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Zápis a usnesení z 30. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 16. 10. 2019      

Anonymizováno 

 

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

 

Omluven: Petr Vrlík 

 

Hosté: Jiří Mikala - člen finančního výboru 

 Banka Přečková – členka finančního výboru 

 David Strnadel – člen zastupitelstva obce 

 Zdeněk Strnadel – předseda komise pro rozvoj obce 

 Martin Majer - člen komise pro rozvoj obce (přítomen od 18:00) 

 

Společná schůzka Komise pro rozvoj obce, rady obce a finančního výboru  

 

17:05 – 19:30 

 

S ohledem na dlouhodobou nemoc předsedy finančního výboru svolala společné jednání rady 

obce, členů finančního výboru a členů komise pro rozvoj obce k jednání o rozpočtu na rok 

2020 a přípravě akčního plánu starostka obce. S ohledem na podanou rezignaci na funkci 

člena finančního výboru panem Pavlem Řezníčkem, byl na jednání pozván také pan David 

Strnadel, člen zastupitelstva obce.  

 

Témata společného jednání byla tato: 

 

• Informace o ukončení dotačních projektů, které obec realizovala pro ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, p.o., starostka navrhuje odměnu řediteli p.o.  za poskytnutou 

součinnost při přípravě a realizaci dotačních projektů obce v roce 2018 a 2019. 

Proběhla diskuse. Všichni přítomní s přiznáním mimořádné odměny souhlasí. Je 

diskutována výše odměny. Panuje shoda na přiznání odměny ve výši jednoho 

měsíčního platu ředitele p.o. 

 

• Bylo diskutováno a dohodnuto, že je potřeba vypracovat „Systém hodnocení 

ředitele“.  Dokument připraví finanční výbor, společně se zástupci zřizovatele 

ve školské radě. Bude navrženo do usnesení ZO dne 5.11.2019. 

 

• Starostka informovala přítomné o povinnosti zřizovatele p.o. a zakladatelů 

obchodních společností provádět ve svých p.o. a společnostech pravidelnou 

Veřejnoprávní kontrolu. Kontrola společnosti Kunčická s.r.o. již dlouho 

neproběhla, přítomní doporučují RO uzavřít smlouvu s nezávislou auditorskou 

společností. Kontrola bude provedena stejným způsobem jako ve škole. 

 

• Proběhla diskuse k návrh akčního plánu na rok 2020. Dále bude diskutováno 

na pracovním jednání ZO dne 12.11.2019. 

 

• Proběhla diskuse k návrhu rozpočtu na rok 2020. Dále bude diskutováno 

na pracovním jednání ZO dne 12.11.2019. Také je potřeba vypracovat a schválit 

střednědobý výhled rozpočtu obce. 
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• Proběhla diskuse k nákupu užitkového vozidla na údržbu obce. Parametry vozidla 

budou ještě nastaveny, mělo by se jednat o nosič kontejnerů. Byl diskutován 

způsob financování. Panuje shoda, že vozidlo bude zakoupeno na leasing 

s nulovým vkladem a delší dobou splácení. 

 

Starostka poděkovala hostům za účast na jednání a v čase 19:40 hodin zahájila schůzi Rady 

obce (dále také jen RO). 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 30. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 30. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 29. schůze RO ze dne 02. 10. 2019 

3) Program rozvoje obce  

4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (podzemní kabelové vedení, stížnost 

paní T.) 

5) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení (Gas Net s.r.o.) 

6) Program zastupitelstva - 5.11.2019 – doplnění dvou bodů programu 

7) ZŠ a MŠ Karla Svolinského  

8) Různé (cenová nabídka na stavební úpravy BUS točny u dolního hřbitova a studie 

stavebních úprav na II/ 483 u zastávky rozcestí k nádraží - vybudování místa pro 

přecházení) 

 

Usnesení RO č. 30/2019/1: 

RO schvaluje program 30. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 29. schůze RO ze dne 02. 10. 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 29. schůze RO ze dne 02. 10. 2019. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 30/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 29. schůze Rady obce ze dne 

02. 10. 2019. 

 

ad 3) Program rozvoje obce 

 

Starostka seznámila RO s cenovou nabídkou Regionální rozvojové agentury Východní 

Moravy (RRAVM), třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín na přípravu strategického 

rozvojového dokumentu obce Kunčice pod Ondřejníkem na období 2021-2026 (resp. 2031).  

Cena díla je stanovena na 20.000 Kč.  

 

Usnesení RO č. 30/2019/3: 

RO schvaluje cenovou nabídku RRAVM a pověřuje starostku přípravou a podpisem Smlouvy 

o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Regionální rozvojová agentura 
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Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín na přípravu Strategie rozvoje obce za 

cenu 20.000 Kč. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: podpis smlouvy do konce roku 2019. 

 

ad 4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (podzemní kabelové vedení, stížnost 

paní T.) 

 

RO projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupené Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 ze dne 11. 10. 2019 o podepsání smlouvy o zřízení 

věcného břemene pro stavbu Kunčice p. O., T., stížnost DTS, VNK č. stavby IE-12-

8005627/4 , podzemní kabelové vedení VN 22 kV na pozemku parc. č. 3355/2 v k. ú. Kunčice 

pod Ondřejníkem 

 

Usnesení RO č. 30/2019/4: 

RO schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění, provozování a údržba 

podzemního kabelového vedení VN 22 kV na pozemku parc. č. 3355/2 v k. ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem za jednorázovou náhradu 2.000 Kč+ DPH 21%, tj. celkem 2.420 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě SoVB_CEZd_0035 mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně  

 

ad 5) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení (Gas Net s.r.o.) 

 

RO projednala žádost společnosti GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 488/1 

Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 8. 10. 2019, zastupující na základě plné moci společnost 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, o nájmu 

plynárenského zařízení – stavby „ROZ, Obec Kunčice pod Ondřejníkem, STL plynovod 

+ 3PP č. stavby 35319“ (plynovod v délce 171,6 m a 3 ks přípojek - lokalita nad p. K.). 

 

Usnesení RO č. 30/2019/5: 

RO schvaluje pronájem stavby plynárenského zařízení „ROZ, Obec Kunčice pod 

Ondřejníkem, STL plynovod + 3PP č. stavby 35319“ k zajištění provozu plynárenského 

zařízení ve výši ročního nájemného 941 Kč za 4leté regulační období začínají 1. 1. 2016 

a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení číslo 

9419002390/4000226238 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností GasNet, s.r.o., 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně  

 

 

ad 6) Program zastupitelstva - 5.11.2019 – doplnění dvou bodů programu 

 

Starostka navrhuje doplnění, resp. úpravu dvou bodů programu ZO na základě informace 

z krajského úřadu o vyčerpání limitu příspěvku obce na tzv. třetí vlnu kotlíkových dotací 

a s ohledem na podanou rezignaci předsedy finančního výboru.  

 

• Kotlíkové dotace (navýšení limitu celkové výše příspěvku obce) 

• Finanční výbor – zpráva o činnosti FV, rezignace předsedy FV, volba předsedy FV 
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Usnesení RO č. 30/2019/6: 

RO schvaluje doplnění návrhu programu jednání IX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 5.11.2019 o výše uvedené dva body. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: dle zákonných lhůt a dle jednacího řádu ZO 

 

ad 7) ZŠ a MŠ Karla Svolinského – výroční zpráva za školní rok 2018/2019 

 

Rada obce v působnosti zřizovatele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, p,o, projednala následující 

záležitosti: 

 

Informace o jednání školské rady 

Vít Majerek, zástupce zřizovatele ve školské radě, informoval RO o jednání školské rady dne 

3.10.2019. Na školské radě byla projednána výroční zpráva školy za rok 2018-2019, 

schváleno nahrazení bodu 11 výroční zprávy za školní rok 2017/2018, diskutováno 

hospodaření školy a projednán návrh rozpočtu na rok 2020, upravený dle požadavků 

zřizovatele na nižší výši příspěvku, schválena úprava řádu školní družiny, v rámci různého 

se pan Majerek např. dotazoval, jak funguje schránka důvěry školy. 

 

Usnesení RO č. 30/2019/7a: 

RO bere na vědomí informace Víta Majerka, zástupce zřizovatele ve školské radě, o jednání 

školské rady dne 3.10.2019 

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Karla Svolinského za období 2018 - 2019 

RO byla také seznámena s výroční zprávou Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského za období 2018 - 2019.  

 

Usnesení RO č. 30/2019/7b: 

RO bere výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského za období 2018 - 

2019 na vědomí.  

 

Přiznání odměny řediteli ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

Starostka informovala RO, že všechny dotační projekty obce ve škole jsou nyní, co se týče 

fyzické realizace ukončeny. Pouze zbývá administrativně dokončit projekt energetických 

úspor, kde čekáme na vydání opravného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (na základě skutečně 

vysoutěžených cen), poté začne administrace půjčky na naši spoluúčast ze Státního fondu 

životního prostředí. A u projektu Navýšení kapacity základní školy Karla Svolinského 

(přístavba školy) je ještě potřeba předložit Závěrečné vyúčtování akce.  V souvislosti 

s ukončením projektů je navrženo přiznání mimořádné finanční odměny řediteli Základní 

školy a mateřské školy Karla Svolinského p.o., Kunčice pod Ondřejníkem za poskytnutou 

součinnost při přípravě a realizaci dotačních projektů obce v roce 2018 a 2019. Je diskutována 

výše odměny. RO se shodla na poskytnutí mimořádné odměny ve výši jednoho měsíčního 

platu. Odměna se poskytuje za činnosti nad rámec běžné agendy ředitele p.o., za poskytnutou 

součinnost při přípravě a realizaci dotačních projektů obce v roce 2018 a 2019: 

 

• Navýšení kapacity základní školy Karla Svolinského (přístavba školy) 

• Vybavení odborných učeben (laboratoř, učebna fyziky – chemie, jazyková učebna) 

• Modernizace multifunkční IT učebny 

• Zázemí pro mimoškolní aktivity (vybavení odborných učeben nové přístavby) 

• Energetické úspory tělocvičny (výměna oken a instalace vzduchotechniky pro 

vytápění a větrání) 
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Usnesení RO č. 30/2019/7c 

RO v působnosti zřizovatele ZŠ a MŠ Karla Svolinského v souladu se zákonem č 262/2006 

Sb., Zákoník práce schvaluje přiznání mimořádné finanční odměny řediteli Základní školy 

a mateřské školy Karla Svolinského p.o., Kunčice pod Ondřejníkem ve výši jednoho 

měsíčního platu. Odměna se poskytuje za činnosti nad rámec běžné agendy ředitele p.o., 

konkrétně za poskytnutou součinnost při přípravě a realizaci dotačních projektů obce v roce 

2018 a 2019. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Ivana Řezníčková Termín: oznámit do 25.10.2019 

 

Vydání dárkových bloků 

Starostka informovala RO o záměru vydat 1.000ks bloků velikosti A5 u příležitosti ukončení 

dotačních projektů obce v Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského p.o. v roce 

2018 a 2019. Předpokládané náklady na grafické zpracování a tisk jsou ve výši 55.000 Kč 

vč. DPH. Na základě dobrých zkušeností bude objednáno u společnosti KLEINWÄCHTER 

holding s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek. 

 

Usnesení RO č. 30/2019/7d 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o objednání 1.000 ks sešitů A5, které budou 

rozdány všem žákům Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského p.o., u příležitosti 

ukončení dotačních projektů obce v roce 2018 a 2019. Dále budou používány jako dárkový 

předmět obce a školy. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

ad 8) Různé  

 

Bezpečnosti dopravy v návaznosti na jednání se zástupci Policie ČR a dále s projektantem 

dopravních staveb Ing. Stanislavem Ostruškou, Ostravice č.p. 770 seznámila starostka RO 

s cenovými nabídkami Ing. Ostrušky na dodávku projekčních prací na akce „Stavební úpravy 

BUS točny u dolního hřbitova“ a vypracování „Studie stavebních úprav na II/ 483 u zastávky 

Rozcestí k žel. st.“ – zde bude navrženo více variant vybudování místa pro přecházení, 

vybraná se následně připraví i projekčně. Cenová nabídka je výši cca 70.000 Kč za obě akce, 

akce budou objednány v roce 2019, termín dodání v roce 2020.  

 

Usnesení RO č. 30/2019/8a: 

RO bere na vědomí cenové nabídky projektanta dopravních staveb Ing. Stanislava Ostrušky, 

Ostravice č.p. 770 a pověřuje starostku obce objednávkou projekčních prací na akci „Stavební 

úpravy BUS točny u dolního hřbitova“ a objednávkou „Studie stavebních úprav na II/ 483 

u zastávky Rozcestí k žel. st.“. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová Termín: neprodleně 

 

Starostka dále informovala přítomné o povinnosti zřizovatele p.o. a zakladatelů obchodních 

společností provádět ve svých p.o. a společnostech pravidelnou Veřejnoprávní kontrolu. 

Kontrola v základní škole probíhá každoročně, ve společnosti Kunčická s.r.o. již dlouho 

neproběhla. Je nutné provést kontrolu brzy. Řešením by mohlo být uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o kontrolní činnosti mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností ON – KO 

Libina, s.r.o. (Ing. Karel Ondrášek, auditor), kdy předmět smlouvy bude doplněn o provádění 

veřejnoprávní kontrola ve společnosti Kunčická s.r.o.  

 

 

 

Usnesení RO č. 30/2019/8b: 
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RO bere na vědomí informaci starostky obce o povinnosti provádět veřejnoprávní kontrolu 

i ve společnosti Kunčická s.r.o a pověřuje starostku obce jednáním s panem Karlem 

Ondráškem. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 21:20 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 16. 10.2019                    

 

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 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

RD – rodinný dům 

ZO – zastupitelstvo obce 

RRAVM - Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 

FV – finanční výbor zastupitelstva obce 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 


