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SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ- Anonymizováno 

XII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 09. 03. 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 X. a z XI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4) Aktualizace akčního plánu obce na rok 2020 - doplnění investičního záměru obce 

Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem 

5) Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem - schválení způsobu pronajímání 

a vymezení okruhu žadatelů o byt  

6) Návrh na případnou koupi hmotných nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví 

2521 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem do vlastnictví obce Kunčice pod Ondřejníkem 

7) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

8) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

9) Kotlíkové dotace 2. a 3. výzva - dvě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce   

10) Souhlas se zařazením území obce do území působnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy 

z.s. na období 2021-2027 

11) Pořízení vozidla na údržbu obce 

12) Majetkové záležitosti:  

• Přijetí daru: pozemek parc.č. 2975/21 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

• Koupě pozemku parc.č.1358/4 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

• Žádost manželů K. - část pozemku parc.č. 1281/1 v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem a část pozemku parc.č. 3423 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

13) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

14) Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

15) Různé/ Diskuse 

 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 
 

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

 

Usnesení ZO č. XII/2020/1:  

ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Milan Kubín, Richard Macura. 
 

Usnesení ZO č. XII/2020/3:  

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12. 2019 

a kontrolu usnesení z XI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.02. 2020. 

Usnesení ZO č. XII/2020/4a:  

ZO schvaluje investiční záměr Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XII/2020/4b:  

ZO schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem 

na rok 2020 v rozsahu předloženého návrhu.  
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Usnesení ZO č. XII/2020/5:  

ZO schvaluje Pravidla pro pronajímání bytů a vymezení okruhu žadatelů o byt pro projekt 

Nájemní bydlení v obci Kunčice pod Ondřejníkem, na který obec žádá dotaci na Ministerstvo 

financí Program 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. 

Usnesení ZO č. XII/2020/6: 

ZO bere na vědomí návrh Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností U Malířů, s.r.o., Kunčice pod Ondřejníkem 

70, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XII/2020/7: 

ZO bere na vědomí informace o jednání finančního výboru zastupitelstva obce Kunčice pod 

Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XII/2020/8a: 

ZO bere na vědomí ústně podanou rezignaci pana Tomáše Křenka. 

Usnesení ZO č. XII/2020/8b: 

ZO volí člena kontrolního výboru pana Milana Kubína. 

Usnesení ZO č. XII/2020/8c: 

ZO bere na vědomí informace o jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Kunčice pod 

Ondřejníkem. 

Usnesení ZO č. XII/2020/8d: 

ZO pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly neinvestičních dotací poskytnutých obcí 

za rok 2019 v termínu do konce května 2020. 

 

Usnesení ZO č. XII/2020/9a: 

ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji, sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve výši 20.000 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. XII/2020/9b: 

ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji, sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve výši 25.000 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. 
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Usnesení ZO č. XII/2020/10: 

ZO schvaluje zařazení území obce Kunčice pod Ondřejníkem do území působnosti MAS 

Frýdlanstko – Beskydy z.s. na období 2021-2027. 

Usnesení ZO č. XII/2020/11a: 

ZO bere na vědomí specifikaci pracovního stroje s nástavbou nosič kontejneru. 

Usnesení ZO č. XII/2020/11b: 

ZO pověřuje radu obce, místostarostu a starostku obce vypsáním zakázky malého rozsahu za 

účelem nákupu pracovního stroje s nástavbou nosič kontejneru s předpokládanou cenou do 

2.000.000 Kč bez DPH. Nákup bude financován pomocí leasingu nebo úvěru, bez akontace 

s délkou splácení 60 měsíců. 

Usnesení ZO č. XII/2020/12a: 

ZO schvaluje přijetí daru od pana J. J., bytem Ratiboř. Předmětem daru je bezúplatný převod 

hmotné nemovité věci: pozemku pod místní komunikací - parc.č.2975/21, v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem o výměře 92 m2 obci. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování Darovací 

smlouvy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 

Usnesení ZO č. XII/2020/12b: 

ZO schvaluje koupi hmotné nemovité věci: pozemku parc.č.1358/4, v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem o výměře 314 m2 od paní A. K., bytem Frenštát pod Radhoštěm, za cenu 50 Kč / 

m2. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto smlouvu jménem 

obce uzavřít. 

Usnesení ZO č. XII/2020/12c: 

ZO pověřuje starostku obce jednáním s manžely Š. a P. K. tak, aby jim bylo nabídnuto 

odkoupení částí hmotných nemovitých věcí: a) pozemku parc.č. 1281/1 v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem a b) pozemku parc.č. 3423 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem za cenu obvyklou 

ve výši 294,- Kč / m2, dle Znaleckého posudku číslo 1525-18/2020. 

Usnesení ZO č. XII/2020/13: 

ZO bere na vědomí informace o jednáních rady obce. 

Usnesení ZO č. XII/2020/14a: 

ZO ruší své usnesení číslo č. X/2019/24a ze dne 18.12.2019. 

Usnesení ZO č. XII/2020/14b: 

ZO schvaluje přijetí podpory formou zápůjčky ve výši 522.542,20 Kč od Státního fondu 

životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00  Praha, 

IČO 00020729, v rámci Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické 

náročnosti veřejných budov na zajištění financování projektu 5.1 a) ZŠ Kunčice p.O. – 

energetické úspory tělocvičny (číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009255) na základě 

Rozhodnutí Ministra životního prostředí č. 19000675 ze dne 15. listopadu 2019 a schvaluje 

uzavření Smlouvy č.19000675 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Státním fondem životního prostředí 

České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00  Praha, IČO 00020729, kdy 

výše čtvrtletní splátky činí 13.063,56 Kč. 

 

Usnesení ZO č. XII/2020/14c: 

ZO ruší své usnesení číslo č. X/2019/24b ze dne 18.12.2019. 
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Usnesení ZO č. XII/2020/14d: 

ZO schvaluje přijetí podpory formou zápůjčky ve výši 422.304,30 Kč od Státního fondu 

životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00  Praha, 

IČO 00020729, v rámci Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické 

náročnosti veřejných budov na zajištění financování projektu 5.1 b) ZŠ Kunčice p.O. – 

energetické úspory tělocvičny (číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009254) na základě 

Rozhodnutí Ministra životního prostředí č. 19000665 ze dne 15. listopadu 2019 a schvaluje 

uzavření Smlouvy č.19000665 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Státním fondem životního prostředí 

České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00  Praha, IČO 00020729, kdy 

výše čtvrtletní splátky činí 10.557,61 Kč. 

 

                                                     

 

    David Fojtík                                                                           Mgr. Michaela Šebelová 

místostarosta obce                                                                               starostka obce 

         

 


