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Zápis a usnesení z 15/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 24. 04. 2019               

 

Anonymizováno 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová,  

Omluveni: Vít Majerek, Petr Vrlík 

 

(dle prezenční listiny) 

      

Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:15 

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

je usnášení schopná. 

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

 

ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 15/2019 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu zasedání RO č. 15/2019 

2) Oprava příkopy podél MK 3b (výběr zhotovitele na základě poptávkového řízení) 

3) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

4) Různé (Smlouvy s úřadem práce, prodloužení VPP do konce června 2019). 

 

Usnesení RO č. 15/2019/1: 

RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 15/2019  

Hlasování: 3-0-0 (schvaluje) 

 

ad 2) Oprava příkopy podél MK 3b (výběr zhotovitele na základě poptávkového řízení) 

 

Místostarosta seznámil RO Místostarosta seznámil RO s výsledkem poptávkového řízení 

na zhotovitele stavby „Oprava příkopy podél MK 3b“. Byly osloveny 3 firmy, 2 firmy podaly 

nabídku. Místostarosta seznámil RO s oběma cenovými nabídkami. Ekonomicky výhodnější 

je nabídka společnosti MRK STAVBY s.r.o. Firma navíc může nastoupit na opravu ihned 

po podepsání SoD.  Místostarosta seznámil RO s návrhem Smlouvy o dílo na provedení 

stavby „Oprava příkopy podél MK 3b“ mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a MRK STAVBY 

s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, IČ: 27847233. Nabízená cena díla je 622.099,32 Kč 

bez DPH (752.740,18 vč, DPH). Realizace stavby je do konce května. Místostarosta 

informoval RO, že v průběhu opravy příkopy bude tato část místní komunikace uzavřena. 

 

Usnesení RO č. 14/2019/2: 

RO schvaluje uzavření Smlouvu o dílo na provedení stavby „Oprava příkopy podél MK 3b“ 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a MRK STAVBY s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 

Baška, IČ: 27847233.  

3-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka, místostarosta, Danuše Svobodová termín: neprodleně  
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ad 3) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Rozpočtového opatření číslo 5/2019. Předmětem 

navrženého rozpočtového opatření č. 5/2019 je především kácení dřev a jeho prodej (těžba 

kůrovec), příjem z prezentace v magazínu M-ARK. Dále zatřízení výdajů neinvestičních 

transferů spolkům, cizím příspěvkovým organizacím, obecně prospěšným společnostem, 

církvím a náboženským společnostem do příslušných Paragrafů a Položek.  

  

Usnesení RO č. 15/2019/3: 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2019 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 3-0-0 (schvaluje) 

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

 

ad 4) Různé 

 

Místostarosta informoval RO, že byly prodlouženy smlouvy s úřadem práce (aktivní politika 

zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce). Díky je možné prodloužit Pracovní smlouvy 

pro pracovníky VPP do konce června. 

 

Usnesení RO č. 15/2019/4: 

RO bere na vědomí informaci o prodloužení pracovních smluv pro VPP. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 18:15 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 27. 04. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – identifikační číslo organizace 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

VPP – veřejně prospěšné práce 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 

   


