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SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

XVI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 18. 11. 2020 

 

1) Volba ověřovatelů zápisu 

2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého 

ze schválených bodů programu) 

3) Kontrola usnesení z XV.  zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4) Příprava Plánu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem – zpráva Komise pro rozvoj 

obce a Finančního výboru 

5) Informace o plnění rozpočtu obce, Rozpočtové opatření  

6) Žádost o dotaci z rozpočtu obce – Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí 

7) Přijetí úvěru 

8) Rozhledna Skalka – stanovení dalšího postupu 

9) Dary obyvatelstvu - kalendář, požár rodinného domu 

10) Převod jmění společnosti Kunčická s.r.o. na obec Kunčice pod Ondřejníkem 

11) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Oprava povrchu místních komunikací 4b a 5b 

v obci Kunčice pod Ondřejníkem (SWIETELSKY stavební s.r.o.) 

13) Různé 

 

Přehled usnesení ZO:   

ZO schvaluje program XVI. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/1:  

ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Karel Jurek a Eva Žurková. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/3:  

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z XV. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.09.2020 

a zároveň bere ZO na vědomí informaci starostky obce o aktuálním stavu pořízení Změny č. 2 

Územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem.  

Usnesení ZO č. XVI/2020/4: 

ZO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce ze dne 12.10.2020 a Zápis 

z jednání Finančního výboru ze dne 30.10.2020. ZO dále bere na vědomí informaci starostky 

obce o přípravách rozpočtu na rok 2021 a také pracovní verzi Plánu rozvoje obce Kunčice 

pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/5a: 

ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 12/2020. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/5b: 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 12/2020 v rozsahu předloženého návrhu. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/6: 

ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Středisko sociálních služeb Frýdlant nad 

Ostravicí, p.o. ve výši 50.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 15 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Střediskem sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, 

p.o. Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí o poskytnutí této dotace. 
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Usnesení ZO č. XVI/2020/7: 

ZO schvaluje přijetí úvěru do výše 20.000.000 Kč, s možností čerpání od podpisu smlouvy 

do 31.12.2021, s dobou splácení od ledna 2022 do prosince 2031, maximální výše úrokové 

sazby bude do výše 1,09 % ročně. Úvěr bude účelově určen na opravy místních komunikací 

ve vlastnictví obce a na realizaci investičních akcí dle Programu rozvoje obce Kunčice pod 

Ondřejníkem. ZO pověřuje starostku obce jednáním s minimálně dvěma bankami a uzavřením 

Smlouvy o úvěru s tou bankou, jejíž nabídka bude výhodnější. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/8: 

ZO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o společnosti z 19. prosince 2016 mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a Čeladná dle přílohy zápisu. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/9a: 

ZO schvaluje dar obyvatelstvu ve formě bezplatného poskytnutí jednoho kusu stolního 

obecního kalendáře do každé domácnosti obce Kunčice pod Ondřejníkem. Náklady na jeden 

kalendář jsou ve výši 44 Kč/ kus. Celková hodnota daru bude do výše 52.000 Kč. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/9b: 

ZO schvaluje poskytnutí daru k zajištění nutných výdajů souvisejících s následky likvidace 

požáru rodinného domu na adrese Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 712 ve výši 30.000 Kč panu 

DŠ, Kunčice pod Ondřejníkem, PSČ 739 13 a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy 

o poskytnutí tohoto daru. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/10: 

1) ZO schvaluje dle ust. § 343 zákona č. 125/2008 Sb.: 

a) projekt převodu jmění společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 

569, PSČ 739 13, IČO 27833267 na Obec Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856, se 

sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, jakožto přejímajícího společníka, včetně 

zaslání oznámení o uložení projektu převodu jmění na jediného společníka do Sbírky listin 

obchodního rejstříku dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev, v účinném znění a souvisejících právních jednání v souladu s tímto zákonem; 

b) převzetí jmění společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 

739 13, IČO 27833267, přejímajícím společníkem – Obcí Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 

00296856, se sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem a zrušení společnosti 

Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13, IČO 27833267 bez 

likvidace. 

ZO ukládá starostce Obce Kunčice pod Ondřejníkem, podepsat projekt převodu jmění 

společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13, IČO 

27833267 na Obec Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856, se sídlem č.p. 569, 739 13 

Kunčice pod Ondřejníkem a učinit veškerá potřebná právní jednání tak, aby byl tento převod 

jmění realizován, včetně možnosti udělit plnou moc advokátovi k činění těchto jednání.  

2) ZO, jako jediný společník společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 

569, PSČ 739 13, IČO 27833267, schvaluje dle ust. § 353 zákona č. 125/2008 Sb.: 

a) projekt převodu jmění společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 

569, PSČ 739 13, IČO 27833267 na Obec Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856, se 
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sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, jakožto přejímajícího společníka, včetně 

zaslání oznámení o uložení projektu převodu jmění na jediného společníka do Sbírky listin 

obchodního rejstříku dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev, v účinném znění a souvisejících právních jednání v souladu s tímto zákonem; 

b) převzetí jmění společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 

739 13, IČO 27833267, přejímajícím společníkem – Obcí Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 

00296856, se sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem a zrušení společnosti 

Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13, IČO 27833267 bez 

likvidace. 

ZO ukládá starostce Obce Kunčice pod Ondřejníkem, učinit veškerá potřebná právní jednání 

tak, aby byl tento převod jmění realizován, zejména aby rozhodnutí jediného společníka při 

výkonu působnosti valné hromady společnosti Kunčická s.r.o. o schválení převodu jmění 

učinila formou notářského zápisu, a dále ukládá starostce obce učinit všechna právní jednání 

s tím související, včetně možnosti udělit plnou moc advokátovi k činění všech těchto jednání.  

Usnesení ZO č. XVI/2020/11: 

ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce. 

Usnesení ZO č. XVI/2020/12: 

ZO schvaluje navýšení finančních prostředků na stavbu „Oprava povrchu místních 

komunikací 4b a 5b v obci Kunčice pod Ondřejníkem“ o 301.994,90 Kč bez DPH z důvodu 

víceprací dle položkového rozpočtu změnového listu stavby č.1 a zároveň schvaluje uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 9. 2020 (č.j. Kunc 1996_2020)  mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 

620 00 Brno, IČO:48035599. Předmětem Dodatku je navýšení celkové ceny díla 

na 7.259.474,30 Kč z důvodu provedených víceprací. 

 

 

                                                      

 

    David Fojtík                                                                           Mgr. Michaela Šebelová 

místostarosta obce                                                                               starostka obce 

         

 


