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Zápis a usnesení z 13/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 01. 04. 2019               

 

Anonymizováno 

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

(dle prezenční listiny) 

Omluven: Vít Majerek 

      

Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 18:20 

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

je usnášení schopná. 

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

 

ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 13/2019 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu zasedání RO č. 13/2019 

2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 12/2019 ze dne 18. 03. 2019 

3) Vyslání zástupce obce na XVII. Sněm Svazu měst a obcí ČR 

4) Žádost o dar – Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, z.s. 

5) Úspěšná dotace na Přechod místní knihovny Kunčice pod Ondřejníkem ze systému 

Clavius na AKS tritius REKS pověřené Městské knihovny ve FM (smlouvy Tritius 

Solutions, a.s.) 

6) Interiér nové Galerie – návrh 

7) Zpráva Komise pro cestovní ruch (navržení tras pro propagační materiál 

připravovaný Destinačním managementem Beskydy Valašsko) 

8) Zpráva komise pro životní prostředí a komise pro rozvoj obce 

9) Návrh zadávací dokukementace a příloh k VZ Vybavení pro multifunkční 

odbornou učebnu v ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

10) Různé (Zápis č. 2/2018 z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko; dotační 

projekty – informace; aktualizace programu ZO; distribuce magazínu Valašsko – 

Beskydy – edice „look at it“) 

 

Usnesení RO č. 13/2019/1: 

RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 13/2019  

Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 

 

ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 12/2019 ze dne 18. 3. 2019  

 

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

jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 13/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č.12/2019 ze dne 18. 3. 2019. 
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ad 3) Vyslání zástupce obce na XVII. Sněm Svazu měst a obcí ČR 

 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem je členem Svazu měst a obcí České republiky. Hlavními body 

programu XVII. sněmu bude dialog s představiteli samospráv a s představiteli státu, diskuse 

nad návrhy priorit činnosti Svazu na období 2019 – 2021 a nad návrhem změny Stanov Svazu. 

XVII. sněm Svazu bude také volit novou Radu Svazu a Kontrolní výbor. Obec na sněmu 

tradičně zastupuje starosta obce. 

 

Usnesení RO č. 13/2019/3: 

RO schvaluje, že obec Kunčice pod Ondřejníkem bude na XVII. Sněmu Svazu měst a obcí 

České republiky v Ostravě, ve dnech 23.-24,5. zastupovat starostka obce, Mgr. Michaela 

Šebelová. 

4-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka 

 

ad 4) Žádost o dar – Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, z.s. 

 

Starostka seznámila RO s Žádostí spolku Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, sídlem, Trojanovice 157, 744 01, IČO: 45214930 ze dne 20.3.2019 (č.j. Kunc 

444/2019) o poskytnutí daru na podporu činnosti; včetně návrhu darovací smlouvy. Starostka 

informovala, že Muzejní a vlastivědná společnost např. vydává HLASY (vlastivědný časopis 

Frenštátska), periodikum, které vždy zdarma poskytuje obci. HLASY jsou pak k dispozici 

v knihovně.  

 

Usnesení RO č. 13/2019/4: 

RO schvaluje poskytnutí daru spolku Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, sídlem, Trojanovice 157, 744 01, IČO: 4521493 ve výši 1 000,- Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru.  

4-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka, Kristýna Majerková termín: neprodleně 

 

ad 5) Úspěšná dotace na Přechod místní knihovny Kunčice pod Ondřejníkem ze systému 

Clavius na AKS tritius REKS pověřené Městské knihovny ve FM (smlouvy Tritius 

Solutions, a.s.) 

 

Starostka informovala RO o úspěšné dotaci Ministerstva kultury, v programu „Veřejné 

informační služby knihoven“ podprogram č. 3 – Informační centra knihoven na projekt 

„Přechod místní knihovny Kunčice pod Ondřejníkem ze systému Clavius na AKS tritius 

REKS pověřené Městské knihovny ve FM“. Přechodem z knihovního systému Clavius 

na knihovní systém Tritius – REKS získáme katalogizační a informační systém nové generace, 

webový a tudíž dostupný z celého světa. Uživatelům knihovny i celé veřejnosti umožňuje jeho 

využití i na mobilech a může tak oslovit i zejména mladší generaci. Katalog umí půjčovat 

i elektronické knihy. Systém Tritius pracuje v zabezpečeném protokolu http a splňuje 

požadavky nařízení EU ohledně GDPR. 

Do knihovny bude dále zakoupen 1 ks nového PC, včetně potřebného vybavení. Na základě 

získané licence Tritius REKS bude provedena celková implementace systému, která zahrnuje 

základní zprovoznění, nastavení systému a komplexní převod dat ze stávajícího systému 
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Clavius. Dotace bude poskytnuta ve výši 25 000 Kč. Celkové náklady se pohybují okolo 

40 000 Kč.  

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností Tritius Solutions a.s., sídlem Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 

05700582. Předmětem smlouvy je instalace a konfigurace knihovního systému Tritius.  

 

Usnesení RO č. 13/2019/5a: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

Tritius Solutions a.s., sídlem Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 05700582. 

4-0-0 (schvaluje) 

 

Místostarosta dále seznámil RO s návrhem Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a společností Tritius Solutions a.s., sídlem Vodní 258/13, Staré 

Brno, 602 00 Brno, IČO 05700582. Předmětem smlouvy je zpracování osobních údajů čtenářů 

místní knihovny (Obec – správce, Tritius Slutions, a.s. – Zpracovatel). 

 

Usnesení RO č. 13/2019/5b: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a společností Tritius Solutions a.s., sídlem Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 

Brno, IČO 05700582. 

4-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka, mistostarosta, knihovnice termín: neprodleně 

 

ad 6) Interiér nové Galerie – návrh 

 

Starostka seznámila RO s návrhem studia RMBA Architekti – studie interiéru nové galerie, 

proběhla diskuse k návrhu. Budou prověřeny technické a finanční možnosti navržených 

řešení.  

 

ad 7) Zpráva Komise pro cestovní ruch (navržení tras pro propagační materiál 

připravovaný Destinačním managementem Beskydy Valašsko) 

 

Markéta Menšíková informovala RO o činnosti Komise pro cestovní ruch. Proběhla příprava 

návrhu turistických tras pro nový propagační materiál s tipy na výlety v Beskydech 

připravovaný Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. Komise 

do připravovaného propagačního materiálu navrhla 4 vycházkové trasy. 

  

Starostka dále informovala RO o distribuci magazínu Valašsko – Beskydy – edice „look at it“, 

kde je poprvé také prezentována obec Kunčice pod Ondřejníkem. Na přípravě podkladů se 

také podíleli členové komise pro cestovní ruch.  

 

Usnesení RO č. 13/2019/7: 

RO bere na vědomí Zprávu Komise pro cestovní ruch ze dne 18. 3. 2019. 

  

ad 8) Zpráva komise pro životní prostředí a komise pro rozvoj obce 

 

Místostarosta informoval RO o společné schůzce členů komise pro rozvoj obce a členů 

komise životního prostředí, kde byli účastníci seznámeni s částí plochy areálu pily, která byla 
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již dříve vytipována k umístění sběrného dvora.  Jedná se o přístavbu garáží na pozemku parc. 

č. st. 448, severní část pozemku parc. č. 11/1, který navazuje na objekt garáží a dále plechový 

objekt na pozemku parc. č. 2258. 

Mistostarosta také RO seznámil s některými návrhy obou komisí – např. sběrný dvůr 

vybudovat v rozsahu střední velikosti cca 700 – 1000 m2. Součástí dvora umístit místo pro 

sběr nebezpečného odpadu. Prověřit stavebně-technický stav objektu garáží odborným 

statickým posudkem. V případě zachování objektu stanovit orientační náklady na 

rekonstrukci. V případě zachování objektu by mohla část garáží sloužit jako zázemí 

technických pracovníků obce a zároveň kancelář obsluhy sběrného dvora. Vybudovat při 

severní hranici plochy polootevřený přístřešek pro uskladnění odpadu. V tomto případě 

prověřit možnost finanční dotace z OPŽP. Stávající plechový objekt nahradit novým 

objektem.  

Se zápisem ze schůzky a náměty bude také seznámeno zastupitelstvo obce. 

 

Usnesení RO č. 13/2019/8: 

RO bere na vědomí společnou Zprávu komise pro životní prostředí a komise pro rozvoj obce 

ze dne 2. 3. 2019. 

 

ad 9) Návrh zadávací dokumentace a příloh k VZ Vybavení pro multifunkční odbornou 

učebnu v ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

Starostka seznámila RO se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávky s názvem „Vybavení pro multifunkční odbornou učebnu v ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského“. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou mimo zákon, ale dle 

pravidel MAS Frýdlantsko – Beskydy a Integrovaného regionálního operačního programu 

(dále jen „IROP“) pod názvem projektu Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ 

a MŠ Karla Svolinského a reg. číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815. 

Projektem je řešeno pořízení vybavení do stávající odborné PC učebny v ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského za účelem zvýšení kvality vyučování ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce 

v klíčových kompetencích – cizí jazyk, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 

technické a řemeslné obory. RO byla seznámena také se všemi přílohami, které tvoří nedílnou 

součást zadávací dokumentace: 

 Příloha č. 1 – Návrh obchodních a smluvních podmínek 

 Příloha č. 2a) – Kvalifikační dokumentace 

 Příloha č. 2b) – Čestné prohlášení 

 Příloha č. 3 – Krycí list nabídky 

 Příloha č. 4 – Technická specifikace 

 

Zároveň starostka seznámila RO s vydáním právního aktu u tohoto dotačního projektu. 

Projekt Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského získal 

registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Účast státního rozpočtu dotace je 

962 059, 30 Kč a vlastní zdroje obce jsou ve výši 50 634,70 Kč.  

 

Usnesení RO č. 13/2019/9a: 

RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Vybavení pro multifunkční 

odbornou učebnu v ZŠ a MŠ Karla Svolinského“, včetně příloh a včetně výzvy k podání 

nabídky. 

Hlasování: 4 -0-0  (schvaluje) 
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Usnesení RO č. 13/2019/9b: 

RO v souladu se schváleným akčním plánem na rok 2019 schvaluje vyhlášení výše uvedené 

VZMR „Vybavení pro multifunkční odbornou učebnu v ZŠ a MŠ Karla Svolinského“. 

Hlasování: 4 -0-0  (schvaluje) 

Úkol: starostka, mistostarosta, Radim Pala (AZ Zakázka), termín, do 12.4. 

 

ad 10) Různé 

 

Starostka seznámila RO se zápisem z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko, 

dobrovolného svazku obcí.    

 

Usnesení RO č. 13/2019/10: 

RO bere na vědomí zápis č. 2/2018 z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko, 

dobrovolného svazku obcí.    

 

Místostarosta informoval RO o aktuálním stavu výstavby vodovodu na Bystrém.  

 

Starostka informovala RO o nutné aktualizaci programu ZO, kterými jsou úhrada zvýšených 

nákladů na úpravu zevnějšku členů ZO (tzv. ošatné- oddávání, obřady). Místostarosta vysvětlil 

členům RO, proč nebude v majetkových záležitostech projednáván návrh pana T. 

 

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

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 08. 04. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem  

VZ – veřejná zakázka 

IČO – identifikační číslo organizace 

ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 

a.s. – akciová společnost 

z.s. – zapsaný spolek 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 

   


