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Zápis a usnesení z 12/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 18. 03. 2019               

 

Anonymizováno 

Přítomni: David Fojtík, Vít Majerek, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr Vrlík 

(dle prezenční listiny) 

Hosté: Jaroslav Goj, Libuše Štrochová 

      

Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 15:30 

hodin. Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou všichni členové Rady obce, RO 

je usnášení schopná. 

 

(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se) 

 

ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 12/2019 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu zasedání RO č. 12/2019 

2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 11/2019 ze dne 04. 03. 2019 

3) Žádosti o dotace z rozpočtu obce, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto 

dotací, darovací smlouvy – celkem 23 žádostí 

4) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 Inventarizační zpráva 

 Seznam pořízeného majetku v roce 2018 

 Informace o projektu „plavání“ 

 Účetní závěrka 

 Školská rada ZŠ a MŠ Karla Svolinského – jmenování zástupce 

zřizovatele (rezignace Michaely Šebelové) 

 Diskuse – počet žáků, vývoj kapacity ZŠ a MŠ, kapacita prostor 

do budoucna, topení v budově MŠ „dolní“ investice roku 2020 

5) Půjčka SFŽP – projekt energetické úspory v tělocvičně ZŠ 

6) Žádost o pronájem prostor v objektu prodejny potravin Hruška (nájemní smlouva – 

Víno Sýkora s.r.o.) 

7) Různé – aktuální informace o projektech, oprava střechy na OÚ, žádost pana T. – 

směna pozemků, informace o jednání o cenách el. energie na rok 2021 – pověření 

místostarosty dalším jednáním v této věci; diskuse – noví zaměstnanci na údržbu – 

organizační opatření údržba obce, projekt na opravu střechy Rotundy 

8) Program V. Zasedání ZO dne 9. 4. 2019 

 

Usnesení RO č. 12/2019/1: 

RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 12/2019  

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 
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ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 11/2019 ze dne 04. 3. 2019  

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z minulého jednání RO. Všechna usnesení a úkoly 

jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č.11/2019 ze dne 04. 3. 2019. 

(bere na vědomí)  

 

ad 3) Žádosti o neinvestiční dotace a poskytnutí darů na rok 2019 (celkem 23 žádostí) 

 

Starostka seznámila RO s doručenými žádostmi o finanční podporu v roce 2019.  RO 

postupně projednala všechny žádosti, včetně navržených darovacích a veřejnoprávních smluv: 

 

3a: Žádost Českého svazu včelařů z.s., základní organizace Kunčice pod Ondřejníkem, 

pobočný spolek, ze dne 6.3.2019 (č.j. Kunc 367/2019) o poskytnutí neinvestiční dotace na 

podporu rozvoje včelařství v obci a zachování minimálních početních stavů včelstev, pokrytí 

finančních nákladů na nákup léčiva, vyšetření vzorků, desinfekce se zaměřením na likvidaci 

moru včelího plodu. Dotaci žádají ve výši: 10.000 Kč 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3a: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci 

Kunčice pod Ondřejníkem, pobočnému spolku, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569, 

739 13 Kunčice p/O., IČ: 63699389, ve výši 10 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019 o poskytnutí této dotace.  5-0-0 (schvaluje) 

 

3b: Žádost Rybářského spolku Ondřejník ze dne 4.3.2019 (č.j. Kunc 343/2019) o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu rozvoje rybářství, ochranu přírody a životních podmínek 

chráněných druhů živočichů. Údržbu okolí vodních nádrží, investice k zachování a zvýšení 

záložního systému vody. Dotaci žádají ve výši: 10.000 Kč 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3b: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rybářskému spolku Ondřejník, sídlem Kunčice 

pod Ondřejníkem č. p. 569, 739 13 Kunčice p/O., IČ: 66740282, ve výši 10 000,- Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

5-0-0 (schvaluje) 

 

3c: Žádost Sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, ze dne 28. 2. 2019 

(č.j. Kunc 338/2019) o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu uspořádání 12. ročníku 

noční soutěže a restaurování historických obrazů z doby založení SDH. Dotaci žádají ve výši: 

50.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3c: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kunčice 

pod Ondřejníkem, pobočnému spolku, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 391, 739 13 

Kunčice p/O., IČ: 64121844, ve výši 50 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy č. 3 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

5-0-0 (schvaluje) 
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3d: Žádost Charity Frenštát pod Radhoštěm ze dne 28.2.2019 (č.j. Kunc 336/2019) 

o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění základních činností sociálních služeb Charity 

Frenštát p. R. v souladu s uvedenou žádostí (např. na charitní asistenční služby – identifikátor 

8210455). Poskytnutý příspěvek bude použit na úhradu nákladů na pohonné hmoty a mzdu 

pečovatelek, které dojíždějí do obce Kunčice pod Ondřejníkem. Dotaci žádají ve výši: 30.000 

Kč. Vzhledem k tomu, že obec podporuje několik poskytovatelů sociálních služeb a jako obec 

na hranici okresů spadá do působnosti dvou charit je navržena dotace stejná jako v loňském 

roce ve výši 20 000 Kč.  

Obec Kunčice pod Ondřejníkem jako poskytovatel dotace přistupuje k pověření 

Moravskoslezského kraje (ev.č. smlouvy 03159/2015/SOC) a poskytuje příjemci finanční 

prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/3d: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, 744 

01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 49590588, ve výši 20 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 4 / 2019 o poskytnutí této dotace. 5-0-0 (schvaluje) 

 

Před projednáváním této žádosti oznámil David Fojtík podle § 8 zákona o střetu zájmu svůj 

poměr k projednávané věci. 

 

3e: Žádost ZO ČSOP Skalka, ze dne 28.2.2019 (č.j. Kunc 334/2019) o poskytnutí neinvestiční 

dotace podpora organizace z hlediska její udržitelnosti, environmentální výchovy, životního 

prostředí a ochrany přírody, dotace bude také použita na pořádání soutěží, výlety a odměny 

pro děti. Dotaci žádají ve výši: 25.000 Kč. David Fojtík upřesňuje, že v letošním roce nebude 

pořádána výtvarná soutěž s ohledem na probíhající výstavbu přístavby školy (uzavření 

dosavadní Galerie Karla Svolinského. Náklady na ceny do soutěže jsou obvykle ve výši 

10 000 Kč. O tuto částku je tedy možné požadovanou dotaci snížit. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3e: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP Skalka, pobočnému spolku, sídlem 

Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 153, 739 13 Kunčice p/O., IČ: 71159843, ve výši 15 000,- Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 5 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

4-0-1 (schvaluje) 

 

3f: Žádost ZO ČSOP 68/01, Kunčice pod Ondřejníkem, ze dne 27.2.2019 (č.j. Kunc 

321/2019) o poskytnutí neinvestiční dotace na údržbu naučné stezky Chodníčky 

v Podbeskydí, tvorbu posedu v horní části lesa „Papradná“, údržbu sadu a mokřadu 

na Žabáku, likvidaci invazních rostlin a režijní náklady organizace (příspěvek na provoz 

pozemkového spolku). Dotaci žádají ve výši: 30.000 Kč. Proběhla diskuse. Na území obce 

působí dvě ZO ČSOP, každá má jiné zaměření činnosti. Lze konstatovat, že rozsah činnosti je 

ale srovnatelný, proto je navrženo, aby byly v letošním roce podpořeny stejnou částkou. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3f: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP 68/01, pobočnému spolku, sídlem 

Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 684, 739 13 Kunčice p/O., IČ: 65892691, ve výši 15 000,- Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 6 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

5-0-0 (schvaluje) 
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3g: Žádost Medela-péče o seniory o.p.s., ze dne 27.2.2019 (č.j. Kunc 319/2019) o poskytnutí 

neinvestiční dotace za účelem dofinancování neinvestičních výdajů provozních nákladů 

pobytové sociální služby pro dva umístěné uživatele z Kunčic pod Ondřejníkem využívající 

službu, a to 20.000,- Kč na mzdy ošetřujícího personálu a 20.000,-Kč na nájem budovy, 

ve které sídlí domov Medela. Z obce Kunčice pod Ondřejníkem využívají službu dva občané. 

Dotaci žádají ve výši: 40.000 Kč. Vzhledem k tomu, že obec podporuje několik poskytovatelů 

sociálních služeb a jako obec na hranici okresů spadá do působnosti dvou charit je navržena 

dotace ve stejné výši jako bude navržena pro Domov Hortenzie, Frenštát p.R. 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem jako poskytovatel dotace přistupuje k pověření 

Moravskoslezského kraje (ev.č. smlouvy 4929112) a poskytuje příjemci finanční prostředky 

jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/3g: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Medela-péče o seniory, o. p. s., sídlem Ostravice 

č. p.  855, 739 14 Ostravice, IČ: 02141531, ve výši 10 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 7 / 2019 o poskytnutí této dotace. 5-0-0 (schvaluje) 

 

3h: Žádost o. s. Ondřejník, ze dne 27.2.2019 (č.j. Kunc 318/2019) o poskytnutí neinvestiční 

dotace za účelem: příspěvek na uspořádání závodu “Ondřejnický závod na horských 

kolech” a příspěvek na sportovní aktivity a vybavení členů spolku. Dotaci žádají ve výši: 

20.000 Kč. Proběhla diskuse. Protože došlo ke snížení počtu organizovaných závodů, je 

navrženo poskytnutí dotace ve výši 13 000 Kč.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/3h: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace o. s. Ondřejník, sídlem Kunčice pod 

Ondřejníkem, č. p.  476, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 27049396, ve výši 13 000,- 

Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 8 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

5-0-0 (schvaluje) 

 

Před projednáváním této žádosti oznámila Michaela Šebelová podle § 8 zákona o střetu zájmu 

svůj poměr k projednávané věci. 

 

3ch: Žádost Spolku rodičů a přátel dětí školy při Základní a mateřské škole Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, ze dne 14.2.2019 (č.j. 256/2019) o poskytnutí 

neinvestiční dotace za účelem pokrytí nákladů na aquazorbing na dětském dni v roce 2019 a 

pokrytí dalších nákladů spojených s činností spolku (např. pořádání drakiády, dětského 

karnevalu) Dotaci žádají ve výši: 16.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3ch: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel dětí školy při Základní 

a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem Kunčice pod 

Ondřejníkem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 68334389, ve výši 16 000,- Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 9 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

5-0-0 (schvaluje) 

 

3i: Žádost spolku Andělé Stromu života, pobočného spolku Moravskoslezského kraje, ze dne 

19.11.2018 (č.j. Kunc 1686/2018) o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem podpory 

provozu Mobilního hospice Strom života v roce 2019. Poskytnutý příspěvek bude použit na 

zajištění provozu a dostupnosti služeb paliativní péče, kterou v roce 2018 využívali i 3 občané 
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z obce Kunčice pod Ondřejníkem (v žádosti není uvedeno, kteří občané to byli). Dotaci žádají 

ve výši: 20.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3i: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Andělé Stromu života, pobočnému spolku 

Moravskoslezský kraj, sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661, 

ve výši 5 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 10 / 2019 o 

poskytnutí této dotace.   5-0-0 (schvaluje) 

 

3j: Žádost Domova Hortenzie, p. o., ze dne 15.10.2018 (č.j. Kunc 1499/2018) o poskytnutí 

neinvestiční dotace za účelem pokrytí části provozních nákladů na poskytování sociálních 

služeb seniorům (bydlení seniorů – technické zázemí, péče o seniory).  

Obec Kunčice pod Ondřejníkem jako poskytovatel dotace přistupuje k pověření 

Moravskoslezského kraje (ev.č. smlouvy 03539/2014/soc) a poskytuje příjemci finanční 

prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/3j: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Domovu Hortenzie, p. o., sídlem Za Střelnicí 

1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 48804843, ve výši 10 000,- Kč a zároveň schvaluje 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 11 / 2019 o poskytnutí této dotace.  

5-0-0 (schvaluje) 

 

3k: Žádost Turistického spolku Kunčice p. O. ze dne 12.3.2019 (č.j. Kunc 403/2019) 

o poskytnutí neinvestiční dotace, účelem dotace je podpora financování Turistického spolku 

jako neziskové organizace. Dotace bude použita např. na propagaci, občerstvení, cestovních 

výdajů členů spolku při organizování akcí pro veřejnost. Dotaci žádají ve výši: 10.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3k: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Turistickému spolku Kunčice p. O, č.p. 583, 739 

13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 05824524, ve výši 10 000,- Kč a zároveň schvaluje 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 14 / 2019 o poskytnutí této dotace. 5-0-0 (schvaluje) 

 

3l: Žádost spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frenštát pod Radhoštěm, 

ze dne 21.2.2019 (č.j. Kunc 287/2019) o poskytnutí dotace na činnost spolku Český rybářský 

svaz, z. s., místní organizace Frenštát pod Radhoštěm a na nákup a vysazení původní formy 

pstruha obecného potočního do říčky Tichávky na území obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Proběhla diskuse. Bylo navrženo poskytnout stejnou částku jako v loňském roce, ale formou 

daru. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3l: 

RO schvaluje poskytnutí daru Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Frenštát 

pod Radhoštěm, pobočnému spolku, sídlem Dolní 303, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, 

IČ: 18050174, ve výši 5 000,-Kč a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí 

tohoto daru. 5-0-0 (schvaluje) 

 

3m: Žádost Valašského folklorního spolku, ze dne 8.2.2019 (č.j. Kunc 229/2019) o poskytnutí 

daru na organizaci folklórního festivalu Frenštátské slavnosti, který se bude konat ve Frenštátě 

pod Radhoštěm v termínu 23. - 25.8.2019. 
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Usnesení RO č. 12/2019/3m: 

RO schvaluje poskytnutí daru Valašskému folklornímu spolku, Bartošky 583, 744 01 Frenštát 

pod Radhoštěm, IČ: 41084713, ve výši 1 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy o poskytnutí tohoto daru. 5-0-0 (schvaluje) 

 

3n: Žádost M. H., 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, ze dne 4.2.2019 (č.j. Kunc 198/2019) o 

poskytnutí daru na základě žádosti o sponzorský dar určený na podporu sportovních úspěchů. 

Proběhla diskuse. RO se shodla, že jakmile M. H. opět uspěje, bude možné projednávat 

mimořádné ocenění sportovního úspěchu. Přípravu sportovce ale obec Kunčice pod 

Ondřejníkem nepodpoří.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/3n: 

RO schvaluje poskytnutí daru M. H, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 1 000,- Kč a 

zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru.  

0-5-0 ( usnesení nebylo přijato, dar nebyl schválen) 

 

3o: Žádost Valašského souboru Sedmikvítek, ze dne 4.2.2019 (č.j. Kunc 197/2019) 

o poskytnutí daru na 1. na rozvoj činnosti spolku v oblasti kulturně výchovné činnosti pro děti 

a mládež se zaměřením na folklor a lidovou kulturu. Proběhla diskuse. Obec Kunčice pod 

Ondřejníkem podporuje činnost mládeže na území obce. Darem podpořila již organizaci 

festivalu Frenštátské slavnosti. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3o: 

RO schvaluje poskytnutí daru Valašskému souboru Sedmikvítek, Bartošky 583, 744 01 

Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 27051986, ve výši 1000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření 

Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru.  

0-5-0 (usnesení nebylo přijato, dar nebyl schválen) 

 

3p: Žádost organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek – Místek, 

p. o, ze dne 25.1.2019 (č.j. Kunc 141/2019) o poskytnutí daru pro nákup speciálních pomůcek, 

případně materiálu pro výuku žáka z naší obce – M. S. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3p: 

RO schvaluje poskytnutí daru Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Frýdek – 

Místek, p. o., Pionýrů 2352, 738 02 Frýdek- Místek ve výši 1 000,- Kč a zároveň schvaluje 

uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru. 5-0-0 (schvaluje) 

 

3q: Žádost Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín ze dne 15.11.2018 (č.j. Kunc 

1677/2018) o poskytnutí daru na činnost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/3q: 

RO schvaluje poskytnutí daru ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, pobočnému spolku, sídlem 

Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901, ve výši, 1 000- Kč a zároveň schvaluje 

uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru. 5-0-0 (schvaluje) 

 

3r: Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti ze dne 15.02.2019 (č.j. Kunc 258/2019) 

o poskytnutí daru na podporu charitativní akce „11. Setkání postižených a opuštěných dětí 

z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje“. Proběhla diskuse. Přestože se jedná 

o záslužnou činnost, obec nemá neomezené prostředky na podporu nejrůznějších spolků 
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a organizací a proto se soustředí na podporu činnosti převážně těch, kteří působí na území 

obce.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/3r: 

RO schvaluje poskytnutí daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Za Sušárnou 391, 

742 72 Mořkov, IČ 27019195, ve výši 1 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy o poskytnutí tohoto daru.  0-5-0 (usnesení nebylo přijato, dar nebyl schválen) 

 

3s: Žádost spolku „Linka bezpečí“ ze dne 7.5.2018 (č.j. Kunc 700/2018) o poskytnutí daru 

na podporu anonymní krizové linky pro děti a mládež „Linka bezpečí“. Proběhla diskuse. 

Přestože se jedná o záslužnou činnost, obec nemá neomezené prostředky na podporu 

nejrůznějších spolků a organizací a proto se soustředí na podporu činnosti převážně těch, kteří 

působí na území obce.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/3s: 

RO schvaluje poskytnutí daru spolku „Linka bezpečí“, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 

1 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru.   

0-5-0 (usnesení nebylo přijato, dar nebyl schválen) 

 

ad 4) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

Projednávání tohoto bodu byli přítomni Jaroslav Goj, ředitel školy a Libuše Štrochová, účetní 

školy. Proběhla diskuse, dotazy členů rady obce, odpovědi. Předmětem společné diskuse byla 

zejména účetní závěrka ZŠ a MŠ Karla Svolinského za rok 2018. Starostka informovala pana 

ředitele a paní účetní o záměru zavedení nového vnitřního kontrolního systému příspěvkové 

organizace. Během měsíce dubna bude připraven a škole předložen soubor podkladů 

k vyplnění (Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace). Účetní závěrka a inventarizační 

zpráva budou tvořit součást Zprávy o hospodaření příspěvkové organizace.  Kompletní zpráva 

o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 bude projednána radou obce v měsíci 

květnu. 

 

Ředitel školy informoval RO o překročení rozpočtu v roce 2018, protože škola musela akutně 

řešit tyto záležitosti: 

 oprava výtahu v dolní školce (na tuto opravu požadovala navýšení rozpočtu, což 

nebylo schváleno ZO) 

 opravy v zázemí kuchyně, realizace napojení škrabky na brambory na kanalizaci, 

pořízení nového vybavení – na základě nařízení krajské hygienické stanice na základě 

provedené kontroly 

 pořízení nového serveru z důvodu vyhovění požadavkům Obecného nařízení EU 

o ochraně osobních údajů z roku 2016 – tzv. GDPR (General Data Protection Rule) 

 

Náklady na výše zmíněné akce byly z části kryty z rozpočtu školy na rok 2018, z rezervního 

fondu, fondu investic a reprodukce majetku. 

 

Starostka informovala zástupce školy, že v případě, že škola žádá o dotaci (např. Šablony 

z MŠMT, ale i z případných jiných dotačních titulů), je potřeba, aby o této skutečnosti 

už ve fázi podávání žádosti informovala zřizovatele - zejména má-li se jednat o transakci 

dotačních prostředků přes účet zřizovatele vedený u ČNB (s ohledem na nutná rozpočtová 

opatření s tím související, která spadají do kompetence ZO). Starostka požádala zástupce 
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školy o prověření, zda by nebylo výhodnější, aby si za tímto účelem zřídila účet u ČNB přímo 

škola. 

 

Ředitel školy informoval přítomné o podpoře výuky plavání v ZŠ ze strany MŠMT ve výši 

25 000 Kč. Obec Kunčice p.O. podporuje výuku plavání ve výši 49 000 Kč. Z financí 

zřizovatele se platí povinná výuka plavání pro 2. a 3. ročník. Z financí státu se hradí 

autobusová doprava na plavání. 

 

Dále proběhla diskuse k vývoji počtu žáků v dalších letech s ohledem na celkovou kapacitu 

a kapacitu prostor v případě dalšího dělení tříd. Aktuálně 11 tříd v ZŠ. Proběhla diskuse 

k nutné celkové opravě topení v budově MŠ „dolní“.  RO pověřila místostarostu obce 

a ředitele ZŠ vyčíslením a přípravou této akce do plánu investic roku 2020. 

 

Inventarizační zpráva ZŠ, přehled pořízeného majetku za rok 2018 

 

Starostka seznámila RO s Inventarizační zprávou za rok 2018, předloženou Základní školou 

a mateřskou školou Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. RO byla také seznámena 

se seznamem majetku, který škola pořídila v roce 2018. 

 

Usnesení RO č. 12/2019/4a: 

RO bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018 a seznam pořízeného majetku. 

(bere na vědomí) 

 

Školská rada ZŠ a MŠ Karla Svolinského – rezignace Michaely Šebelové a jmenování 

nového zástupce zřizovatele. 

 

Michaela Šebelová oznámila svou rezignaci na člena Školské rady ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského za zřizovatele k dnešnímu dni. Žádá členy RO o návrh nového zástupce. Byl 

navržen pan Vít Majerek, který funkci přijímá.  

 

Usnesení RO č. 12/2019/4: 

RO jmenuje s účinností od 19. 3. 2019 pana Víta Majerka členem Školské rady ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského za zřizovatele pro aktuální volební období (2018 - 2021). 

5-0-0 (jmenuje) 

Úkol: oznámit předsedovi Školské rady  - starostka, Vít Majerek Termín: neprodleně  

 

Členy školské rady za zřizovatele tedy budou pan Pavel Řezníček a pan Vít Majerek. 

 

ad 5) Půjčka SFŽP – projekt energetické úspory v tělocvičně ZŠ 

 

V souvislosti s dvěma podanými žádostmi o dotaci v rámci OPŽP: ZŠ Kunčice p.O. – 

energetické úspory tělocvičny informovala starostka obce RO o možnosti řešit spoluúčast 

obce u těchto projektů v celkové výši téměř 1 000 000 Kč výhodnou půjčkou SFŽP – Výzva 

3/2016. Představila podmínky dotační výzvy a porovnání této půjčky s úvěrem od banky. 

Podmínky se jeví jako velmi výhodné. RO doporučuje zařadit na program jednání ZO dne 

9.4.2018.  

 

ad 6) Žádost o pronájem prostor v objektu prodejny potravin Hruška  (nájemní smlouva 

– Víno Sýkora s.r.o.) 
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RO projednala v souladu s Usnesením RO č. 100/2018/6/2 ze dne 25. září 2018 žádost firmy 

Víno Sýkora s.r.o., se sídlem Čejkovice Příhon 1, 696 15, IČ: 26256517, o pronájem prostor 

k podnikání o výměře 34,10 m2 v 1. NP podlaží stavby č. p. 594, stavba občanského vybavení. 

  

Záměr pronájmu prostor k podnikání byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

na úřední desce obecního úřadu v termínu 18. 10. 2018 -05. 11. 2018. Zájem o pronájem 

prostor k podnikání projevila pouze firma Víno Sýkora s.r.o. Místostarosta seznámil RO 

s návrhem Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a firmou Víno Sýkora, se sídlem Čejkovice Příhon 1, 696 15, IČ: 26256517. 

Předmětem smlouvy je pronájem prostor k podnikání o výměře 34,10 m2 v 1. nadzemním 

podlaží stavby č. p. 594, stavba občanského vybavení. V prostorech bude provozována 

vinotéka a prodej alkoholických a nealkoholických nápojů.  Nájem bude uzavřen na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena nájmu je stanovena ve výši 420 Kč/m2/rok. 

Je požadována jistina ve výši tří měsíčních nájmů (zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru).  

 

Usnesení RO č. 12/2019/6a: 

RO schvaluje pronájem prostor k podnikání firmě Víno Sýkora s.r.o., se sídlem Čejkovice 

Příhon 1, 696 15, IČ: 26256517. RO definuje tyto podstatné náležitosti smlouvy: Nájem bude 

uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena nájmu je stanovena ve výši 

420 Kč/m2/rok. Je požadována jistina ve výši tří měsíčních nájmů (zaokrouhleno na celé 

stokoruny nahoru).  

5-0-0 (schvaluje) 

 

Usnesení RO č. 12/2019/6b: 

RO schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a firmou Víno Sýkora s.r.o., se sídlem Čejkovice Příhon 1, 696 15, 

IČ: 26256517.  

5-0-0 (schvaluje) Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 

 

ad 7) Různé 

 

Místostarosta informoval RO o havarijním stavu střechy na OÚ. Bude zajištěn předpokládaný 

odhad nákladů na opravu střechy. S ohledem na plánovanou realizaci úprav v okolí OÚ 

je nutné provést opravu celé střechy OÚ v letošním roce. 

Starostka informovala RO o cenové nabídce společnosti SWORTI s.r.o. na vypracování 

projektu na opravu střechy bývalé smuteční síně – tzv. Rotundy. Projekt bude v souladu s AP 

na rok 2019 zadán. RO bere uvedenou informaci na vědomí.  

 

Místostarosta seznámil RO s žádostí pana P. T. o majetkové vypořádání pod částí místní 

komunikace 47c - směna pozemků. Bude zařazeno na program ZO dne 9.4. – majetkové 

záležitosti. 

 

Místostarosta informoval RO o tom, že by bylo vhodné začít jednat o cenách elektrické 

energie na rok 2021. RO pověřuje místostarostu obce dalším jednáním v této věci. 

 

Starostka a místostarosta obce informovali o záměru přijmout jednoho pracovníka na údržbu 

obce. Údržbu obce nebude možno do budoucna dlouhodobě řešit pomoci projektu VPP. 
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Starostka a místostarosta informovali členy RO o monitoringu stavu cest na Ondřejníku 

z důvodu plánované výstavby na vrcholu Ondřejníka. Příjezdové cesty jsou zničené 

probíhající těžbou kůrovcové kalamity. Je plánovaná schůzka s vedením Biskupských lesů 

DOO k této problematice na úterý 19. 3. 2019. 

  

ad 8) Program V. Zasedání ZO dne 9. 4. 2019 

 

Starostka seznámila RO s návrhem programu V. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem. Zasedání ZO se bude konat dne 09. 04. 2019. Starostka seznámila RO také 

s návrhem na pravidelné zařazení bodu: „Prostor pro návrhy a připomínky občanů“ na začátek 

jednání ZO. Občané budou moci vystoupit se svými podněty, které se nebudou týkat některého 

ze schválených bodů programu. 

 

Navržený program jednání je tento: 

1)  Volba návrhové komise 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

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

ze schválených bodů programu) 

4) Kontrola usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

5) Stanovení odměn členů komisi rady obce a výborů ZO, kteří nejsou členy ZO 

6) Odměna pro členy výjezdové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod 

Ondřejníkem 

7) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – MSK (kotlíkové dotace)  

8) Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

9) Žádosti TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s., a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. 12/2019 a veřejnoprávní smlouvy č. 13/2019 

10) Projekt Energetické úspory tělocvičny ZŠ – žádost o dotaci SFŽP (na financování 

spoluúčasti) 

11) Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského – přístavba školy 

12) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

13) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

14) Dohoda o změně katastrální hranice mezi obcemi Čeladná a Kunčice pod 

Ondřejníkem 

15) Stavba Terasový dům Ondřejník na pozemku parc. č. 1209/09 v k.ú. Kunčice p. O. 

- nedokončená investice 

16) Výstavba Rozhledny na vrcholu Skalka 

17) Majetkové záležitosti: 

A: koupě části pozemku parc.č. 3581 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem, část pod příjezdovou 

komunikací k rodinným domům 

B: prodej části pozemku parc. č. 1881/6 a parc. č. 1893/12 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

C: prodej pozemku parc.č. 3367/2 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

D: majetkové vypořádání části pozemku parc.č. 2272/1 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem, pod 

místní komunikací č. 5b 

E: majetkové vypořádání pod částí místní komunikace 47c 

18) Rozpočtové opatření č. 3/2019 

19) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

20) Nový Jednací řád Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

21) Různé/ Diskuse 
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Usnesení RO č. 12/2019/8: 

RO schvaluje návrh programu jednání V. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem. 

5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka Termín:1. 4. 2019 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 20:30 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 24. 3. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČ - identifikační číslo (IČO – identifikační číslo organizace) 

ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 

NP – nadzemní podlaží 

OÚ – obecní úřad 

p/O. – pod Ondřejníkem 

č.p. – číslo popisné 

č.j. – číslo jednací 

ZO ČSOP – základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

p.o. – příspěvková organizace 

ČNB – Česká národní banka 

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

OPŽP – Operační program životní prostředí  

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

AP – akční plán 

ZO – základní organizace 

o.p.s. – obecně prospěšná společnost 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 

   


