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Zápis a usnesení z 24. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 17. 07. 2019      

Anonymizováno 

Přítomni: David Fojtík, Vít Majerek, Markéta Menšíková, Michaela 

Šebelová, Petr Vrlík 

 

Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 7:15 

hodin. Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou všichni členové Rady obce, RO 

je usnášeníschopná. 

(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se) 

 

ad 1) Schválení programu 24. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 24. schůze RO 

2) Kontrola usnesení ze 23. schůze RO ze dne 10. 7 2019 

3) Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Vodovod Koliby – Pícha“ 

4) Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka 

5) Rezignace paní Mgr. Kateřiny Niklové, Osvědčení pro nového člena zastupitelstva 

obce 

6) Schválení programu VIII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

(6.8.2019) 

7) Elektronická spisová služba - GORDIC, spol. s r.o. 

8) Různé  

 

Usnesení RO č. 24/2019/1: 

RO schvaluje program 24. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 23. schůze RO ze dne 10. 07 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 23. schůze rady obce ze dne 10. 07. 2019. 

Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 24/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 23. schůze Rady obce ze dne 10. 7 2019. 

 

ad 3) Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Vodovod Koliby – Pícha“ 

 

Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vodovod 

Koliby – Pícha“ (dále také jen VZ).  

 

Jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo ve dnech 14. 6., 25. 6., 

26. 6. a 10. 7. 2019. Dokumentace o VZ ve fázi bezprostředně předcházející rozhodnutí 
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o výběru dodavatele předána zadavateli dne 10. 7. 2019. Předloženou dokumentací se v rámci 

jednání RO č. 23/2019 členové RO podrobně zabývali. V uzavřené výzvě byli osloveni 

celkem 4 dodavatelé, všichni podali nabídku. Nabídky byly hodnoceny dle kritéria 

ekonomické výhodnosti: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH / Váha 100%. Protože byla 

nabídka dodavatele J. H. s pořadovým číslem 4, který podal nejnižší nabídkovou cenu 

výrazně nižší oproti zbývajícím nabídkám, navrhla komise osobní jednání s dodavatelem 

k objasnění nabídkové ceny, která se jevila jako mimořádně nízká. Toto jednání proběhlo 

za přítomnosti přizvaných osob – Ing. B. D., která je jako autorizovaný inženýr pro stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorkou projektové dokumentace pro 

provedení stavby „Vodovod Koliby – Pícha“ a pana K. H., který vykonával TDS na stavbě 

vodovodu na Bystrém. Záznam z jednání obsahuje stanovisko dodavatele a prakticky žádnou 

reakci či stanovisko členů komise či přizvaných osob, protože se dodavatel z dalšího jednání 

komise po přednesu svého stanoviska omluvil. Jednání komise pokračovalo další den již bez 

dodavatele a přizvaných osob, kdy se komise poměrem 2-1 shodla na požadavku na písemné 

zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny vybraných položek rozpočtu, jejichž výše se 

komisi jevila jako mimořádně nízká. Komise požadovala objasnit stanovení jednotkové ceny 

položek, u nichž byla nabídková cena o 50 % nižší než cena oproti kontrolnímu rozpočtu 

projektu (dle cenové soustavy RTS, cenové úrovně 2019/I). Dne 3. 7. 2019 dodavatel v reakci 

na žádost doručil písemnost (č.j. Kunc 1073/2019), v níž cenu položek neobjasňuje. Dne 

8.7.2019 doručil dodavatel další písemnost (č.j. Kunc 1107/2019), která byla dále posouzena. 

Dle záznamu ze 4. jednání komise neměla jednoznačný názor na postup ve vztahu 

k mimořádně nízké nabídkové ceně. Jeden člen komise předložil písemné stanovisko 

s důvody pro vyřazení. Komise odhlasovala poměrem 2-1 „nevyřazení“ nabídky a doporučila 

zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem, který podal nejnižší nabídkovou cenu. 

 

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek dle komise: 

 

1.     J. H., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem,  

(nabídková cena 925.700,46 Kč bez DPH); nabídka č. 4 

2.     T. N., se sídlem 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, (nabídková cena 1.471.522,67 Kč 

bez DPH); nabídka č. 3 

3.      M. S. s.r.o., se sídlem Baška, 739 01 Baška, (nabídková cena 1.607.836,92 Kč bez 

DPH), nabídka č. 1 

4.     I., s.r.o., se sídlem, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, (nabídková cena 1.776 244,99 Kč 

bez DPH), nabídka č. 2 

 

Kontrolní cena je 2.208.152,25 Kč bez DPH (cena dle cenové soustavy RTS, cenová úroveň 

2019/I). 

RO po podrobném nastudování předložené dokumentace o veřejné zakázce malého rozsahu 

Vodovod Koliby – Pícha nepřijala doporučení komise.  

RO je povinna přistupovat k vynakládání veřejných prostředků s péčí řádného hospodáře.  

 

Komisi se nabídková cena dodavatele J. H. jevila jako mimořádně nízká. Komise proto 

použila postup uvedený v § 113 odst. 4 ZZVZ analogicky, když opakovaně vyzývala 

dodavatele k objasnění jeho nabídkové ceny, pročež určila konkrétní klíčové položky, jejichž 

nabídková cena měla být objasněna.  

 

Ze záznamu z ústního jednání dodavatele s hodnotící komisí ze dne 25. 6. 2019, který je 

přílohou „Zprávy o hodnocení nabídek – 2. jednání“ z téhož dne obsahuje ujištění dodavatele, 

že nabídkovou cenu „garantuje“ a obecné poznámky, které nejsou vztaženy k dané zakázce, 

ani k podané nabídce, o tom, jak se nabídkové ceny obecně tvoří.  
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V písemném sdělení dodavatel ze 3. 7. 2019 nejsou uvedeny vůbec žádné informace 

vztahující se k nabídce dodavatele, natož pak informace vztahující se k nabídkové ceně 

obsažené v nabídce daného dodavatele.  

 

Písemné zdůvodnění ze dne 8. 7. 2019 opět v zásadě neobsahovalo informace ke stanovení 

ceny, vůbec neřeší odpověď a adekvátní reakci dodavatele na žádost podanou zadavatelem 

k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyjmenovaných položek; 

ve zdůvodnění se pouze ve vztahu ke čtyřem položkám uvádí, že jde o cenu na trhu 

dosažitelnou, což je doloženo odkazem na jiné smlouvy obce. Ve vztahu ke zdůvodnění výše 

jednotkových cen jiných položek identifikovaných ve výzvě bylo RO shledáno, že žádné 

relevantní odůvodnění nebylo přes opakovanou výzvu dodavatelem sděleno. Předložené 

informace neobsahují odůvodnění ekonomických aspektů poskytovaných stavebních prací, 

použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, či originality stavebních 

prací, jež by odůvodňovaly nabídnutou mimořádně nízkou cenu.  

 

Ze „Zprávy o hodnocení nabídek - 4. jednání“ ze dne 8. 7. 2019 je zřejmé, proč jeden z členů 

považuje zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za nedostatečné, resp. za věcně 

chybějící. Ze zprávy naopak není zřejmé, na základě jakých údajů dospěli další členové 

hodnotící komise k závěru o „nevyřazení“ nabídky. Nelze tak dospět k závěru, zda 

a na základě jakých důvodů dospěli členové komise k závěru, že mimořádné nízká nabídková 

cena byla sice předložena, ale její mimořádná výše byla zdůvodněna, anebo zda přehodnotili 

své předchozí závěry o tom, že cena se jeví jako mimořádně nízká. S ohledem na okolnosti 

považuje RO takový postup za netransparentní, neboť není zřejmé, na základě jakých úvah si 

komise učinila závěr o otázce, která má zásadní dopad na výběr dodavatele v daném 

zadávacím postupu. 

 

RO se jednoznačně shodla, že nabídková cena nabídnutá dodavatelem evidovaným pod 

číslem 4 J. H. je mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Tento závěr byl učiněn na základě 

posouzení nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, přičemž se přihlédlo 

i k předpokládané hodnotě veřejné zakázky (kontrolní ceně stanovené dle cenové soustavy 

RTS, cenové úrovně 2019/I ) a k cenovému rozpětí nabídek ostatních dodavatelů. Mimořádně 

nízká nabídková cena nebyla dodavatelem zdůvodněna ani přes opakované výzvy zadavatele 

k jejímu zdůvodnění. 

 

Ze zdůvodnění ze dne 8. 7. 2019 není zřejmé, jak by zadavatel dosáhl nabídkové ceny 

ve vztahu k požadovanému předmětu veřejné zakázky. V písemném zdůvodnění dodavatel 

místo toho kritizuje projektovou dokumentaci, řešení stavby navržené autorizovanou 

projektantkou a z odpovědi lze dovodit, že dodavatel již předem předpokládá postup 

stavebních prací odlišný od způsobu navrženého projektantkou. Z odůvodnění je tak naprosto 

zřejmý záměr dodavatele poskytovat za nabídnutou cenu zcela jiné plnění, než je plnění 

zadavatelem ve výzvě a jejích přílohách požadované. Nabídkovou cenu tak nelze vůbec 

porovnávat s nabídkovou cenou jiných dodavatelů, neboť jak vyplývá z uvedeného 

zdůvodnění, nabídková cena se vztahuje ke zcela jinému plnění. Zadavatel by pochybil, 

kdyby nabídku dodavatele J. H. hodnotil společně s ostatními nabídkami; takový postup by 

byl zejména v rozporu se zásadou transparentnosti, když by takto skrytě umožnil jedinému 

dodavateli jiný postup (tj. nabídnout cenu za jiných podmínek plnění), než ostatním; a dále 

v rozporu se zásadou rovného zacházení, když by zadavatel týmž postupem připustil 

u jediného dodavatele možnost změnit předmět plnění dle svého uvážení a u jiných nikoliv. 

Zadavatel by z obdobných důvodů pochybil, kdyby porovnával vzájemně neporovnatelné 



4 

 

nabídky, když v daném případě je zřejmé, že nabídka dodavatele J. H. není porovnatelná 

s ostatními nabídkami, neboť se vztahuje k jinému předmětu plnění.  

 

Je navrženo vyloučení dodavatele zadávacího postupu, který podal svou nabídku pod 

pořadovým číslem 4 – pana J. H., sídlem 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. RO 

se jednoznačně shodla na důvodech pro vyloučení. Dodavatel nevysvětlil mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu. Z písemných vysvětlení lze také dovodit, že dodavatel neplánuje 

postupovat podle zadávacích podmínek, zejména pak podle projektové dokumentace, 

na kterou je vydáno platné stavební povolení. RO konstatuje, že mimořádně nízká nabídková 

cena byla RO souhrnně vyhodnocena zejména u položek uvedených dle rekapitulace dílů 

v nabídce plnění na zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace, doplňující práce na 

komunikaci, izolace tepelné a montáže potrubí.RO navrhuje dodavatele ze zadávacího 

postupu vedoucího k zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyloučit za použití § 48 odst. 4 

ZZVZ analogicky, tedy proto, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která 

nebyla dodavatelem zdůvodněna.  

 

RO zastává stanovisko, že tímto svým postupem chrání veřejné prostředky, protože přijmutím 

nabídky p. H. by se RO vystavila precedentnímu porušení zásad ZZVZ výběrem dodavatele, 

který nemá v úmyslu splnit zadávací podmínky zadavatele, přičemž reálně hrozí postup 

v rozporu s tzv. zásadami 3E, a to buď navýšením ceny zamýšlenými dodatečnými pracemi 

v průběhu plnění veřejné zakázky, nebo realizací zakázky v nižším rozsahu, nebo v nižší 

kvalitě, anebo kombinace uvedených faktorů.  

 

V návaznosti na vyloučení dodavatele RO provádí nové hodnocení a stanoví nové pořadí 

nabídek:  

1.     T. N., se sídlem, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, (nabídková cena 1.471.522,67 Kč 

bez DPH); nabídka č. 3 

2.      M. S. s.r.o., se sídlem Baška , 739 01 Baška, (nabídková cena 1.607.836,92 Kč bez 

DPH), nabídka č. 1 

3.     I., s.r.o., se sídlem, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, (nabídková cena 1.776 244,99 Kč 

bez DPH), nabídka č. 2 

 

Usnesení RO č. 24/2019/3a: 

RO jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané na základě zadávacího postupu 

zahájeného dne 30. 5. 2019 odesláním výzvy k podání nabídek s názvem „Vodovod Koliby – 

Pícha“ vylučuje za použití ustanovení § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění, analogicky, dodavatele, pana J. H., sídlem Kunčice 

pod Ondřejníkem, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, z důvodu toho, že jeho nabídka 

obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla dodavatelem zdůvodněna. 

Hlasování: 5-0-0  

Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

RO se jednoznačně shodla na schválení uzavření smlouvy s dodavatelem, který svou nabídku 

podal pod pořadovým číslem 3, jehož cenová nabídka byla v novém hodnocení provedeném 

RO vyhodnocena jako nejvýhodnější, kterým je pan Tomáš Nevřiva, sídlem Nádražní 226, 

744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 47866667. Nabídková cena je ve výši 1.471.522,67 Kč 

bez DPH. V zápisu uvádíme pouze cenu bez DPH, protože v tomto případě si obec může jako 

plátce DPH uplatnit odečet této daně. Návrh smlouvy je totožný s návrhem smlouvy, která 

byla součástí zadávací dokumentace. 

 

Usnesení RO č. 24/2019/3b: 
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RO na základě vlastního hodnocení nabídek rozhoduje o výběru dodavatele pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Vodovod Koliby – Pícha“, jenž v rámci zadávacího postupu 

zahájeného dne 30. 5. 2019 odesláním výzvy k podání nabídek podal nabídku pod pořadovým 

číslem 3, pana Tomáše Nevřivy, sídlem Nádražní 226, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 

47866667, za nabídkovou cenu ve výši 1.471.522,67 Kč bez DPH.  

Hlasování: 5-0-0  

 

Usnesení RO č. 24/2019/3c: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem 

Tomášem Nevřivou, se sídlem Nádražní 226, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 

47866667. Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci „Vodovod Koliby – Pícha“ dle 

zadávacích podmínek a nabídky předložené v rámci zadávacího postupu zahájeného dne 30. 

5. 2019 odesláním výzvy k podání nabídek k veřejné zakázky malého rozsahu „Vodovod 

Koliby – Pícha“ v celkové hodnotě 1.471.522,67 Kč bez DPH. 

Hlasování: 5-0-0  

Úkol: starostka, místostarosta, Danuše Svobodová Termín: neprodleně 

 

 

ad 4) Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Příkazní smlouvy na kompletní výkon technického dozoru 

stavebníka při realizaci stavby „Kunčice p.O. – Vodovod Koliby – Pícha“ mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a ČECH – ENGINEERING, akciová společnost, Nádražní 545/166, 702 00 

Ostrava – Přívoz, IČO 25394983. Odměna příkazníka je navržena ve výši 76.000 Kč bez 

DPH. V zápisu uvádíme pouze cenu bez DPH, protože v tomto případě si obec může jako 

plátce DPH uplatnit odečet této daně. 

 

Usnesení RO č. 24/2019/4: 

RO schvaluje odměnu pro příkazníka společnost ČECH – ENGINEERING, akciová 

společnost, ve výši 76.000 Kč bez DPH za kompletní výkon technického dozoru stavebníka 

při realizaci stavby „Kunčice p.O. – Vodovod Koliby – Pícha“ a zároveň schvaluje uzavření 

Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností ČECH – 

ENGINEERING, akciová společnost, Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 

25394983 na výše uvedenou činnost. 

Hlasování: 5-0-0  

Úkol: starostka, místostarosta, Danuše Svodová Termín: neprodleně 

 

 

 

ad 5) Rezignace paní Mgr. Kateřiny Niklové, Osvědčení pro nového člena zastupitelstva 

obce  

 

Starostka uvedla, že dne 11.7.2019 podala členka ZO paní Mgr. Kateřina Niklová, rezignační 

dopis (č.j. 1125/2019). Tímto dnem dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí, v účinném znění, její mandát zanikl.  Prvním náhradníkem 

z kandidátní listiny Naše Beskydy - SNK je pan Ing. David Strnadel.  Dle § 56 odst. 1 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v účinném znění, jeho mandát vznikl dnem 

následujícím, tedy 12.7.2019. 

Usnesení RO č. 24/2019/5: 
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RO osvědčuje, že Ing. David Strnadel narozen dne 09. 11. 1967, trvale bytem Kunčice 

pod Ondřejníkem 649, se dne 12. 07. 2019 stal členem zastupitelstva obce Kunčice pod 

Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

Úkol: starostka Termín: neprodleně, slib na nejbližším zasedání ZO 

 

ad 6) Schválení programu VIII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

(6.8.2019) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem programu VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem. Zasedání zastupitelstva obce (dále též jako ZO) se bude konat dne 06. 08. 

2019.  

Na začátku zasedání složí slib pan Ing. David Strnadel (náhradník za paní Mgr. Kateřinu 

Niklovou). 

Navržený program jednání je tento: 

1) Volba ověřovatelů zápisu 

2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají–li se některého 

ze schválených bodů programu) 

3) Kontrola usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4) Vydání změny č. 1 územního plánu Obce Kunčice pod Ondřejníkem 

5) Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského – přístavba školy, podklad pro uzavření 

Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností Kvazar a.s. 

6) Majetkové záležitosti – prodej části pozemku parc. č. 1881/6 a parc. č. 1893/12, 

všev k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

7) Rozpočtové opatření č. 11/2019 

8) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

9) Informace o jednáních rady obce 

10) Různé/ Diskuse 

 

Usnesení RO č. 24/2019/6:  

RO schvaluje návrh programu jednání VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0 

Úkol: starostka Termín: zveřejnit program do 19.7.2019 

 

 

 

ad 7) Elektronická spisová služba GORDIC, spol. s r.o. 

 

Starostka obce informovala RO o přechodu služby elektronické spisové služby (dále také jen 

ESS) obce Kunčice pod Ondřejníkem pod samostatnou smlouvu se společností GORDIC 

spol. s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, 568 01 Jihlava, IČO 47903783, s jednorázovými 

náklady v předpokládané výši 50.000 Kč (tyto náklady zahrnují poplatek za vedení ESS, 

poplatky za nutná rozšíření k základnímu programu CzechPoint, napojení na DS, Outlook, 

převod databáze z technologického centra Frýdlant nad Ostravicí). Dosud byla služba ESS 

řešena přes ORP Frýdlant nad Ostravicí. Jeví se jako výhodnější mít správu ESS přímo na 

obci. Přechod proběhne v průběhu měsíce srpna. 

 

Usnesení RO č. 24/2019/7:  
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RO bere na vědomí informaci starostky obce o přechodu obce Kunčice pod Ondřejníkem pod 

samostatnou smlouvu se společností GORDIC, spol. s r.o. se sídlem Erbenova 2108/4, 568 01 

Jihlava, IČO 47903783, a schvaluje jednorázové náklady v předpokládané výši 50.000 Kč.  

 

ad 8) Různé  

 

Opětovné podání žádosti o dotaci na chodník k benzínové pumpě 

Starostka informovala RO o aktuálně vyhlášené výzvě SFDI, Program Bezpečnost. Byla 

doplněna možnost podání žádosti ve zjednodušené podobě pro akce, na které nebyl příspěvek 

poskytnut z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento 

účel v roce 2019. Taková žádost bude obsahovat pouze průvodní list v elektronické a listinné 

podobě a dále přílohy, které doznaly změn nebo nahrazují dokumenty, které v mezidobí 

pozbyly platnosti. RO se dohodla, že této možnosti využijeme u opětovného podání žádosti 

o dotaci na projekt „Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. etapa - I. část 

(od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.)“. Příspěvek může být poskytnut 

ve výši 85 % uznatelných nákladů stavební části akce. Termín podání žádostí je 15. října 

2019. 

 

Usnesení RO č. 24/2019/8a:  

RO pověřuje starostku obce přípravou podání žádosti o dotaci ve zjednodušené podobě 

na projekt „Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. etapa - I. část (od 

centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.)“. 

Hlasování: 5-0-0 

Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

Starostka spolu s místostarostou informovali RO o stavu opravy havarijních stavů komunikací 

(oprava příkopy podél místní komunikace 3b a odstranění havarijního stavu MK 75c). Akce 

„oprava příkopy“ již byla ukončena. Dodání označníků (patníky) bude provedeno do konce 

července. Oprava MK pod viaduktem byla zahájena dne 8.7.2019. Komunikace je zcela 

uzavřena. 

 

Usnesení RO č. 24/2019/8b: 

RO bere na vědomí, že akce oprava příkopy podél místní komunikace 3b již byla ukončena, 

označníky budou dodány do konce července a že akce odstranění havarijního stavu místní 

komunikace 75c pod viaduktem byla zahájena dne 8. 7. 2019. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 08:35 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 17. 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 

ZZVZ – zákon o zadávání veřejných zakázek 

IČO – identifikační číslo osoby 

ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 
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OPŽP – operační program životní prostřední 

SFŽP – státní fond životního prostředí 

ŠD – školní družina 

ČR – Česká republika 

TDS – technický dozor stavebníka 

PD – projektová dokumentace 

ESS – elektronická spisová služba 

ORP – obec s rozšířenou působností 

SFDI – státní fond dopravní infrastruktury 

MK – místní komunikace 

SNK – sdružení nezávislých kandidátů 

3E – efektivnost hospodárnost, účelnost (effectiveness – economy – efficiency) 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 


