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Zápis a usnesení z 27. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 02. 09. 2019    

Anonymizováno   

 

 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová 

Omluven: Vít Majerek, Petr Vrlík 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová 

v 17:05hodin. Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou tři členové Rady obce, 

RO je usnášení schopná. 

 

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

 

ad 1) Schválení programu 27. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 27. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 26. schůze RO ze dne 19. 08 2019 

3) Rozpočtové opatření č. 13/2019 

4) Dohoda o ukončení nájmu – B. P., odkoupení vybavení kanceláře 

5) Smlouva o užívání osobního automobilu (ZŠ) 

6) Aktualizace Strategického rámce MAP (doplnění projektů) 

7) Různé (bezpečnost dopravy, záměr obce – uzavření dodatku se společností 

Vodafone) 

 

Usnesení RO č. 27/2019/1: 

RO schvaluje program 27. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 3-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 26. schůze RO ze dne 19. 08. 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 26. schůze rady obce ze dne 19. 08. 2019. 

Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 27/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 26. schůze Rady obce ze dne 

19. 08. 2019. 

 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 13/2019 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Rozpočtového opatření číslo 13/2019. Předmětem 

navrženého rozpočtového opatření jsou na straně příjmů vyúčtování el. energie a příjem 

z věcného břemene. Na straně výdajů: opravy místních komunikací, zakoupení nábytku 

do kanceláře (po B. P.). 

 

Usnesení RO č. 27/2019/3: 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 13/2019 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 
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ad 4) Dohoda o ukončení nájmu – B. P., odkoupení vybavení kanceláře 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Dohody o ukončení smluvního vztahu mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a paní B. P., Kunčice pod Ondřejníkem. Strany dohody uzavřely 

dne 31. prosince 2015 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, jejímž předmětem 

byl závazek obce přenechat paní P. k užívání prostory sloužící podnikání, které se nacházejí 

v přízemí budovy obecního úřadu. Nájemní vztah byl sjednán na dobu neurčitou počínaje 

dnem 1.1.2016. Nájem bude ukončen ke dni 30.9.2019. Paní P. bude svou provozovnu 

přesouvat do jiných prostor na základě nové nájemní smlouvy.  Strany dohody se dohodly, že 

obec odkoupí vybavení prostor za cenu 30.000 Kč.  Jedná se zejména o zařizovací předměty a 

nábytek. 

 

Usnesení RO č. 27/2019/4: 

RO schvaluje ukončení smluvního vztahu vzniklého dne 1. ledna 2016 uzavřením Smlouvy 

o nájmu prostoru sloužícího podnikání ke dni 30.9.2019, zároveň RO schvaluje odkup 

vybavení za dohodnutou cenu 30.000 Kč. RO schvaluje uzavření Dohody o ukončení 

smluvního vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a B. P., trvale bytem Kunčice pod 

Ondřejníkem, 739 13. 

Hlasování: 3-0-0  

Úkol: místostarosta Termín: do konce září 

 

ad 5) Smlouva o užívání osobního automobilu (ZŠ) 

 

Obec pořídila osobní automobil pro potřeby ZŠ a MŠ Karla Svolinského, p. o. Vozidlo bude 

určeno pro potřeby školy, zejména pro převoz stravy do mateřské školy „dolní“.  Vozidlo bude 

v majetku obce, ale užívat jej bude škola. Za tímto účelem byla připravena Smlouva o užívání 

osobního automobilu. 

 

Usnesení RO č. 27/2019/5: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o užívání osobního automobilu mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, p.o., Kunčice pod 

Ondřejníkem 626, 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473. 

Hlasování: 3-0-0 

Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 

 

ad 6) MAP  

 

Starostka seznámila RO s probíhající aktualizací projektových záměrů/ fiší pro potřeby 

aktualizace Strategického rámce MAP. Stále totiž platí podmínka, že v případě žádostí 

předkládaných do výzev IROP/ ITI/ MAS zaměřených na infrastrukturu vzdělávání je nutný 

soulad předkládaného projektu s dokumentem Strategický rámec Místního akčního plánu. 

V našem případě tedy s Místním Akčním Plánem rozvoje vzdělávání ORP Frýdlant nad 

Ostravicí. Je navrženo doplnit tři projektové záměry. 

 

• Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského) 

• Venkovní učebna na zahradě mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského) 

• Altán pro venkovní výuku - Obnova školního areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem – 

VI. etapa 
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Usnesení RO č. 27/2019/5: 

RO schvaluje doplnění tří projektových záměrů: Úprava zahrady u budovy mateřské školy 

„dolní“; Venkovní učebna na zahradě mateřské školy „dolní“ ; Altán pro venkovní výuku - 

Obnova školního areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem – VI. etapa do aktualizace 

Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Frýdlant nad Ostravicí. 

Hlasování: 3-0-0 

Úkol: starostka Termín: 16.9.2019 

 

ad 7) Různé 

 

Starostka a místostarosta seznámili RO s podněty občanů týkajících se bezpečnosti dopravy – 

např. požadavky na umístění tzv. zpomalovacích retardérů v oblasti pod Stolovou, dále otázka 

nebezpečného rovného úseku na krajské komunikaci II/483 v horní části obce – okolo rozcestí 

k nádraží, kde jezdí auta opravdu rychle. Byl diskutován záměr instalovat zde v obou směrech 

informativní radarové měřiče a dále zde citelně chybí přechod pro chodce nebo místo pro 

přecházení. Tato témata by bylo vhodné projednat přímo s Policií ČR, dopravním 

inspektorátem. 
 

Usnesení RO č. 27/2019/7a: 

RO pověřuje vedení obce jednáním s Policií ČR, dopravním inspektorátem ve Frýdku – 

Místku ve věci bezpečnosti dopravy v obci k výše uvedeným otázkám. 

Hlasování: 3-0-0 

Úkol: starostka, místostarosta Termín: říjen 2019 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem dodatku č. 3 ke Smlouvě o umístění zařízení 

č. VKNUCG-A ze dne 30.5.2000, uzavřené mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností Vodafone Czech Republic a.s. Dodatek se týká možnosti umístění dvou tras 

vedení optického kabelu, možnosti přístupu dalšího provozovatele sítě k zařízení Vodafonu 

a prodloužení doby nájmu. S ohledem na prodloužení změny nájmu je potřeba před 

uzavřením dodatku zveřejnit záměr obce. Místostarosta seznámil RO se zněním Záměru obce 

č. 6/2019. 

 

Usnesení RO č. 27/2019/7b: 

RO bere na vědomí zveřejněním záměru č. 6: Uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o umístění 

zařízení č. VKNUCG-A ze dne 30.5.2000. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 19:00 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 02. 09.2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – identifikační číslo osoby 

ČR – Česká republika 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

p.o. – příspěvková organizace 

Kč – korun českých 
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č.p. – číslo popisné 

ORP - obec s rozšířenou působností 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

ITI – Integrated Territorial Investments (integrované územní investice) 

MAS – Místní akční skupina 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 


