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Zápis a usnesení z 19/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 20. 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 21:00, po skončení jednání zastupitelstva obce. 

 

ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 19/2019 

 

Program: 

1) Schválení programu zasedání RO č. 19/2019 

2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 18/2019 ze dne 13. 5 2019 

3) Dodatek č. 3 k SoD (Kvazar s.r.o.) 

4) Vyhlášení VZMR – Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod 

Ondřejníkem“ (zadávací dokumentace)  

5) Vyhlášení VZMR – vodovod Koliby – Pícha (zadávací dokumentace) 

6) Různé (Zpráva o hospodaření PO – stanovení dalšího postupu) 

 

Usnesení RO č. 19/2019/1: 

RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 19/2019  

Hlasování: 5-0-0 (schvaluje) 

 

ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 18/2019 ze dne 13. 5 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z jednání RO č. 18/2019 ze dne 13. 05. 2019. 

Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 19/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č. 18/2019 ze dne 13. 05. 

2019. 

 

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

na stavbu a k Dodatku č. 2 ze dne 25.4.2019  na akci „Navýšení kapacity ZŠ Karla 

Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem – přístavba školy“ (Kvazar a.s.) 

 

Na základě usnesení ZO č. VI/ 2019/4 ze dne 20. 5. 2019 představila starostka obce členům 

RO návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018, k Dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 

2018 a k Dodatku č. 2 ze dne 25.4.2019 na stavbu „Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského 
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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. 3 je navýšení ceny díla o 1 089 661 Kč vč. DPH z důvodu 

víceprací dle položkových rozpočtů změnových listů stavby č. 20-34. 

 

Usnesení RO č. 19/2019/3: 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 3 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 a k Dodatku č. 2 ze dne 25.4.2019 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 

 

ad 4) Vyhlášení VZMR – „Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod 

Ondřejníkem“ (zadávací dokumentace) 

 

Místostarosta seznámil RO se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavbu s názvem „Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“. 

Jedná se o opravu havarijního stavu místní komunikace pod viaduktem za benzínovou 

pumpou. Předmětem VZMR je oprava tělesa komunikace v délce 67,25 m včetně nových 

povrchů (beton asfaltový, cementobetonový kryt), oprava odvodnění (propustek DN 600 

SN10 délky 64,65 m), opevnění čel propustku, osazení 2 ks horských vpustí, 2 ks lomových 

šachet DV 600 a napojení betonových žlabů v délce 42 m.  Bude se jednat o uzavřenou výzvu, 

osloveni budou nejméně tři potencionální dodavatelé. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,1 

mil. Kč bez DPH. 

 

Usnesení RO č. 19/2019/4a: 

RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Odstranění 

havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“. 

Hlasování: 5 -0-0  (schvaluje) 

 

Usnesení RO č. 19/2019/4b: 

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

VZMR „Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“. 

Hlasování: 5 -0-0  (schvaluje) 

Úkol: starostka, mistostarosta  Termín: do 10. června 2019. 

 

ad 5) Vyhlášení VZMR – vodovod Koliby – Pícha (zadávací dokumentace) 

 

Místostarosta seznámil RO se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavbu s názvem „Vodovod Koliby – Pícha“. Předmětem VZMR je stavba vodovodního řádu 

na pitnou vodu PE 100 DN80 v délce 518 m, 1 hydrant nadzemní, 4 hydranty podzemní. Bude 

se jednat o uzavřenou výzvu, osloveni budou nejméně tři potencionální dodavatelé. 

Předpokládaná hodnota zakázky je 2,2 mil. Kč bez DPH. 

 

Usnesení RO č. 19/2019/5a: 

RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „„Vodovod 

Koliby – Pícha“. 

Hlasování: 5 -0-0  (schvaluje) 
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Usnesení RO č. 19/2019/5b: 

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

VZMR „Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“. 

Hlasování: 5 -0-0  (schvaluje) 

Úkol: starostka, mistostarosta  Termín: do 10. června 2019. 

 

ad 6) Organizační opatření k plnění usnesení ZO č. VI/2019 ze dne 20.5.2019 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení 

z VI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20. 5. 2019. Organizační 

opatření zahrnuje úkoly přidělené zodpovědným osobám, termíny a komentář.  

 

Usnesení RO č. 19/2019/6: 

RO bere na vědomí Organizační opatření k plnění přijatých usnesení z VI. zasedání 

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20. 5. 2019. 

 

ad 7) Různé (Zpráva o hospodaření PO – stanovení dalšího postupu) 

 

Starostka předložila RO Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Karla Svolinského, p.o.. Zpráva bude 

předložena také členům finančního výboru a bude projednána s členy finančního výboru. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 22:45 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 26. 05. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – Zastupitelstvo obce 

MK – místní komunikace 

č.j. – číslo jednací 

IČ – identifikační číslo organizace 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          

 


