení k bodu 8)
ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem
Kunčice pod Ondřejníkem 22, PSČ: 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 45235481 ve výši
150.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3 / 2021 o poskytnutí této
dotace.
Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato.
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