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Zápis a usnesení z 14/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 15. 04. 2019               

 

Anonymizováno 

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

(dle prezenční listiny) 

      

Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:05 

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. 14/2019 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu zasedání RO č. 14/2019 

2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 13/2019 ze dne 1. 04. 2019 

3) Dodatek č. 2 – SoD (Kvazar a.s.) 

4) Dodatek č. 1 – Vodovod Bystré Pícha (MRK) 

5) Smlouva o užívání multifunkčního hřiště 

6) Rozpočtové opatření č. 4/2019 

7) Organizační opatření k plnění usnesení ZO č. V/2019 ze dne 9.4.2019 

8) Oprava komunikace u P. 

9) Různé (předložení dokumentů pro kontrolu školy, letecké snímky JAS, rozpočty na 

připravované akce, žádost příspěvek – spolek Rozhledna) 

 

Usnesení RO č. 14/2019/1: 

RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 14/2019  

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

 

ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 13/2019 ze dne 1. 4. 2019  

 

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

jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 14/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č.13/2019 ze dne 1. 4. 2019. 

 

ad 3) Dodatek č. 2 – SoD ze dne 16. 7. 2018 a k Dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 

na stavbu „Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem – 

přístavba školy“ (Kvazar a.s.) 

 

Na základě usnesení ZO č. V/ 2019/12b ze dne 9. 4. 2019 představila starostka obce členům 

RO návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018 a k Dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 
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2018 na stavbu „Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem – 

přístavba školy“ mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností KVAZAR a.s., Střádalů 

26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 00560383. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je navýšení 

ceny díla z důvodu víceprací dle položkových rozpočtů změnových listů stavby č. 8-19 

o 537.191 Kč bez DPH tedy o 650.001 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení RO č. 14/2019/3: 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Navýšení kapacity ZŠ 

Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem – přístavba školy“ ze dne 16. 7. 2018 

a k Dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a KVAZAR a.s., 

Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 00560383. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

V souvislosti s vybavování přístavby informovala starostka, že je navržena změna v interiéru 

Galerie (změna zábradlí schodiště na sklo + nerez a změna skleněných dveří na bezrámové), 

kdy tyto změny by představovaly navýšení nákladů o cca 140. 000 Kč. Přítomným členům 

rady obce se navrhované řešení líbí, s návrhem budou seznámeni také členové zastupitelstva 

obce na prohlídce stavby dne 23. dubna.  

 

Dále starostka informovala RO o probíhající přípravě zadávací dokumentace VZMR  - 

přílohy: technické specifikace vybavení (nábytku) pro učebny v přístavbě (pro mimoškolní 

aktivity).  

 

ad 4) Dodatek č. 1 – Vodovod Bystré Pícha (MRK) 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2018 ze dne 

8.10.2018 na stavbu „Kunčice pod Ondřejníkem, vodovod Bystré - Pícha“. Předmětem 

navrženého Dodatku č. 1 jsou méněpráce a vícepráce na stavbě vodovod Bystré – Pícha.  

Rozdíl  oproti uzavřené  SoD činí -10.105 Kč bez DPH, tedy – 12.227 Kč včetně DPH. Nová 

cena díla činí 2 916 899,83 Kč bez DPH, tedy 3 529 449,-Kč včetně DPH. Dodatek dále řeší 

změnu obchodního názvu a sídla společnosti z původního MRK pozemní práce s.r.o., 

se sídlem Palkovická 2111, 738 01 Frýdek-Místek na MRK STAVBY s.r.o., se sídlem Baška 

503, 739 01 Baška. Jednatel společnosti a IČ, DIČ zůstaly beze změny. 

 

Usnesení RO č. 14/2019/4: 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2018 ze dne 8.10.2018 na stavbu 

„Kunčice pod Ondřejníkem, vodovod Bystré -Pícha“ mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a MRK STAVBY s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, IČ: 27847233.  

5 -0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka, místostarosta, Danuše Svobodová termín: neprodleně  

 

ad 5) Smlouva o užívání multifunkčního hřiště 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o užívání multifunkčního hřiště. Obec 

vybudovala roce 2015 multifunkční hřiště, víceúčelovou zpevněnou plochu, asfaltovou 

přístupovou cestu, vč. laviček. Vybudování hřiště bylo podpořeno z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, jako projekt 

s názvem „Multifunkční hřiště u MŠ a ZŠ Karla Svolinského“, reg. 
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č. CZ.1.10/4.1.00/05.01823. Předmětem smlouvy je vyřešení vztahů při užívání hřiště mezi 

provozovatelem (obec) a uživatelem (škola), na základě požadavku dotačního orgánu. 

 

Usnesení RO č. 14/2019/5: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o užívání multifunkčního hřiště mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, p.o., Kunčice pod 

Ondřejníkem 626, 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ0: 64120473. 

5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka, ředitel školy termín: neprodleně (součást podání Zprávy o udržitelnosti 

projektu) 

 

ad 6) Rozpočtové opatření č. 4/2019 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Rozpočtového opatření číslo 4/2019. Předmětem je 

zejména zajištění prostředků na opravu havarijního stavu palisády u chodníku v dolní části 

obce. Jedná se o změnu položek v rámci par. 2219. Práce budou objednány neprodleně, aby 

mohly být provedeny, co nejbližším termínu. Aktuálně se čeká na stanovení místního značení 

úpravy silničního provozu. Dále rozpočtové opatření zahrnuje proúčtování daně z příjmu, 

vyúčtování el. energie. 

  

Usnesení RO č. 14/2019/6: 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2019 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

ad 7) Organizační opatření k plnění usnesení ZO č. V/2019 ze dne 9.4.2019 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení 

z V. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 9. 4. 2019. Organizační 

opatření zahrnuje úkoly přidělené zodpovědným osobám, termíny a komentář.  

 

Usnesení RO č. 14/2019/7: 

RO bere na vědomí Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení z V. zasedání 

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 9. 4. 2019. 

  

ad 8) Oprava příkopy podél MK 3b 

 

Místostarosta seznámil RO s předpokládanými náklady oprava příkopy podél MK 3b (zatáčka 

u P.). Tato oprava se připravuje v souladu s akčním plánem obce na rok 2019. Předpokládané 

náklady této opravy jsou ve výši 750 000 Kč. Místostarosta seznámil RO s položkovým 

rozpočtem opravy, včetně slepého výkazu – výměr. Bude provedeno poptávkové řízení, 

osloveny minimálně tři firmy. Kromě ekonomické výhodnosti bude rozhodující také navržený 

termín provedení opravy (jedná se o havarijní stav). Jakmile bude poptávkové řízení 

ukončeno, bude svoláno jednání rady obce, aby mohlo být rozhodnuto o výběru dodavatele a o 

uzavření Smlouvy o dílo. Místostarosta seznámil RO s fotodokumentací aktuálního stavu 

příkopy podél místní komunikace 3b. 

Místostarosta dále informoval RO, že probíhá příprava návrhu opravy místní komunikace 

č. 75c pod viaduktem (za benzínovou pumpou), tato MK musela být z důvodu havarijního 

stavu z bezpečnostních důvodů zcela uzavřena. 
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Usnesení RO č. 14/2019/8: 

RO pověřuje místostarostu obce provedením poptávkového řízení na výběr zhotovitele stavby 

„Oprava příkopy podél MK 3b“. 

Hlasování: 5-0-0 (pověřuje) 

Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 

 

ad 9) Různé (předložení dokumentů pro kontrolu školy, letecké snímky JAS, rozpočty na 

připravované akce) 

 

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem 

 

Starostka informovala RO, že projekt Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod 

Ondřejníkem reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832  byl dnes v rámci závěrečného 

ověření způsobilosti (68. výzva IROP) vyřazen dalšího hodnocení z důvodů nesplnění 

napravitelného kritéria (zaměření na alespoň jednu klíčovou kompetenci, soulad s MAP). 

Proti rozhodnutí je možné podat žádost o přezkum. Starostka vysvětluje, že bychom se určitě 

měli odvolat, protože se jedná o nedorozumění, kdy se hodnotitelé odkazují na nesoulad 

s názvem projektu Přístavba základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem, přičemž ale 

v projektovém záměru uvedeném v MAP je jasně uvedeno, že v rámci tohoto projektu 

je realizován podprojekt na vybavení, včetně uvedení názvu dotačního projektu. Zázemí pro 

mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem. Což hodnotitelé ani přes 2x doložené 

doklady nevzali v potaz. 

 

Starostka pro jistotu navrhuje podat projekt „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod 

Ondřejníkem“ do právě připravované aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

ORP Frýdlant nad Ostravicí jako samostatný projekt. Projekt byl dosud součástí projektového 

záměru "Přístavba budovy základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem“, který byl předložen 

21. 5.2018. Nyní jej uvedeme samostatně, z důvodu lepší přehlednosti při hodnocení souladu 

projektu s MAP. 

 

Usnesení RO č. 14/2019/9a: 

RO schvaluje podání žádosti o přezkum rozhodnutí v rámci hodnocení projektu „Zázemí pro 

mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem“, reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka Termín: 29. dubna 2019 

 

Usnesení RO č. 14/2019/9b: 

RO schvaluje podání aktualizovaného projektového záměru „Zázemí pro mimoškolní aktivity 

v Kunčicích pod Ondřejníkem“ do právě připravované aktualizace Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání ORP Frýdlant nad Ostravicí. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

Výměna oken v DPS 

Místostarosta informovala RO o probíhající výměně oken v DPS (bytový dům č.p. 311). 

Proběhla diskuse. Starostka a místostarosta informovali RO, že v domě jsou stále dva volné 

byty. Obec eviduje zájemce o nájem v těchto bytech. Před uzavřením nájemních smluv 

proběhne výměna kuchyňských linek ve dvou prázdných bytech. 
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RO bere uvedené informace na vědomí. 

 

Žádost Okrašlovacího spolku Rozhledna  

Starostka seznámila RO s žádostí Okrašlovacího spolku Rozhledna o příspěvek ze dne 

12.4.2019 (č.j. Kunc 570/2019)  na vydání knihy „Našly své místo na slunci“ k připomenutí 

100. výročí vzniku a činnosti Dětského domova v Čeladné. Proběhla diskuse.  

 

RO schvaluje poskytnutí příspěvku Okrašlovacímu spolku Rozhledna, se sídlem Čeladná 42 

na vydání knihy „Našly své místo na slunci“ ve výši 1 000 Kč. 

0-5-0 (nechváleno) 

Usnesení nebylo přijato. Návrh nebyl schválen. 

 

Kontrola hospodaření zřízené příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola 

Karla Svolinského 

 

Starostka a Markéta Menšíková seznámily RO s návrhem nového způsobu kontroly 

hospodaření Příspěvkové organizace. Představily excellovou tabulku, kterou budeme 

požadovat nově každý rok vyplnit před schválením účetní závěrky zřízené příspěvkové 

organizace. Je navrženo, aby v letošním roce škola tabulky vyplnila za dva předcházející roky 

(tedy 2017 a 2018).Údaje, které budou požadovány: základní údaje o p.o., tabulku nákladů 

a výnosů, výsledek hospodaření p.o., hospodaření s peněžními fondy, přehled finančních 

a věcných darů, počet strávníků a počet vydaných jídel. 

 

Usnesení RO č. 14/2019/9c: 

RO schvaluje nový způsob kontroly příspěvkové organizace, kdy k dosud zasílaným výkazům 

bude požadováno podání Zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za příslušný rok dle 

vzoru požadovaného obcí Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka Termín: do konce dubna 

 

Letecké snímkování obce 

Starostka seznámila RO s nabídkou společnosti JAS AIR CZ spol. s.r.o., letiště Hosín, 373 41 

Hluboká nad Vltavou. Firma nabízí provedení leteckých šikmých snímků obce. V minulosti 

již bylo provedeno.  2 snímky obce ve formátu 100 x 150cm jsou na chodbě obecního úřadu 

a jsou již zastaralé.  RO pověřuje místostarostu obce jednáním s uvedenou společností. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 21:30 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 23. 04. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem  

VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu 

IČO – identifikační číslo organizace 

MK – místní komunikace 
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ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 

a.s. – akciová sppolečnost 

MAP – místní akční plán  

IROP – integrovaný regionální operační program 

DPS – dům pro seniory (Kunčice pod Ondřejníkem čp. 311) 

p.o. – příspěvková organizace 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 

   


