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Zápis a usnesení z 23/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 10. 07. 2019      

 

 

Přítomni: Vít Majerek, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr Vrlík 

Omluven: David Fojtík 

 

Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:05 

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. 23/2019 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu zasedání RO č. 23/2019 

2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 22/2019 ze dne 26. 6 2019 

3) Dohoda o ukončení smluvního vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Zájmovým sdružením Frýdlantsko. Jedná se o ukončení smluvního vztahu 

vzniklého na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí dotace Beskydy 

ze dne 31.10.2018. 

4) Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti NN přípojky) – RD 

5) Rozpočtové opatření č.10/2019 

6) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-45/2019) 

7) Různé  

 

 

Usnesení RO č. 23/2019/1: 

RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 23/2019. 

Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 

 

 

ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 22/2019 ze dne 26. 6 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z minulého jednání RO č. 22/2019 ze dne 26. 06. 

2019. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 23/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č. 22/2019 ze dne 26. 6 2019. 
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ad 3) Dohoda o ukončení smluvního vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Zájmovým sdružením Frýdlantsko. Jedná se o ukončení smluvního vztahu vzniklého 

na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí dotace Beskydy ze dne 31.10.2018. 

 

Starostka informovala RO o tom, že na jednání Zájmového sdružení Frýdlantsko 

(mikroregion) dne 27.6.2019 rada sdružení z důvodu odložení záměru stavby „ Rozhledny 

Skalka“ rozhodla o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu vzniklého mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy  na základě Smlouvy 

o smlouvě budoucí o poskytnutí dotace uzavřené mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy  dne 31.10.2018. Předsedkyně sdružení 

současně jménem všech starostů přislíbila zpětné poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu 

rozhledny, až bude možná její realizace.  

RO bere uvedené informace na vědomí a s navrženým postupem souhlasí.  

 

Usnesení RO č. 23/2019/3: 

RO schvaluje uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a Zájmovým sdružením Frýdlantsko. Předmětem dohody je ukončení smluvního 

vztahu vzniklého na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí dotace Beskydy ze dne 

31.10.2018. 

Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka  Termín: neprodleně 

 

ad 4) Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti NN přípojky) – RD 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní 

přípojce NN mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a.s. se 

sídlem teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly (zastoupené na základě plné moci 

společností ARPEX MORAVA s.r.o.) (budoucí oprávněný). Předmětem smlouvy je umístění 

zemního kabelu a jistící skříně k novostavbě RD na pozemku v majetku obce parc. č. 2/8 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. Za zřízení věcného břemene se předpokládá jednorázová 

úplata ve výši 1.000 Kč (plus DPH v zákonné výši). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP – 12- 8022753 byla schválena usnesením 

RO č. 97/2018/3 dne 08. 08. 2018, smlouva podepsána 20. 8. 2018. 

 

Usnesení RO č. 23/2019/4: 

RO schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. 2/8 v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem, za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč (plus DPH v zákonné výši) a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV - Podmokly (zastoupené na základě plné moci společností ARPEX MORAVA s.r.o.). 

4-0-0 (schvaluje) 

Úkol: Danuše Svobodová Termín: průběžně 

 

ad 5) Rozpočtové opatření č.10/2019 

Starostka seznámila RO s návrhem Rozpočtového opatření číslo 10/2019. 

Předmětem navrženého rozpočtového opatření jsou zejména příjmy související s příspěvkem 

a příjem za prodej obecního pozemku na základě kupní smlouvy. Úřadu práce na pracovníky 

VPP. Dále výdaje související se zaměstnáváním zaměstnanců na TPP a VPP. 
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Usnesení RO č. 23/2019/5: 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 10/2019 v rozsahu předloženého návrhu. 

Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

ad 6) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-45/2019) 

 

Starostka informovala RO o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-45/2019) mezi Úřadem práce ČR 

a obcí Kunčice pod Ondřejníkem. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku za účelem 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci Veřejně prospěšných prací od 10.7.2019 do konce 

roku 2019. Maximální výše příspěvku na jedno pracovní místo je ve výši 15.000 Kč (celkem 

max. 85.646 Kč). Podpořeno bude jedno pracovní místo.  Starostka informovala RO o přijetí 

jednoho pracovníka na VPP.  

 

Usnesení RO č. 23/2019/6:  

RO bere na vědomí uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-45/2019) mezi Úřadem práce ČR a obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem.  

4-0-0 (schvaluje) 

Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 

 

ad 7) Různé  

 

Starostka informovala RO o vydání registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na projekt 5.1a) ZŠ Kunčice p. O. – energetické úspory (OPŽP). 

Starostka informovala RO, že Hry bez Hranic Mikroregionu Frýdlantsko bude v roce 2020 

pořádat obec Kunčice pod Ondřejníkem. Termín byl stanoven na 6.6.2020. 

Starostka informovala RO o dodávce nových reklamní předmětů. 

RO bere na vědomí informace starostky obce poskytnuté v rámci bodu různé. 

 

Proběhla diskuse ke stolnímu obecnímu kalendáři na rok 2020. Opět bude obsahovat 

pohlednice, tentokrát budou při přípravě využity letecké pohledy na obec a vytvořeny 

pohlednice, které se nechají zároveň samostatně vytisknout na prodej.  

RO pověřuje starostku obce přípravou kalendáře. 

 

V rámci tohoto bodu byly také důkladně studovány podklady z předložené dokumentace 

hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vodovod Koliby – Pícha“.  

Je předložen zápis z jednání Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, které proběhlo 

postupně ve dnech 14.6., 25.6., 26.6. a 10.7. Zpráva a souhrnná dokumentace VZ byly předány 

zadavateli těsně před jednáním RO, takže se s nimi nemohli členové RO podrobně seznámit.  

Na jednání RO byly také podrobně zkoumány a porovnávány nabídky všech uchazečů. 

RO se jednoznačně shodla, že další jednání k tomuto proběhne 17.7.2019. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 20:05 

hodin. 
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V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 16. 07. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – identifikační číslo organizace 

OPŽP – operační program životní prostřední 

ČR – Česká republika 

VPP – veřejně prospěšné práce 

TPP – trvalý pracovní poměr 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              Markéta Menšíková, členka rady obce          

 

 

 


