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Zápis a usnesení z 21/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  
dne 17. 06. 2019               

 
 
Přítomni: David Fojtík, Vít Majerek, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová 
Omluven: Petr Vrlík 
 
Hosté: 
Ing. Jiří Mikala a Ing. Blanka Přečková, členové finančního výboru 
Jaroslav Goj – ředitel ZŠ a MŠ Karla Svolinského a Libuše Štrochová, účetní školy 
(dle prezenční listiny) 
 
Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 16:30 
hodin. Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou čtyři členové Rady obce, RO 
je usnášení schopná. 
(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se) 
 
ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 21/2019 
 
Návrh programu: 
 

1) Schválení programu zasedání RO č. 21/2019 
2) Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 a 2018 (společné 

jednání s finančním výborem a zástupci ZŠ) 
3) Účetní závěrka školy za rok 2018 
4) Kontrola usnesení z jednání RO č. 20/2019 ze dne 17. 5 2019 
5) Stanovení neoddacích dnů pro rok 2020 
6) Žádost Římskokatolické farnosti Kunčice p. O. (protipožární opatření dřevěný 

kostelík), Veřejnoprávní smlouva č. 17/2019 
7) Schválení programu VII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

(26.6.2019) 
8) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 35/2019 (MRK Stavby, oprava MK 3b) 
9) Různé  

Usnesení RO č. 21/2019/1: 
RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 21/2019  
Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 
 
ad 2) Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 a 2018 (společné 
jednání s finančním výborem a zástupci ZŠ) 
 
Projednávání tohoto bodu byli přítomni hosté, v čase 16:35 – 18:00 proběhlo společné jednání 
RO s finančním výborem ke Zprávě o hospodaření příspěvkové organizace.  Za finanční výbor 
byli přítomni Ing. Jiří Mikala a Ing. Blanka Přečková, členové finančního výboru. Předseda 
finančního výboru se z důvodu nemoci z jednání omluvil. Proběhla diskuse k předem 
rozeslaným materiálům – doklady k účetní závěrce školy včetně příloh. Dále byla podrobně 
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diskutována Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 a 2018 (skládající 
se z informace o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření p.o., hospodaření s peněžními 
fondy, informace o dotačních projektech p.o., přehled přijatých finančních a věcných darů, 
informace o počtu strávníků a počtu vydaných jídel) – č.j. Kunc 785/2019 ze dne 17.05.2019.  
Dále byli přítomni seznámeni s rozpisem rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání a další 
přidělené prostředky ze státního rozpočtu pro oblast školství pro naši školu na rok 2019 
(č.j. Kunc 790/2019). Detailní průběh diskuse je zaznamenán na samostatném zápisu. 
 
V čase od 18:00-20:00 se jednání dále zúčastnili pan Jaroslav Goj – ředitel ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského a paní Libuše Štrochová, účetní školy. 
Ředitel školy informoval o způsobu hospodaření příspěvkové organizace v posledních třech 
letech. Detailní průběh diskuse je zaznamenán na samostatném zápisu. 
 
V rámci tohoto bodu také proběhla diskuse ohledně uvažované změny způsobu vytápění 
a ohřevu vody budovy MŠ Dolní. Aktuálně je zdrojem elektřina v akumulační sazbě. Změna 
na plyn by představovala investici ve výši 1.000.000 Kč (dle předložené studie vypracované 
Ing. Michalem Havlíčkem, projekce energetických staveb, Poděbradova 2738/16, Ostrava). 
Návratnost investice je odhadována na cca 30 let. S ohledem na to, že stávající systém lze 
dosud opravit, je odhadovaná ekonomická návratnost delší, než by byla životnost nově 
pořizovaného zařízení.  
 
Z diskuse všech přítomných jasně vyplynulo, že se investice do změny vytápění a ohřevu pitné 
vody v budově č.p. 316 (tzv. MŠ Dolní) na plyn připravovat nebude a bude opravováno 
stávající zařízení.  
 
Ve 20:00 opustili jednání RO všichni hosté.  
  
Usnesení RO č. 21/2019/2: 
RO bere na vědomí předložené Zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 
a 2018. 
 
ad 3) Účetní závěrka školy za rok 2018 
 
V materiálech byly předloženy a detailně diskutovány materiály k účetní závěrce příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, 
sídlem Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 626, PSČ 739 13 IČO: 64120473 za rok 2018 (ZŠ 
KPO/15/2019; č.j. Kunc 317/2019, ze dne 27.2.2019). 
Přílohami účetní závěrky jsou Rozvaha k 31.12.2018, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, 
Příloha č. 5 a Stav fondů za rok 2018. 
 
Usnesení RO č. 21/2019/3: 
RO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 626, PSČ 739 
13 IČO: 64120473 za rok 2018. 
Hlasování pro schválení účetní závěrky: David Fojtík, Vít Majerek, Markéta Menšíková, 
Michaela Šebelová 
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka, ředitel p.o. Termín: neprodleně 
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ad 4) Kontrola usnesení z jednání RO č. 20/2019 ze dne 27. 5 2019 
 
Starostka seznámila RO s plněním usnesení z minulého jednání RO č. 20/2019 ze dne 27. 05. 
2019. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 
 
Usnesení RO č. 21/2019/4: 
RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č. 20/2019 ze dne 27. 5 2019. 
 
ad 5) Stanovení neoddacích dnů pro rok 2020 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Stanovení tzv. neoddacích dní pro rok 2020. Jedná 
se o vyčlenění dnů, ve kterých nebudou v r. 2020 prováděny svatební obřady – jedná 
se zejména o státní a jiné svátky a soboty (např. den obce atd.). 

Usnesení RO č. 21/2019/5: 
RO schvaluje stanovení tzv. neoddacích dní pro rok 2020 v navrženém znění. 
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: Taťána Holušová Termín: průběžně 
 
ad 6) Žádost Římskokatolické farnosti Kunčice p. O. (protipožární opatření dřevěný 
kostelík), Veřejnoprávní smlouva č. 17/2019 
 
Starostka seznámila RO s žádostí Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem 
Kunčice pod Ondřejníkem 22, PSČ: 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 45235481 ze dne 
12.6.2019 (č.j. Kunc 926 /2019) na spolufinancování doplnění zabezpečení dřevěného kostela 
sv. Prokopa a Barbory o protipožární zabezpečení, a to jak exteriéru, tak interiéru. Celkové 
náklady jsou vyčísleny ve výši přibližně 120.000 Kč, z toho 83.000 Kč uhradí farnost z dotace 
Ministerstva kultury. Farnost žádá o příspěvek na spolufinancování ze strany obce ve výši 
30.000 Kč.  Proběhla diskuse k výši dotace.  Starostka sdělila, že o nutnosti protipožárních 
opatření bylo vedení obce informováno na konferenci k ochraně dřevěných památek pořádané 
Moravskoslezským krajem v roce 2018, kde byli zástupci obcí předběžně o spolufinancování 
požádáni.  Schválený rozpočet již s touto podporou počítá. Byl také projednán návrh 
Veřejnoprávní smlouvy č. 17/2019 o poskytnutí této dotace.  
 
Usnesení RO č. 21/2019/6: 
RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Kunčice pod 
Ondřejníkem, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 22, PSČ: 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, 
IČ: 45235481 ve výši 30. 000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
č. 17 / 2019 o poskytnutí této dotace.  
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: průběžně 
 
ad 7) Schválení programu VII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
(26.6.2019) 
 
Starostka seznámila RO s návrhem programu VII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. Zasedání ZO se bude konat dne 26. 06. 2019.  
Navržený program jednání je tento: 
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1) Volba ověřovatelů zápisu 
2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého 

ze schválených bodů programu) 
3) Kontrola usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
4) Informace o závěrečném účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 

2018 včetně příloh 
5) Informace o závěrečném účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko 

za rok 2018 včetně příloh  
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
8) Závěrečný účet Obce Kunčice p. O. za rok 2018 
9) Účetní závěrka Obce Kunčice p. O. za rok 2018 
10) Majetkové záležitosti: prodej pozemku parc.č. 3367/2 v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem 
11) Smlouva o kontokorentním úvěru 
12) Rozpočtové opatření č. 9/2019 
13) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
14) Stav plnění „Akčního plánu na rok 2019“ 
15) Různé/ Diskuse 

 
Usnesení RO č. 21/2019/7:  
RO schvaluje návrh programu jednání VII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem. 
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka Termín: zveřejnit program do 19.6.2019 
 
ad 8) Dodatek č. 2 (MRK Stavby s.r.o., prodloužení termínu, zatáčka Penzéš) 
 
Místostarosta seznámil RO s návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. dubna 2019 
a k dodatku č. 1 ze dne 29.5.2019 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. Předmětem dodatku je doplnění jednostranného zpevnění obrubníkem v délce 
30m za cenu 22.972 Kč bez DPH a prodloužení doby plnění z důvodu zvýšeného průtoku 
vody při přívalových deštích v květnu 2019. Termín se prodlužuje do 30. srpna 2019. 
 
Usnesení RO č. 21/2019/8: 
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. dubna 2019 a k dodatku 
č. 1 ze dne 29.5.2019 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.  
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka, Jana Martináková, Daniela Kociánová Termín: průběžně 
 
ad 9) Různé  
 
Starostka informovala RO v působnosti zřizovatele ZŠ a MŠ Karla Svolinského o odpovědi 
ředitele školy (ZŠKPO/122/2019; Kunc 933/2019 ze dne 13.6.2019) ve věci petice rodičů. 
Proběhla diskuse.  
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Z diskuse vyplynulo, že RO pověřuje starostku obce opětovným dotazem na ředitele školy, 
zejména ve věci sdělení, jaký je aplikován postup a kde je zveřejněn, v situaci, že rodiče 
potřebují řešit vzdělávací potřeby svých dětí, případně jiné problémy. 
 
Starostka informovala RO o aktuálním stavu jednotlivých dotační projektů, zejména projekty 
IROP/MAS, OPŽP a SFDI. O všech projektech bude detailně informováno na nejbližším 
zasedání zastupitelstva obce, v rámci bodu Stav plnění „Akčního plánu na rok 2019“ a Různé. 
 
Letecké snímkování obce 
Místostarosta seznámil RO novými snímky společnosti JAS AIR CZ spol. s.r.o., letiště Hosín, 
373 41 Hluboká nad Vltavou. Firma po dohodě provedla aktualizaci leteckých šikmých 
snímků obce.  
RO pověřuje místostarostu obce objednáním 2-3 velkoformátových snímků na výzdobu 
obecního úřadu a nákupem CD s el. verzí fotek. 
                                                                                                     
Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 23:05 
hodin. 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 25. 06. 2019                    
 
Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  
ZO – Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem  
IČO – identifikační číslo organizace 
ZŠ – základní škola 
MŠ – mateřská škola 
ČR – Česká republika 
MK – místní komunikace 
IROP/MAS – Integrovaný regionální operační program / Místní akční skupina 
OPŽP – Operační program životního prostředí 
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 
p.o. – příspěvková organizace 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          
 
 
 
 
 


