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Zápis a usnesení z 17/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  
dne 10. 05. 2019               

 
 
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 07:30 
hodin. Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou všichni členové Rady obce, RO 
je usnášení schopná. 
(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se) 
 
Jednání Rady obce bylo zahájeno v 7:30 na stavbě – přístavby školy, proběhla prohlídka 
staveniště, protože členové RO se nemohli zúčastnit prohlídky této stavby pro zastupitelstvo 
obce dne 27. dubna 2019. PO ukončení prohlídky se členové RO přesunuli do kanceláře 
starostky obce k dalšímu jednání. 
 
ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 17/2019 
Program: 

1) Schválení programu zasedání RO č. 17/2019 
2) Návrh programu VI. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 

20. 5. 2019 
3) Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 7.5.2019 (Karel Lex) 
4) Různé 

 
Usnesení RO č. 17/2019/1: 
RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 17/2019  
Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 
 
ad 2) Návrh programu VI. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 
20. 5. 2019 
 
Starostka seznámila RO s návrhem programu VI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. Zasedání ZO se bude konat dne 20. 05. 2019.  
 
Navržený program jednání je tento: 

1) Volba ověřovatelů zápisu 
2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého 

ze schválených bodů programu) 
3) Kontrola usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
4) Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského – přístavba školy  - navýšení nákladů 

na stavbu na základě změnových listů 20-34 (podklad pro Dodatek č. 3) 
5) Nové centrum obce – 1. etapa – Smlouva č. Z_S14_12_8120068862 o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie (ČEZ Distribuce a.s.)  
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6) Rozpočtové opatření č. 7/2019 
7) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
8) Různé/ Diskuse 

 
Usnesení RO č. 17/2019/2: 
RO schvaluje návrh programu jednání VI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. 
Hlasování: 5-0-0 (rozhoduje) 
Úkol: starostka Termín: 12.5.2019 
 
ad 3) Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 7. 5. 2019 (Karel Lex) 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 7.5.2019 
(č.j. 719/2019) mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Karlem Lexem, K Hájku 2967, Frýdek 
– Místek, IČ: 69618046. Při zavádění smlouvy do vnitřní evidence smluv upozornila účetní 
obce, paní jana Martináková, na nesrovnalost v této smlouvě, týkající se přenesené daňové 
povinnosti. Starostka sdělila, že čl. IV, odst. 8 Kupní smlouvy týkající se přenesené daňové 
povinnosti se neuplatní. Dále bylo zjištěno, že ve smlouvě jsou uvedena ustanovení týkající 
se zveřejnění smlouvy v registru smluv. Obec není podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv, 
povinna zveřejňovat smlouvy v registru smluv.  
 
Usnesení RO č. 17/2019/3: 
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 7.5.2019 (č.j. 719/2019) mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Karlem Lexem, K Hájku 2967, Frýdek – Místek, 
IČ: 69618046. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je zrušení ustanovení týkajících se registru 
smluv a zrušení bodu týkajícího se přenesené daňové povinnosti. 
Hlasování: 5-0-0 (rozhoduje) 
Úkol: starostka Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 
 
ad 4) Různé  
 
Starostka seznámila RO s plánovaným harmonogramem jednání RO v květnu a v červnu. 
 
Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 10:05 
hodin. 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 13. 05. 2019                    
 
Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  
ZO – Zastupitelstvo obce 
č.j. – číslo jednací 
IČ – identifikační číslo organizace 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          
 


