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SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

XV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 14. 09. 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 XIII. a ze XIV.  zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod 

Ondřejníkem 
4) Rozpočtové opatření  
5) Smlouva o dílo - Oprava povrchu částí místních komunikací 4b a 5b 
6) Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 2. a 3. výzva - dvě smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce   
7) Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. – 

informace o činnosti 
8) Stanovení výše odměny pro neuvolněné zastupitele 
9) Majetkové záležitosti 

a) koupě pozemků parc.č. 2666/6, ostatní plocha a 2666/5, ostatní plocha oba v k.ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem  
b) směna pozemků parc. č. 3377/7 a parc. č. 378/2, oba v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

nově oddělené GP 4891-18/2020 
c) odkoupení pozemku parc. č. 200/4 travní porost o katastrem uváděné výměře 304 m2 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 
10) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Chodník k DPS a související infrastruktura 
12) Různé 

 
Přehled usnesení ZO:   

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

Usnesení ZO č. XV/2020/1:  
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Tomáš Maralík, Lumír Poledník. 
 
Návrh usnesení ZO č. XV/2020/3a:  
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z XIII. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.06.2020. 

Návrh usnesení ZO č. XV/2020/3b:  
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.07.2020. 

Usnesení ZO č. XV/2020/4a: 
ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 9/2020. 

Usnesení ZO č. XV/2020/4b: 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 9/2020 v rozsahu předloženého návrhu. 
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Usnesení ZO č. XV/2020/5: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 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 dle nabídky podané ve veřejné zakázce Oprava povrchu místních komunikací 
4b a 5b v obci Kunčice pod Ondřejníkem za nabídkovou cenu ve výši 5.697.570,64 Kč bez 
DPH (6.894.060,47 Kč vč. DPH 21%).  

Usnesení ZO č. XV/2020/6a: 
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji, sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve výši 5.000 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Moravskoslezským krajem. 

Usnesení ZO č. XV/2020/6b: 
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji, sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve výši 45.000 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Moravskoslezským krajem. 

Usnesení ZO č. XV/2020/7: 
ZO bere na vědomí informace o činnosti zřízené příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XV/2020/8: 
ZO schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s Přílohou 
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, ve znění nařízení vlády č.202/2018 Sb. s účinností od 1. 10. 2020 takto: 

• člen rady obce: 6.136 Kč 
• předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady obce: 3.068 Kč 
• člen výboru zastupitelstva nebo komise rady obce: 2.557 Kč 
• člen zastupitelstva obce: 1.805 Kč 

 
Usnesení ZO č. XV/2020/9a: 
ZO schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 2666/5 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha o katastrem uváděné výměře 364 m2 a 2666/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha o katastrem uváděné výměře 395 m2, oba v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem od LD, 
bytem Kunčice pod Ondřejníkem PSČ 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem za celkovou kupní 
cenu 166.980 Kč. Obec Kunčice pod Ondřejníkem také uhradí náklady spojené s převodem 
vlastnického práva k nemovité věci. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní 
smlouvy a tuto jménem obce uzavřít.  
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Usnesení ZO č. XV/2020/9b: 
ZO schvaluje bezúplatnou směnu hmotných nemovitých věcí, pozemků parc. č. 3377/7 
o výměře 27 m2 a parc. č. 378/2 o výměře 31 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem Kunčice 
pod Ondřejníkem nově oddělených GP 4891-18/2020 mezi vlastníky SJM  OG Bohumín-
Pudlov a IG Bohumín-Skřečoň a obcí Kunčice pod Ondřejníkem. Náklady spojené s návrhem 
na vklad vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí uhradí oba účastníci 
směnné smlouvy rovným dílem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování směnné 
smlouvy a tuto jménem obce uzavřít. 

Usnesení ZO č. XV/2020/9c: 
ZO schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 200/4 travní porost o výměře 304 m2 v k. ú. 
Kunčice pod Ondřejníkem od ZK, bytem Kunčice pod Ondřejníkem PSČ  739 13 Kunčice 
pod Ondřejníkem (Prodávající 1, podíl 4/6), od JK, bytem PSČ 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm (Prodávající 2, podíl 1/6) a PM, bytem Kunčice pod Ondřejníkem PSČ  739 13 
Kunčice pod Ondřejníkem (Prodávající 3, podíl 1/6) za celkovou kupní cenu 267.522 Kč. 
Kupní cena ve výši 267.522 Kč bude prodávajícím uhrazena podle jednotlivých podílů, kdy 
1/6 podílu činí 44 587 Kč. Obec Kunčice pod Ondřejníkem také uhradí náklady spojené 
s převodem vlastnického práva k nemovité věci. ZO ukládá starostce obce obstarat 
vypracování kupní smlouvy a tuto jménem obce uzavřít. 

Usnesení ZO č. XV/2020/10: 
ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce. 

Usnesení ZO č. XV/2020/11: 
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a společností Cobbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463  ze dne 04.08.2020 
na akci Chodník k DPS a související infrastruktura.  Předmětem Dodatku č. 1 je zařazení 
stavebního objektu (SO 201) - Lávka do uznatelné části akce dotované ze SFDI pod názvem 
akce Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část (od centra obce 
směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 5817510195. 

Usnesení ZO č. XV/2020/12a: 
ZO bere na vědomí Sdělení o poskytnutí dotace Ministerstvem financí z Programu 29822 
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram: 
298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, výzva: VPS- 
2 2 3 -2 – 2020 na akci „Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem“ a ukládá starostce 
obce, aby na Ministerstvo financí sdělila, že uvedená akce nebude v letošním roce 
realizována. 

Usnesení ZO č. XV/2020/12b: 
ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod 
Ondřejníkem v roce 2020. 

 
                                                      
 
    David Fojtík                                                                           Mgr. Michaela Šebelová 
místostarosta obce                                                                               starostka obce 

         
 
 


