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SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 13.12. 2021 

 

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

ze schválených bodů programu) 
3) Kontrola usnesení z XXIII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
4) Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 2/2021, o místním 

poplatku ze psů 
5) Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 3/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
6) Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 4/2021, o místním 

poplatku z pobytu 
7) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a Zpráva o činnosti Finančního výboru 
8) Kotlíkové dotace – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
9) Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022 
10) Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022 
11) Mimořádná odměna 1. místostarostovi obce a neuvolněné starostce obce 
12) Rozpočtové opatření č. 12/2021 
13) Smlouva o poskytnutí příspěvku – Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí (provozování Senior TAXI v roce 2022) 
14) Odměna pro členy výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod 

Ondřejníkem 
15) Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
16) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023–2024 
17) Stolní obecní kalendář – dar obyvatelstvu 
18) Informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  
19) Různé 

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

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/1:  

ZO určuje ověřovatele zápisu ve složení Tomáš Maralík a Zdeněk Strnadel. 
 
 
Usnesení ZO č. XXIV/2021/3:  

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení přijatých na XXIII. zasedání zastupitelstva 
obce dne 02. 11. 2021. 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/4:  

ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 2/2021, o místním 
poplatku ze psů dle přílohy zápisu. 

Příloha zápisu: Obecně závazná vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 2/2021 
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Usnesení ZO č. XXIV/2021/5:  

ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 3/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy zápisu. 

Příloha zápisu: Obecně závazná vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 3/2021 
 
 
Usnesení ZO č. XXIV/2021/6:  

ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 4/2021, o místním 
poplatku z pobytu dle přílohy zápisu. 

Příloha zápisu: Obecně závazná vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 4/2021 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/7:  

ZO bere na vědomí informace o činnosti obou výborů zastupitelstva obce Kunčice pod 
Ondřejníkem (kontrolního výboru a finančního výboru). 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/8:  

ZO schvaluje spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
4. výzva“, jenž je realizován Moravskoslezským krajem, sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692. Obec Kunčice pod Ondřejníkem se zavazuje poskytnout příspěvek 
na spolufinancování výměny kotlů konečných uživatelů ve výši 5 000 Kč na jeden realizovaný 
projekt, celkově však maximálně 160 000 Kč (obec tedy podpoří 32 žadatelů z obce Kunčice 
pod Ondřejníkem). 
 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/9:  

ZO schvaluje Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022.  

Příloha zápisu: Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022. 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/10:  

ZO schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022. 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/11a:  

ZO schvaluje poskytnutí mimořádné odměny 1.místostarostovi obce ve výši dvojnásobku 
nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím 
zastávaných funkcí za měsíc. Mimořádná odměna se poskytuje za splnění mimořádných úkolů 
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obce, kterými jsou zejména řízení úspěšně dokončených projektů oprav obecní infrastruktury, 
např.: 

• Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré OOV 
• Kunčice pod Ondřejníkem – Vodovodní řad u likérky 
• Chodník k DPS a související infrastruktura (dílčí části projektu týkající se budování 

vodovodů a kanalizace a veřejného osvětlení) 
 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/11b:  

ZO schvaluje poskytnutí mimořádné odměny neuvolněné starostce obce ve výši dvojnásobku 
měsíční odměny neuvolněné starostky obce. Mimořádná odměna se poskytuje za splnění 
mimořádných úkolů obce, kterými zejména jsou úspěšná realizace a dotační management 
projektů obce: 

• Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského  

• Chodník k DPS a související infrastruktura 
• Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré OOV 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/12a:  

ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 12/2021. 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/12b:  

ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 12/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 

Příloha zápisu: Rozpočtové opatření číslo 12/2021 

 
Usnesení ZO č. XXIV/2021/13:  

ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 pro Středisko sociálních služeb Frýdlant nad 
Ostravicí, p.o. ve výši 91.933 Kč (neinvestiční příspěvek určený na výdaje na provozování 
služby Senior Taxi v roce 2022) a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku 
mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Střediskem sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, 
p.o. Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020 o poskytnutí této dotace. 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/14:  

ZO schvaluje odměny členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod 
Ondřejníkem za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech v mimopracovní době v navržené výši dle přílohy zápisu. 
 
Příloha zápisu: Výše odměn členů JSDH Obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
Usnesení ZO č. XXIV/2021/15a: 
ZO bere na vědomí rozpis výdajů dle navrženého rozpočtu na rok 2022. 
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Usnesení ZO č. XXIV/2021/15b: 

ZO bere na vědomí rozpis příjmů a financování dle navrženého rozpočtu na rok 2022. 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/15c: 

ZO schvaluje rozpočet obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022: příjmy: 56.746.000 Kč, 
výdaje: 70.523.500 Kč, financování: + 13.777.500 Kč. 

Příloha zápisu: Návrh rozpočtu na rok 2022 

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/15d:  

ZO zmocňuje radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v celkovém rozsahu 
změny do 400.000 Kč. 

 
Usnesení ZO č. XXIV/2021/16:  

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2024 v rozsahu předloženého 
návrhu. 
 
Příloha zápisu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2024. 
 
 
Usnesení ZO č. XXIV/2021/17:  

ZO schvaluje dar obyvatelstvu ve formě bezplatného poskytnutí jednoho kusu stolního 
obecního kalendáře do každé domácnosti obce Kunčice pod Ondřejníkem. Celková hodnota 
daru bude do výše 60.000 Kč. 

 
Usnesení ZO č. XXIV/2021/18:  

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

 

Usnesení ZO č. XXIV/2021/19:  

ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod 
Ondřejníkem v roce 2021 k datu 30.9.2021. 

 
 
 

David Fojtík        Mgr. Michaela Šebelová 

       místostarosta obce        starostka obce  


