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Zápis a usnesení z 18/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 13. 05. 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 17:00 

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. 18/2019 

 

Program: 

1) Schválení programu zasedání RO č. 18/2019 

2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 16/2019 ze dne 29. 04. 2019 a RO č. 17/2019 

ze dne 10. 5 2019 

3) Základní škola 

4) Informace – majetkové záležitosti (problémy) 

5) Smlouva o náhradě škody – G. 

6) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 

7) Různé (smlouva o zajištění praxe, Smlouva o výpůjčce - schodolez veřejné 

osvětlení, vánoční výzdoba, projektová dokumentace viadukt) 

 

Usnesení RO č. 18/2019/1: 

RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 18/2019  

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

 

ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 16/2019 ze dne 29. 04. 2019 a RO č. 17/2019 

ze dne 10. 5 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z minulých jednání RO: z jednání RO č. 16/2019 

ze dne 29. 04. 2019 a z jednání RO č. 17/2019 ze dne 10. 5 2019. Všechna usnesení a úkoly 

jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 18/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č. 16/2019 ze dne 29. 04. 

2019 a z jednání RO č. 17/2019 ze dne 10. 5 2019. 
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ad 3) Základní škola 

 

V návaznosti na jednání s ředitelem školy na minulém jednání RO byla opětovně projednána 

nutnost pořízení služebního vozidla pro příspěvkovou organizaci. Místostarosta obce seznámil 

členy RO s průzkumem trhu vhodných typů vozidel. Předpokládané náklady na pořízení 

staršího vozidla jsou ve výši 100.000 Kč. RO pověřuje starostku obce zajištěním příslušného 

rozpočtového opatření (úprava návrhu rozpočtového opatření č. 7/2019 pro nejbližší jednání 

RO. Dále RO pověřuje místostarostu obce nákupem vozidla. 

 

Usnesení RO č. 18/2019/3: 

RO schvaluje nákup služebního vozidla pro Základní školu a mateřskou školu Karla 

Svolinského, p.o. za cenu max. 100.000,- Kč. RO pověřuje starostku obce přípravou 

rozpočtového opatření a místostarostu obce následně zajištěním nákupu vozidla. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje a pověřuje) 

Úkol: starostka, místostarosta Termín: schválení rozpočtového opatření na nejbližším jednání 

ZO, nákup vozidla během letních prázdnin 

 

ad 4) Informace – majetkové záležitosti (problémy) 

 

Starostka a místostarosta informovali RO o několika nedořešených záležitostech týkajících se 

pozemků (nejen majetkových). Záležitost u manželů S. by bylo vhodné vyřešit přemístěním 

celé místní komunikace na kraj jejich pozemku, neboť v současné době zasahuje příliš blízko 

k jejich domu a není dostatečně široká pro průjezd techniky. V místě uvažovaného přemístění 

MK se ale nachází studna. Je potřeba prověřit u majitele studny, zda je tato funkční, neboť by 

MK zasahovala do ochranného pásma studny.  Další problematickou záležitostí je umístění 

MK u pana Š. pod Stolovou. Záležitost doporučuje RO vyřešit výkupem části pozemku pod 

MK (stejně jako např. u pana S.). Dále informovali o sporném pozemku nad Valašskou cestou 

(K.), zde bude zadán znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé tohoto pozemku. 

Dále informovali o sousedském sporu o přístupové komunikaci ke dvěma soukromým 

pozemkům a s žádosti paní J. K. o zajištění přístupu na pozemek. Dále s žádostí paní V. V. o 

odkup pozemku parc. č. 1209/127 trvalý travní porost o výměře 192 m2 v k. ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem. Ideálně je iniciovat jednání všech dotčených stran na místě samém. RO se 

shodla, že, aby mohly být řešeny všechny možné varianty, bude nejprve zveřejněn záměr 

prodeje tohoto pozemku. Ideální stav by byl, aby se sousedé navzájem dohodli a dali si 

vzájemně věcná břemena chůze a jízdy pro  přístup na pozemek. 

 

Usnesení RO č. 18/2019/4: 

RO schvaluje zveřejnění záměru č. 4/2019 prodeje pozemku parc. č. 1209/127 trvalý travní 

porost o výměře 192 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem  

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

ad 5) Smlouva o náhradě škody – G. 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Smlouvy o náhradě škody mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a panem V. G., Kunčice pod Ondřejníkem, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem. 

Předmětem smlouvy je náhradu škody za poškození oplocení okolo pozemku pana G. při 

výkonu zimní údržby. Náhrada byla stanovena dohodou ve výši 6000,- Kč. 
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Usnesení RO č. 18/2019/5: 

RO schvaluje vyplacení náhrady ve výši 6.000 Kč a uzavření Smlouvy o náhradě škody mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem V. G., Kunčice pod Ondřejníkem, 73913 Kunčice pod 

Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: místostarosta Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

ad 6) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a EP Energy trading a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha. 

Nabízená cena za odebraný plyn je ve výši 636 Kč/MWh, jedná se o rok 2022. 

 

Usnesení RO č. 18/2019/6: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a EP Energy trading a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

Úkol: místostarosta Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

ad 7) Různé  

 

Místostarosta seznámil RO s nabídkou na doplnění veřejného osvětlení v horní části obce, 

v lokalitě točna. Stávající světla z této lokality budou přesunuta k Sokolovně, aby bylo trvale 

zajištěn osvětlení příchodu k tělocvičně. Tyto práce budou v nejbližší době objednány. 

 

Místostarosta dále seznámil RO s nabídkou vánočního osvětlení v obci (různé druhy). 

Proběhla diskuse. V letošním roce nebudeme z finančních důvodů nové vánoční osvětlení 

pořizovat. 

 

Místostarosta dále informoval RO o opravě ventilů pod Stolovou, které prováděla Kunčická 

s.r.o. v nedělí 12. května.  

 

Starostka informovala radu obce, že došlo k podpisu Směnné smlouvy a kupní smlouvy všemi 

smluvními stranami, kterými jsou obec Kunčice pod Ondřejníkem, L. P. a manželé V. 

Smlouva byla připravena v souladu s usnesením č. XXI/2018/10c  Zastupitelstva obce 

Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 8. 03.2018 a usnesením č. XII/2018/16 Zastupitelstva obce 

Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 5. 6. 2018. 

 

Vít Majerek informoval RO o stavu příprav mimořádné akce TJ Sokol, která se bude konat 

dne 10. srpna. Byla diskutována údržba areálu.  

 

RO bere všechny výše uvedené informace na vědomí. 

 

Starostka informovala RO o skutečnosti, že nepravidelně vykonávají praxi na obecním úřadě 

studenti středních či vysokých škol. Aktuálně požádal o možnost absolvování práce na našem 

úřadě F. P.  Starostka seznámila RO se smlouvou o zajištění jeho praxe ve školním roce 

2018/19 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Soukromou střední odbornou škola Frýdek-
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Místek, s.r.o., T.G.Masaryka 456, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:25383442. Bude se jednat o 14 

denní praxi. 

 

Usnesení RO č. 18/2019/7a: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění praxe ve školním roce 2018/19 mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a Soukromou střední odbornou škola Frýdek-Místek, s.r.o., T.G.Masaryka 

456, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:25383442. 

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

 

Starostka seznámila RO se skutečností, že v souvislosti s právě realizovanými dotačními 

projekty IROP ve škole bylo potřeba okamžitě dohodnout dočasné řešení, jak bude do doby 

zprovoznění výtahu zajištěna bezbariérovost školy. Toto se podařilo zajistit nájmem 

schodolezu Liftkar PT Uni 130 od společnosti Impisi s.r.o.. Obec v současné době realizuje 

v několik dotačních projektů pro svou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 

mimo jiné vybavení odborných učeben ZŠ, přístavbu budovy školy (stavba a vybavení), 

přístavbu výtahové šatny a novou bezbariérovou přístupovou rampu. Obec si schodolez 

musela pronajmout za účelem zajištění okamžité bezbariérovosti celé základní školy, resp. 

zejména pro zajištění bezbariérového přístupu k učebnám v 2. NP a 3. NP, do doby 

zprovoznění výtahu. Nájem je sjednán na dobu určitou, do 31. 12. 2019. Nájem je možno 

ukončit dříve pouze v případě vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na přístavbu 

školy, včetně výtahové šachty; případně prodloužit dohodou smluvních stran. Cena nájmu je 

ve výši 2 500,- Kč vč. DPH / měsíc 

 

Usnesení RO č. 18/2019/7b: 

RO schvaluje za účelem zajištění okamžité bezbariérovosti budovy základní školy uzavření 

Nájemní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Impisi s.r.o., Hornická 928/5a, 747 

23 Bolatice, IČ: 06917445. Předmětem nájmu je schodolez Liftkar PT Uni 130 za cenu 

2 500,- Kč vč. DPH / měsíc  

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 10:05 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 16. 05. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – Zastupitelstvo obce 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

vč. – včetně 

DPH – daň z přidané hodnoty 

MWh – megawatthodina 

NP – nadzemní podlaží 

MK – místní komunikace 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          
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