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Zápis a usnesení z 22/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  
dne 26. 06. 2019      

Anonymizováno          
 
 
Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr Vrlík 
Omluven: Vít Majerek, 
 
Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 20:15 
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. 22/2019 
 
Návrh programu: 
 

1) Schválení programu zasedání RO č. 22/2019 
2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 21/2019 ze dne 17. 6 2019 
3) Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu dělenou 

na části s názvem „ZŠ Kunčice p. O. – energetické úspory tělocvičny“ – 1. část 
okna, 2, část rekuperace; informace o doporučení projektu k financování 

4) Příkazní smlouva – TDS a KOO stavby „ZŠ Kunčice p. O. – energetické úspory 
tělocvičny – Ing. Petr Stuchlík 

5) Smlouva o výkonu autorského dozoru na akci „ZŠ Kunčice p. O. – energetické 
úspory tělocvičny“  – ARCHITRÁV s.r.o., projekční ateliér 

6) Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“, uzavření 
Smlouvy o dílo na stavbu 

7) Dohoda o rezervaci a Kupní smlouva vozidlo pro školu - Citroen Xsara (EU Cars 
prodej a servis s.r.o) 

8) Smlouva o užívání vybavení odborných učeben  - dotační projekty IROP/ MAS 
(ZŠ a MŠ Karla Svolinského) 

9) Dohoda o ukončení smluvního vztahu  - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání ze dne 30.4.2014 (MoraviaPharm s.r.o.) 

10) Zveřejnění záměru obce č. 5/2019 (prostory po bývalé lékárně, nájem) 
11) Různé (veřejnoprávní smlouva Městská policie Frenštát…) 

 
Usnesení RO č. 22/2019/1: 
RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 22/2019. 
Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 
 
ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 21/2019 ze dne 17. 6 2019 
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Starostka seznámila RO s plněním usnesení z minulého jednání RO č. 21/2019 ze dne 17. 06. 
2019. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/2: 
RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č. 20/2019 ze dne 27. 5 2019. 
 
ad 3) Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu dělenou 
na části s názvem „ZŠ Kunčice p. O. – energetické úspory tělocvičny“ – 1. část okna, 2, 
část rekuperace; informace o doporučení projektu k financování 
 
Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZŠ 
Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny“. Jedná se o zakázku zadávanou mimo zákon, 
ale dle pravidel Operačního programu životního prostředí (OPŽP).  Projekty budou dotačně 
podpořeny z OPŽP, jsou registrovány pod názvem: 
 
Název projektu 5.1a) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny: Registrační číslo 
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009255. Předmětem této části projektu je opatření 
zahrnující výměnu polykarbonátového okna. Název projektu 5.1b) ZŠ Kunčice p.O. – 
energetické úspory tělocvičny: Registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009254. Předmětem této části projektu je opatření zahrnující 
instalaci nové VZT jednotky s rotačním rekuperátorem. 
 
 Zakázka byla dělena na části:  1. část – ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny, 
výměna oken a 2. část – ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory  tělocvičny, rekuperační 
jednotka. 
 
Jednání hodnotící komise proběhlo 17. 6. 2019. Starostka seznámila RO s Protokolem 
o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k oběma částem VZMR „ZŠ Kunčice p.O. 
– energetické úspory tělocvičny“.“. V uzavřené výzvě bylo osloveno celkem 6 firem (pro 
každou část 3 firmy), nabídku podaly do 1. části VZ dvě firmy a do 2. části VZ 3 firmy. 
Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií ekonomické výhodnosti: 
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH / Váha 100%. 
 
1, ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny, výměna oken 
V souladu se zadáním této veřejné zakázky a na základě hodnocení nabídek podle základního 
kritéria ekonomické výhodnosti nabídek doporučuje komise zadavateli rozhodnout o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jenž podal svou nabídku pro tuto část 
pod pořadovým číslem 1: THERM, spol. s r. o., sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 
Ostrava. IČ: 42766991. Tento uchazeč podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zakázce, 
a to 805.705,39 bez DPH. (vč. DPH) 
 
Usnesení RO č. 22/2019/3a: 
RO na základě předloženého protokolu rozhoduje o výběru dodavatele pro VZMR ZŠ 
Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny, 1. část, výměna oken a přidělení zakázky takto: 
zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek THERM, 
spol. s r. o., sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 42766991, nabídková 
cena 805.705,39 bez DPH.  tedy 974.903,52 Kč vč. DPH. 
Hlasování: 4-0-0 (rozhoduje) 
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Starostka dále seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a společností THERM, spol. s r. o., sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO: 42766991. Předmětem smlouvy o dílo je dodávka polykarbonátového okna 
 do tělocvičny ZŠ dle výše předložené nabídky, v celkové hodnotě 805.705,39 Kč bez DPH 
tedy 974.903,52 Kč vč. DPH. Návrh smlouvy je totožný s Přílohou č. 1 zadávací dokumentace 
– Návrh obchodních a smluvních podmínek pro část 1 (včetně položkového rozpočtu). 
 
Usnesení RO č. 22/2019/3b: 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 
THERM, spol. s r. o., sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 42766991. 
Předmětem smlouvy je dodávka polykarbonátového okna dle nabídky předložené v rámci 
VZMR  ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny, 1. část - výměna oken v celkové 
hodnotě 805.705,39 Kč bez DPH, tedy 974.903,52 Kč vč. DPH. 
Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 
 
2, ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny, rekuperační jednotka 
V souladu se zadáním této veřejné zakázky a na základě hodnocení nabídek podle základního 
kritéria ekonomické výhodnosti nabídek doporučuje komise zadavateli rozhodnout o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jenž podal svou nabídku pro tuto část 
pod pořadovým číslem 3 – TEMEX, spol. s r.o., sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČ: 42767873. Tento uchazeč podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zakázce 
a to 1.061.352 Kč bez DPH. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/3c: 
RO na základě předloženého protokolu rozhoduje o výběru dodavatele pro VZMR ZŠ 
Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny, 2. část rekuperační jednotka a přidělení zakázky 
takto: zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek: TEMEX, 
spol. s r.o., sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 42767873. Celková 
nabídková cena  1.061.352 bez DPH tedy 1.284.236 Kč vč. DPH. 
Hlasování: 4-0-0 (rozhoduje) 
 
Starostka dále seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a společností TEMEX, spol. s r.o., sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 
42767873. Předmětem smlouvy je dodávka nové VZT jednotky s rotačním rekuperátorem dle 
výše předložené nabídky, v celkové hodnotě 1.061.352 Kč bez DPH, tedy 1.284.236 Kč 
vč. DPH. Návrh smlouvy je totožný s Přílohou č. 1 zadávací dokumentace – Návrh 
obchodních a smluvních podmínek pro část 2 (včetně položkového rozpočtu). 
 
Usnesení RO č. 22/2019/3d: 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 
TEMEX, spol. s r.o., sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 42767873. 
Předmětem smlouvy je dodávka nové VZT jednotky s rotačním rekuperátorem dle nabídky 
předložené v rámci VZMR ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny, 
2. část - rekuperační jednotka, v celkové hodnotě 1.061.352 Kč bez DPH, tedy 1.284.236 Kč 
vč. DPH. 
Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 
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Úkol: starostka Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 
 
ad 4) Příkazní smlouva – TDS a KOO stavby „ZŠ Kunčice p. O. – energetické úspory 
tělocvičny – Ing. Petr Stuchlík 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Příkazní smlouvy na kompletní výkon technického dozoru 
stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (KOO BOZP) při realizaci stavby ZŠ Kunčice p.O. – 
energetické úspory tělocvičny mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem, IČ:00296856 
a Ing. Petrem Stuchlíkem, Bezručova 594, 793 76 Zlaté Hory IČ: 46130888. Odměna 
příkazníka je navržena ve výši 4.000 Kč bez DPH za měsíc, předpokládá se výkon po dobu 
3 měsíců. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/4: 
RO schvaluje odměnu pro příkazníka Ing. Petra Stuchlíka ve výši 4.000 Kč bez DPH/ měsíc 
za kompletní výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (KOO 
BOZP) při realizaci stavby ZŠ Kunčice p.O - energetické úspory tělocvičny a zároveň 
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Ing. Petrem 
Stuchlíkem, Bezručova 594, 793 76 Zlaté Hory IČ: 4613088 na výše uvedenou činnost. 
Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka,  Termín: neprodleně 
 
ad 5) Smlouva o výkonu autorského dozoru na akci „ZŠ Kunčice p. O. – energetické 
úspory tělocvičny“  – ARCHITRÁV s.r.o., projekční ateliér 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o výkonu autorského dozoru mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a ARCHITRÁV s.r.o., projekční ateliér, Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, 
IČ: 25382951. Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru na akci „ZŠ Kunčice p. O. – 
energetické úspory tělocvičny“   a navazuje na vypracování projektové dokumentace firmou 
ARCHITRÁV s.r.o. na tuto akci, na kterou bylo vydáno stavební povolení. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/5: 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu autorského dozoru mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a ARCHITRÁV s.r.o., projekční ateliér, Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, 
IČ: 25382951 
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka Termín: průběžně 
 
ad 6) Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“, uzavření 
Smlouvy o dílo na stavbu 
 
Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázku malého rozsahu na stavbu s názvem 
„Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“. Jedná se o zakázku 
na stavební práce a dodávky při opravě havarijního stavu, zadávanou mimo režim zákona 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 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. 
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Jednání hodnotící komise proběhlo 14. 6. 2019 a 25.6.2019. Starostka seznámila RO 
s Protokolem o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k VZMR „Odstranění 
havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“. V uzavřené výzvě byly osloveny 
celkem 3 firmy, všechny podaly nabídku. Nabídky byly hodnoceny dle následujících 
hodnotících kritérií ekonomické výhodnosti: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH / Váha 
100%. 
 
V souladu se zadáním této veřejné zakázky a na základě hodnocení nabídek podle základního 
kritéria ekonomické výhodnosti nabídek doporučuje komise zadavateli rozhodnout o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jenž podal svou nabídku pro tuto část 
pod pořadovým číslem 3: MRK STAVBY s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, 
IČ: 27847233. Tento uchazeč podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zakázce 
a to 2.017.444,35 Kč bez DPH, tedy 2.441.107,66 Kč vč. DPH. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/6a: 
RO na základě předloženého protokolu rozhoduje o výběru dodavatele pro VZMR 
„Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“ a přidělení zakázky 
takto: zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek: MRK 
STAVBY s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, IČ: 27847233Celková nabídková cena 
2.017.444,35 Kč bez DPH, tedy 2.441.107,66 Kč vč. DPH. 
4-0-0 (rozhoduje) 
Úkol: starostka, Daniela Kociánová Termín: neprodleně 
 
Starostka dále seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a společností MRK STAVBY s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, IČ: 27847233. 
Předmětem smlouvy o dílo je stavební dílo „Odstranění havarijního stavu MK 75c 
v Kunčicích pod Ondřejníkem“ dle výše předložené nabídky, v celkové hodnotě 2.017.444,35 
Kč bez DPH, tedy 2.441.107,66 Kč vč. DPH. Návrh smlouvy je totožný s Návrhem smlouvy 
o dílo, který byl přílohou zadávací dokumentace VZMR. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/6b: 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 
MRK STAVBY s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, IČ: 27847233. Předmětem smlouvy 
je stavební dílo „Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích pod Ondřejníkem“ dle 
nabídky předložené v rámci VZMR, v celkové hodnotě 2.017.444,35 Kč bez DPH, tedy 
2.441.107,66 Kč vč. DPH. 
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka, Daniela Kociánová Termín: neprodleně 
 
ad 7) Dohoda o rezervaci a Kupní smlouva vozidlo pro školu - Citroen Xsara (EU Cars 
prodej a servis s.r.o) 
 
Na základě usnesení RO č. 18/2019/3 ze dne 13.05.2019, kterým RO schválila nákup 
služebního vozidla pro Základní školu a mateřskou školu Karla Svolinského, p.o. za cenu 
max. 100.000 Kč, informoval místostarosta, který byl pověřen zajištěním nákupu vozidla, 
o dalším postupu v této věci. Na základě provedeného průzkumu trhu objevil místostarosta 
vhodné vozidlo Citroen XSARA PICASSO. Po prohlídce vozidla v autobazaru společnosti 
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EU-CARS prodej a servis s.r.o. doporučuje místostarosta vozidlo zakoupit. Byla uzavřena 
Dohoda o rezervaci tohoto vozidla a zaplacena záloha ve výši 10. 000 Kč. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/7a:  
RO bere na vědomí uzavření Dohody o rezervaci ojetého vozidla značky Citroen XSARA 
PICASSO mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností EU-CARS prodej a servis s.r.o., 
sídlem Čelakovského 2295, 738 01 Frýdek  - Místek, IČO: 64613364. 
 
Místostarosta dále seznámil RO s návrhem Kupní smlouvy mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností EU-CARS prodej a servis s.r.o., sídlem Čelakovského 2295, 738 
01 Frýdek - Místek, IČO: 64613364. Předmětem Kupní smlouvy je koupě ojetého vozidla 
značky Citroen XSARA PICASSO za cenu 69.900 Kč. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/7b:  
RO schvaluje nákup ojetého vozidla značky Citroen XSARA PICASSO za cenu 69.900 Kč 
a zároveň schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a společností EU-CARS prodej a servis s.r.o., sídlem Čelakovského 2295, 738 01 Frýdek - 
Místek, IČO: 64613364 o koupi tohoto vozidla. 
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 
 
ad 8) Smlouva o užívání vybavení odborných učeben  - dotační projekty IROP/ MAS 
(ZŠ a MŠ Karla Svolinského) 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o užívání vybavení odborných učeben mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Předmětem smlouvy je vyřešení 
vztahů při užívání vybavení mezi obcí a školou. Obec realizovala v roce 2018 a 2019 dva 
dotační projekty na nákup vybavení odborných učeben:  

1. projekt „Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem“ 
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796 

2. projekt „Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ 
reg.č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815 

 
Vybavení odborných učeben bylo podpořeno z Integrovaného regionálního operačního 
programu, v rámci výzvy MAS Frýdlantsko – Beskydy.  

Minimálně po dobu 5 let od ukončení projektu bude ZŠ ve vazbě na projekt „Vybavení 
odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem“ realizovat 1 zájmový 
kroužek – konkrétně kroužek vaření ve cvičné kuchyňce.  

Minimálně po dobu 5 let od ukončení projektu bude ZŠ ve vazbě na projekt „Modernizace 
multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ realizovat 1 zájmový kroužek – 
konkrétně Počítačový kroužek v IT učebně.  

 
Usnesení RO č. 22/2019/8: 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o užívání odborných učeben mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, p.o., Kunčice pod 
Ondřejníkem 626, 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ0: 64120473. 
4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: starostka, ředitel školy Termín: průběžně 
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ad 9) Dohoda o ukončení smluvního vztahu  - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání ze dne 30.4.2014 (MoraviaPharm s.r.o.) 
 
Místostarosta seznámil RO s návrhem Dohody o ukončení smluvního vztahu mezi obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a společností MoraviaPharm s.r.o., se sídlem Hlavní 79, 739 11, 
Frýdlant nad Ostravicí, IČO 27855392. Obec Kunčice pod Ondřejníkem uzavřela dne 30. 
dubna 2014 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, jejímž předmětem byl závazek 
obce přenechat společnosti MoraviaPharm s.r.o k užívání prostory sloužící podnikání, které se 
nacházejí ve stavbě č.p. 569. Nájemní vztah byl sjednán na dobu neurčitou počínaje dnem 
otevření lékárny. Lékárna nebyla v uvedených prostorech nikdy z důvodů na straně nájemce 
otevřena. Ani nyní není v možnostech společnosti MoraviaPharm s.r.o. provozovnu v naší 
obci otevřít. Jednatelka společnosti souhlasí s ukončením smluvního vztahu na základě 
navržené dohody. 
 
Usnesení RO č. 22/2019/9: 
RO schvaluje ukončení smluvního vztahu vzniklého dne 30. dubna 2014 uzavřením Smlouvy 
o nájmu prostoru sloužícího podnikání. RO schvaluje uzavření Dohody o ukončení smluvního 
vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností MoraviaPharm s.r.o., se sídlem 
Hlavní 79, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 27855392.  
Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 
Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 
 
ad 10) Zveřejnění záměru obce č. 5/2019 (prostory po bývalé lékárně, nájem) 
 
Místostarosta seznámil RO s Žádostí paní B. P., Kunčice pod Ondřejníkem, č.j. Kunc 
772/2019 ze dne 14. května 2019, kde žádá o pronájem nebytového prostoru (prostoru 
sloužícího k podnikání). Paní P. žádá za účelem provozování podnikatelské činnosti v oblasti 
zpracování účetnictví, daňové evidence a ekonomické poradenství, o pronájem prostor v 1. 
NP budovy, č.p. 569. Konkrétně se jedná o tyto prostory: vstupní chodba, místnosti a WC s 
předsíňkou o celkové výměře 49,18m2 (prostory po bývalé lékárně). Zároveň předložil návrh 
zveřejnění Záměru pronájmu č. 5/2019, včetně dispozice pronajímaných prostor. 
 
Usnesení RO č. 22 /2019/10a: 
RO souhlasí se změnou užívání prostor v 1. NP budovy č.p. 569, které jsou předmětem 
žádosti, z lékárny na prostory pro podnikání. 
4-0-0 (souhlasí) 
 
Usnesení RO č. 22/2019/10b: 
RO schvaluje Záměr obce č. 5/2019 - záměr pronájmu nemovité věci (vstupní chodba, 
místnosti č.1-6 a WC s předsíňkou) o celkové výměře 49,18m2. Předmět nájmu se nachází v 
1.NP budovy č. p. 569, která je součástí pozemku parc. č. st. 695, vše v k.ú. Kunčice pod 
Ondřejníkem. 
4-0-0 (schvaluje) Úkol: místostarosta Termín: do 4. července 
 
ad 11) Různé (organizační opatření k plnění usnesení ze VI. zasedání ZO, veřejnoprávní 
smlouva Městská policie Frenštát…) 
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Starostka seznámila RO s návrhem Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení 
ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 26. 6. 2019. 
Organizační opatření zahrnuje úkoly přidělené zodpovědným osobám, termíny a komentář.  
 
Usnesení RO č. 19/2019/11a: 
RO bere na vědomí Organizační opatření k plnění přijatých usnesení ze VII. zasedání 
Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 26. 6. 2019. 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkonů městské policie 
mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Kunčice pod Ondřejníkem. Městská policie 
Frenštát pod Radhoštěm bude na základě této veřejnoprávní smlouvy v souladu s ustanovením 
§ 3a odst. 1 zákona o obecní policii vykonávat úkoly při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnit další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštních zákonů, 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou, na katastrálním území obce. Tyto úkony bude policie 
zajišťovat na základě výzvy ze strany obce, dle svých kapacit. Například se může jednat 
o odchyt volně pobíhajících psů. Tento návrh Veřejnoprávní smlouvy musí být nejprve 
schválen ze strany Krajského úřadu, následně bude smlouva předložena ke schválení 
Zastupitelstvu obce.  
 
Usnesení RO č. 22/2019/11b: 
RO bere na vědomí předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkonů městské policie 
mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Kunčice pod Ondřejníkem. 
 
Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 21:35 
hodin. 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 02. 07. 2019                    
 
Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  
ZO – Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem  
VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu 
IČO – identifikační číslo organizace 
ZŠ – základní škola 
MŠ – mateřská škola 
OPŽP – operační program životní prostřední 
SFŽP – státní fond životního prostředí 
ŠD – školní družina 
ČR – Česká republika 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                                       David Fojtík, místostarosta obce          
 
 
 
 
 


