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Zápis a usnesení z 28. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 18. 09. 2019      

Anonymizováno 

 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr Vrlík 

Omluven: Vít Majerek 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:20 

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 28. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 28. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 27. schůze RO ze dne 02. 09. 2019 

3) Rozpočtové opatření č. 14/2019 

4) Řád veřejného pohřebiště Kunčice pod Ondřejníkem (pro urnový háj) 

5) Darovací smlouva (V. M.) 

6) Stanovení harmonogramu přípravy rozpočtu a akčního plánu na rok 2020 

7) Smlouva o užívání vybavení pořízeného v rámci projektu zázemí pro mimoškolní 

aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem (ZŠ) 

8) Různé  

 

Před projednáváním přijetí daru od pana V. M. (body 3 a 5) upozorňuje paní Markéta 

Menšíková podle § 8 zákona o střetu zájmu na svůj poměr k projednávané věci.  

 

Usnesení RO č. 28/2019/1: 

RO schvaluje program 28. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 27. schůze RO ze dne 02. 09. 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 27. schůze rady obce ze dne 02. 09. 2019. 

Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 28/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 27. schůze Rady obce ze dne 

02. 09. 2019. 

 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 14/2019 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Rozpočtového opatření číslo 14/2019. Předmětem 

navrženého rozpočtového opatření jsou na straně příjmů vyúčtování plynu, přijetí daru 

a přijetí dotace na lesy. Na straně výdajů pak vyúčtování plynu nájemcům a náklady spojené 

s pořizováním vybavení do přístavby školy (koberce, navýšení neinvestičního příspěvku pro 

základní školu na materiál do nových kroužků pro mimoškolní aktivity, náklady na slavnostní 

otevření ZŠ) a další běžné výdaje.  
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Usnesení RO č. 28/2019/3: 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 14/2019 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

ad 4) Řád veřejného pohřebiště Kunčice pod Ondřejníkem (pro urnový háj) 

 

Místostarosta seznámil RO s tím, že odbor územního plánování a stavebního řádu 

Moravskoslezského kraj vydal souhlas s navrženým řádem veřejného pohřebiště na parc. 

č.1928/1 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem (pro urnový háj). Řád veřejného pohřebiště 

upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci na parc. č. 1928/1 (urnový háj u dřevěného 

kostela sv. Prokopa a Barbory) v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. Řád upravuje zejména 

provozní dobu, podmínky pro sjednání nájmu, rozsah služeb, povinnosti návštěvníků, 

provozovatele a nájemců a další záležitosti. Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu veřejného 

pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu řád veřejného pohřebiště, který nabyl účinnosti dne 

1.prosince 2002.   
 

Usnesení RO č. 28/2019/4: 

RO schvaluje Řád veřejného pohřebiště v obci Kunčice pod Ondřejníkem na parc. č. 1928/1 

(urnový háj u dřevěného kostela sv. Prokopa a Barbory) v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem.  

Hlasování: 4-0-0  

Úkol: místostarosta, Daniela Kociánová Termín: neprodleně  

 

ad 5) Darovací smlouva (V. M.) 

 

Starostka předložila RO návrh Darovací smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a panem V. M., Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. Předmětem 

darovací smlouvy je přijetí daru od pana V. M. na výdaje v souvislosti se zařizováním nové 

Galerie Karla Svolinského. 

 

Usnesení RO č. 28/2019/5: 

RO schvaluje přijetí daru na výdaje v souvislosti se zařizováním nové Galerie Karla 

Svolinského ve výši 5.000 Kč od pana V. M., Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí tohoto daru. 

Hlasování: 4-0-0 

Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

ad 6) Stanovení harmonogramu přípravy rozpočtu a akčního plánu na rok 2020 

 

RO projednala harmonogram přípravy rozpočtu obce a plánu rozvoje obce („akční plán“) 

na rok 2020. V této souvislosti je nutné vyzvat velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Kunčice pod Ondřejníkem k předložení návrhu rozpočtu jednotky. Předpokladem je, že výše 

navrženého rozpočtu se bude pohybovat v podobném rozsahu jako v letošním roce. Dále je 

potřeba vyzvat ředitele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, p.o. 

 

RO v roli zřizovatele ZŠ a MŠ Karla Svolinského se jednoznačně shodla na následujícím 

postupu: 

• Oproti předchozím letům bude při předložení návrhu rozpočtu ze strany školy 

požadováno kromě tabulky Návrh rozpočtu detailnější rozepsání některých položek 

(obdobně jako je tomu u zprávy o hospodaření p.o., ale v menším rozsahu).  
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• S ohledem na mnoho dokončených a probíhajících dotačních projektů zřizovatele 

ve škole RO doporučuje, aby celkový příspěvek zřizovatele (neinvestiční i investiční) 

byl pro rok 2020 maximálně ve výši 3.300.000 Kč. Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

plánuje veřejné prostředky využít na opravu a výstavbu jiné infrastruktury. 
 

V průběhu měsíce října pak bude svoláno společné jednání Komise pro rozvoj obce 

a Finančního výboru. 

 

Úkol: starostka, Jaroslav Goj, Miroslav Kahánek, finanční výbor, Jana Martináková, Komise 

pro rozvoj obce  

 

ad 7) Smlouva o užívání vybavení pořízeného v rámci projektu zázemí pro mimoškolní 

aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem (ZŠ a MŠ Karla Svolinského) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o užívání vybavení pořízeného v rámci projektu 

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem. Předmětem smlouvy je 

vyřešení vztahů při užívání vybavení mezi obcí a školou. Obec realizovala v roce 2019 

dotační projekt na nákup vybavení, pomůcek pro výuku a nábytku do tří učeben nové 

přístavby školy: „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem“  

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832. 

 

Vybavení odborných učeben pro mimoškolní aktivity 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 „Zázemí pro 

mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem“ realizovat v dotačně podpořených 

odborných učebnách zájmové kroužky „digikroužek“, „tvořílek“, „přírodovědec“. Názvy 

kroužků se mohou v rámci udržitelnosti měnit, výstupy projektu však budou využívány 

ke stanoveným klíčovým kompetencím, které jsou definovány v dotačním projektu. 

 

Usnesení RO č. 28/2019/7 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o užívání vybavení pořízeného v rámci projektu zázemí 

pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem 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. 

Hlasování: 4-0-0 

Úkol: starostka, Jaroslav Goj Termín: do konce října 2019 

 

ad 8) Různé  

 

Starostka seznámila RO s podnětem pana Davida Strnadla, člena zastupitelstva obce, 

v souvislosti s rekonstrukcí památníku obětem světových válek před obecním úřadem. Jedná 

se o možnost doplnění pamětní desky židovským spoluobčanům, kteří byli během 2. světové 

umučeni v rámci rasové persekuce. RO se jednoznačně shodla na tom, že by pamětní desku 

bylo vhodné na památník umístit.  

 

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

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 18. 09.2019                    
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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 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

MAS – Místní akční skupina 

ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 


