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Zápis a usnesení z 31. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 05. 11. 2019      

Anonymizováno 

 

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

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 20:30 

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

je usnášení schopná. 

 

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

 

ad 1) Schválení programu 31. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 31. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 30. schůze RO ze dne 16. 10. 2019 

3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Vodovod Koliby – Pícha) 

4) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

5) Požár RD 

6) VH – Kontrola hospodaření společnosti Kunčická s.r.o. 

7) Organizační opatření k plnění usnesení IX. ZO 

8) Organizační opatření a plán inventarizace majetku Obce Kunčice pod Ondřejníkem 

za rok 2019 

9) Různé  

 

Usnesení RO č. 31/2019/1: 

RO schvaluje program 31. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 30. schůze RO ze dne 16. 10. 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 30. schůze RO ze dne 16. 10. 2019. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 31/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 30. schůze Rady obce ze dne 

16. 10. 2019. 

 

ad 3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Vodovod Koliby – Pícha) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a panem Tomášem Nevřivou, se sídlem Nádražní 226, 744 01, Frenštát pod 

Radhoštěm, IČO 47866667 ze dne 24.7.2019. Předmětem Dodatku č. 1 jsou méněpráce, kdy 

z důvodu špatné statiky mostu u čp. 217 nemohl být trubní most vodovodu zavěšen 

na stávající most a přechod pod tokem byl řešen řízeným protlakem. Dále bylo kvůli 

napojování vodovodních přípojek v části vodovodu upuštěno od konečných terénních úprav 

a osetí trávou. Předmětem dodatku jsou také tyto vícepráce: řízený protlak pod tokem včetně 

montáže a materiálu k napojení vodovodu, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem, statický 

posudek. Cena díla se snižuje o rozdíl mezi hodnotou víceprací a méněprací, tedy 
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o 142.177,54 Kč bez DPH; tedy 172.034,82 Kč včetně DPH na celkových 1 329 345,13 Kč 

bez DPH, tedy 1.608.507,61 Kč.  

 

Usnesení RO č. 31/2019/3: 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

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

47866667 ze dne 24.7.2019. Předmětem Dodatku č. 1 je snížení ceny díla o 142.177,54 Kč 

bez DPH; na celkových 1 329 345,13 Kč bez DPH. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně 

 

ad 4) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

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

záležitosti: 

 

Provoz v mateřských školách o Vánočních prázdninách  

Starostka informovala RO o žádosti vedoucí učitelky obou mateřských škol o přerušení 

provozu MŠ v době školních vánočních prázdnin, tedy v termínu od pondělí 23. prosince 

2019 do pátku 3. ledna 2020. Dle zkušenosti z minulých let využívá prázdninových provoz 

velmi malé množství rodičů a zajištění provozu je tak nákladné a organizačně složité. RO 

souhlasí s návrhem na přerušení provozu obou mateřských škol při Základní škole a mateřské 

škole Karla Svolinského, p.o. v době vánočních prázdnin. 

 

Usnesení RO č. 31/2019/4a: 

RO schvaluje přerušení provozu obou mateřských škol při Základní škole a mateřské škole 

Karla Svolinského, p.o. v době vánočních prázdnin, tedy od pondělí 23. prosince 2019 

do pátku 3. ledna 2020. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Michaela Šebelová Termín: neprodleně  

 

Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci a poradenskou činnost v rámci přípravy 

projektu Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ předkládané do výzvy NPŽP 

č. 7/2019 – Přírodní zahrady 
 

Starostka seznámila RO s nabídkou a návrhem Smlouvy o dílo od společnosti ProFaktum, 

s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín na zpracování kompletní žádosti o dotaci, včetně 

potřebných příloh a na poradenskou činnost v rámci přípravy projektu Úprava zahrady 

u budovy mateřské školy „dolní“.  Žádost o dotaci bude předložena do výzvy NPŽP č. 7/2019 

– Přírodní zahrady. Cena díla činí 40.000 Kč bez DPH; 48.400 Kč vč. DPH. (rozdělená 

do dvou plateb, 2. polovina pouze po doporučení projektu k financování). Starostka dále 

seznámila RO s návrhy a požadavky pedagogů MŠ „Dolní“ na vybavení zahrady. Také 

informovala RO, že se bude účastnit semináře pro žadatele, který je pořádán přímo 

poskytovatelem dotace.  

 

Usnesení RO č. 31/2019/4b: 

RO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Úprava zahrady u budovy mateřské školy 

„dolní“, kdy žádost bude podána do výzvy NPŽP č. 7/2019 – Přírodní zahrady. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Michaela Šebelová Termín: neprodleně  

 

Usnesení RO č. 31/2019/4c: 

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

ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín na zpracování kompletní žádosti 
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o dotaci, včetně potřebných příloh a poradenskou činnost v rámci přípravy projektu Úprava 

zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ předkládané do výzvy NPŽP č. 7/2019 – Přírodní 

zahrady, za cenu 40.000 Kč bez DPH. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Michaela Šebelová Termín: neprodleně  

 

ad 5) Požár RD  
 

RO projednala v návaznosti na usnesení Zastupitelstva obce č. IX/2019/4b z dnešního dne, 

kterým zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru majiteli nemovitosti panu B. Č., trvale 

bytem Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 30.000 Kč k zajištění nutných výdajů souvisejících 

s následky likvidace požáru jeho nemovitosti, další formu pomoci pro postiženou rodinu. 

Místostarosta informoval, že obec dále nabídla technickou pomoc spočívající ve vyklízení 

nemovitosti (zajištění kontejneru). Pro jednání RO je navrženo poskytnutí úlevy od místního 

poplatku za odpad pro 2 trvale žijící osoby za rok 2020, protože na rok 2019 je již poplatek 

uhrazen.  

 

Usnesení RO č. 31/2019/5: 

RO schvaluje poskytnutí úlevy od místního poplatku za odpad pro 2 trvale žijící osoby na rok 2020. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Ivana Řezníčková Termín: neprodleně  

 

ad 6) VH – Kontrola hospodaření společnosti Kunčická s.r.o. 

 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 projednala provedení kontroly hospodaření 

společnosti Kunčická s.r.o. Starostka seznámila RO se skutečností, že společnost daňového 

poradce Ing. Karla Ondráška, s níž má obec uzavřenu Smlouvu o kontrolní činnosti je ochotna 

kontrolu hospodaření společnosti Kunčická s.r.o. provést za cenu 17.000 Kč bez DPH, tedy 

za cenu 20.570 Kč vč. DPH. Starostka zároveň seznámila RO s návrhem Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o kontrolní činnosti mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a vykonavatelem kontroly, 

společností ON – OK Libina, s.r.o., IČO 25873440, Libina 95, 78805 Libina. O provedení 

kontroly vyhotoví vykonavatel kontroly kontrolní zápis. Kontrola bude provedena počínaje 

rokem 2019 v termínu do 31.1.2020. 

 

Usnesení RO č. 31/2019/6: 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 schvaluje provedení kontroly hospodaření 

společnosti Kunčická s.r.o. za cenu 17.000 Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a vykonavatelem kontroly, společností ON – OK Libina, s.r.o., IČO 25873440, Libina 95, 

78805 Libina. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, jednatelé Kunčická s.r.o. Termín: neprodleně 

 

ad 7) Organizační opatření k plnění usnesení ZO č. IX/2019 ze dne 05.11.2019 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení 

z IX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 05. 11. 2019. 

Organizační opatření zahrnuje úkoly přidělené zodpovědným osobám, termíny a komentář.  

 

 

 

Usnesení RO č. 31/2019/7: 
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RO bere na vědomí Organizační opatření k plnění přijatých usnesení z VIII. zasedání 

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 08. 06. 2019. 

 

ad 8) Organizační opatření a plán inventarizace majetku Obce Kunčice pod 

Ondřejníkem za rok 2019 

 

Starostka seznámila RO s Organizačním opatření a plánem inventarizace majetku Obce 

Kunčice p. O. ke dni 31. 12. 2019. 

 

Usnesení RO č. 31/2019/8: 

RO schvaluje Organizační opatření a plán inventarizace majetku Obce Kunčice 

pod Ondřejníkem ke dni 31. 12. 2019. 

 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jana Cochlarová Termín: průběžně 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 22:00 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 05. 11.2019                    

 

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 

NPŽP – národní program životní prostředí 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 


