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Zápis a usnesení z 32. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 02. 12. 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 15:00 

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 32. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 32. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

2) Kontrola usnesení z 31. schůze RO ze dne 05. 11. 2019 

3) Zánik mandátu – Ing. Pavel Řezníček, Rezignace na mandát ZO – MUDr. Jan 

Chovančík; Osvědčení pro nové členy zastupitelstva obce 

4) Školská rada ZŠ a MŠ Karla Svolinského – jmenování zástupce zřizovatele 

5) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

6) Program X. Zasedání ZO dne 18.12.2019  

7) Žádost B., Zveřejnění záměru prodeje 

8) Stanovení ceny nájemného 

9) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (Ř.) 

10) Rozhodnutí ministra o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

ČR (půjčka na spoluúčast OPŽP) 

11) Dotace obce na rok 2020 spolkům a neziskovým organizacím 

12) Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 

stacionárních kontejnerů (ASEKOL, a.s.) 

13) Různé (Skibus – spolupráce obcí na financování, zpráva z celostátní finanční 

konference – SMO, podání žádosti o dotaci na kontejnery) 

 

 

Usnesení RO č. 32/2019/1: 

RO schvaluje program 32. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 31. schůze RO ze dne 05. 11. 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 31. schůze RO ze dne 05. 11. 2019. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 31. schůze Rady obce ze dne 

05. 11. 2019. 
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ad 3) Zánik mandátu – Ing. Pavel Řezníček, Rezignace na mandát ZO – MUDr. Jan 

Chovančík; Osvědčení pro nové členy zastupitelstva obce 

 

Starostka uvedla, že dne 21.11.2019 zemřel pan Ing. Pavel Řezníček, člen zastupitelstva obce 

Kunčice pod Ondřejníkem. Tímto dnem dle § 55 odst. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., 

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

z kandidátní listiny KDU - ČSL je pan Ing. Karel Jurek.  Dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v účinném znění, jeho mandát vznikl dnem 

následujícím, tedy 22.11.2019. 

Usnesení RO č. 32/2019/3a: 

RO osvědčuje, že pan Ing. Karel Jurek, trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem, se dne 22. 

11. 2019 stal členem zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Daniela Kociánová, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 

 

Starostka dále uvedla, že v pátek 22. listopadu 2019 podal rezignaci na mandát člena 

zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem MUDr. Jan Chovančík. Tímto dnem mu dle 

§ 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v účinném 

znění, jeho mandát zanikl.  Náhradníkem v pořadí z kandidátní listiny KDU - ČSL je paní Eva 

Žurková.  Dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 

v účinném znění, jí mandát vznikl dnem následujícím, tedy v sobotu 23.11.2019. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/3b: 

RO osvědčuje, že paní Eva Žurková, trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem, se dne 23. 11. 

2019 stala členkou zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Daniela Kociánová, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 

 

ad 4) Školská rada ZŠ a MŠ Karla Svolinského – jmenování zástupce zřizovatele 

 

Pavel Řezníček vykonával také funkci člena Školské rady ZŠ a MŠ Karla Svolinského, kde 

byl jmenován za zřizovatele. S ohledem na jeho úmrtí je potřeba nominovat nového zástupce 

zřizovatele do školské rady pro aktuální volební období 2018-2021. Starostka navrhuje paní 

Markétu Menšíkovou. Paní Menšíková návrh přijímá a žádný další návrh není.  

 

Usnesení RO č. 32/2019/4: 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, p.o. jmenuje 

s účinností od 3. 12. 2019 paní Markétu Menšíkovou členem Školské rady ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského za zřizovatele pro aktuální volební období (2018 - 2021). 

5-0-0 Úkol: oznámit předsedovi Školské rady - starostka, Markéta Menšíková Termín: 

neprodleně  

 

ad 5) ZŠ a MŠ Karla Svolinského  

 

Návrh na vyřazení pomůcky 

RO projednala návrh Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského na vyřazení 

pomůcek v celkové účetní hodnotě 523 058,10 Kč (č.j. ZŠKPO/227/2019). Jedná 

se především o nepotřebné a nefunkční vybavení v souvislosti s realizací dotačních projektů 

ve škole (např. počítačová učebna a zázemí pro mimoškolní aktivity) a hračky ze školky. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/5a: 
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RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, p.o 

schvaluje v souladu se zřizovací listinou (bod 11c) vyřazení pomůcek Základní školy 

a mateřské školy Karla Svolinského v celkové účetní hodnotě 523 058,10 Kč (dle dokumentu 

č.j. ZŠKPO/227/2019). 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně  

 

Různé k ZŠ a MŠ 

 

• Proběhla diskuse k nedávno ukončené pravidelné inspekční činnosti České školní 

inspekce v Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského, p.o.. Zástupci 

zřizovatele se účastnili zahájení (starostka) a ukončení (Vít Majerek a Markéta 

Menšíková). Všichni postupně informovali o skutečnostech, které byly na obou 

jednáních probírány. Písemná Inspekční zpráva by měla být vyhotovena do měsíce. 

• Proběhla také diskuse k údajné kontrole Krajské hygienické stanice v ZŠ. Starostka 

vyžádá od ředitele závěry a bude požadovat informaci, jaká opatření má škola 

přijmout. Zejména s ohledem na rozsah stavebních prací v jazykové učebně. 

• Proběhla diskuse k hodnocení ředitele školy.  

 

Usnesení RO č. 32/2019/5b: 

RO pověřuje zástupce zřizovatele ve školské radě ve spolupráci s finančním výborem 

vypracovat „Systém hodnocení ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem“. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Markéta Menšíková, Vít Majerek Termín: do konce ledna 2020. 

 

• Proběhla diskuse k novému systému financování škol. Starostka seznámila RO 

s dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jenž poskytl Svazu měst 

a obcí. Mělo by být zaručené dostatečné financování platů všech pracovníků školy, 

tedy pedagogických i nepedagogických.  Na celostátní finanční konferenci uvedl 

Ministr školství, pan Plaga, někdy v září požadovaly krajské úřady, aby jim ředitelé 

škol zaslali výkazy počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků (za účelem 

zajištění adekvátního množství financí na platy všech zaměstnanců školy). Starostka 

vyžádá kopii tohoto dokumentu od ředitele školy. 

 

ad 6) Program X. Zasedání ZO dne 18.12. 

 

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

pod Ondřejníkem. Zasedání zastupitelstva obce (dále též jako ZO) se bude konat dne 18. 12. 

2019.  

 

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 z IX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4) Majetkové záležitosti: prodej pozemku parc. č. 381/2, trvalý travní 

porost, k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

5) Rozpočtové opatření č. 17/2019 

6) Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem, p.o. 

7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – o místním poplatku ze psů 
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8) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – o místním poplatku z pobytu 

9) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

10) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za odpad pro rok 2020 

11) Zmařené investice obce (ukončení realizace projektů) 

12) Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020 

13) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

14) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

15) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2029 

16) Žádosti Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem - dotace na opravu 

interiéru farního kostela a na zabezpečení „ruského“ kostelíka a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 19/2019 o poskytnutí dotace 

17) Žádost TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

č. 20/2019 o poskytnutí této dotace 

18) Kotlíkové dotace (navýšení celkové výše příspěvku obce) 

19) Smlouva o poskytnutí příspěvku - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí (provozování Senior TAXI v roce 2020) 

20) Odměna pro členy výjezdové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod 

Ondřejníkem 

21) Majetkové záležitosti: koupě pozemku parc.č.2666/1, trvalý travní porost, 

k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

22) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

23) Stolní obecní kalendář (dar obyvatelstvu) 

24) Přijetí zvýhodněné zápůjčky od Státního fondu životního prostředí 

25) Různé/ Diskuse 

 

Usnesení RO č. 32/2019/6: 

RO schvaluje návrh programu jednání X. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 18.12.2019. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

ad 7) Žádost B., Zveřejnění záměru prodeje 6/2019 

 

Starostka seznámila RO s Žádostí manželů J. a M. B., Kunčice pod Ondřejníkem, č.j. Kunc 

1702/2019 ze dne 25. října 2019, kde žádají o odprodej pozemku parc. č. 381/2 trvalý travní 

porost o výměře 51 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, který je v majetku obce a navazuje 

na jejich zahradu. Jedná se o pozemek, ke kterému nemá obec žádný oficiální přístup a nejsou 

na něm umístěny žádné inženýrské sítě. Starostka navrhuje zveřejnění záměru obce. Prodej 

pozemku bude projednán na Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 

18.12.2019 (viz. schválený návrh programu). 

 

Usnesení RO č. 32/2019/7: 

RO schvaluje Záměr obce č. 6/2019 – záměr prodeje pozemku parc. č. 381/2 trvalý travní 

porost o výměře 51 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

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

 

ad 8) Stanovení ceny nájemného 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem zvýšení cen nájemného v obecních bytech, z důvodu 

hospodárného využívání obecního majetku, kdy nájmy již nebyly měněny několik let. 

Místostarosta navrhl nové ceny nájmů s ohledem na dosavadní výši nájemného, stav a polohu 
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obecních nemovitostí a dále na základě průzkumu cen v okolních obcích (Čeladná, Tichá). 

Zároveň RO seznámil s návrhem nových cen obecních nájmů: 

• V budově OÚ č.p. 569 ve výši 45,-Kč/m2. (Dosud 40,-Kč/m2 od roku 2016.) 

• V domě pro seniory č.p. 311 ve výši 40,-Kč/m2. Nyní je 35,-Kč/m2 od roku 2016. 

• V budově č.p. 386 ve výši 32,-Kč/m2. Nyní je 25,-Kč/m2 od roku 2011. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/8: 

RO schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 nové ceny nájmů v obecních bytech následovně: 

• v č.p. 569 ve výši 45,-Kč/m2  

• v č.p.311 ve výši 40,-Kč/m2  

• v č.p. 386 ve výši 32,-Kč/m2  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta Termín: do konce roku 2019 a průběžně 

 

ad 9) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (Ř.) 

 

Místostarosta seznámil RO s žádostí paní J. Ř., trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 

20. 11. 2019 o prodloužení nájemní smlouvy na byt v podkroví budovy obecního úřadu (č. j. 

Kunc 1879/2019). Místostarosta dále seznámil RO s návrhem Smlouvy o nájmu bytu. 

 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 695 zastavěná 

plocha a nádvoří, v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem, jehož součástí je budova č. p. 569, stavba 

občanského vybavení. V podkroví budovy obecního úřadu se nachází soubor místností, 

označený jako byt. Jedná se o vstupní předsíň, obývací pokoj, kuchyňský kout, WC + 

Koupelna, Půdní prostor a chodba, společně užívaný s bytem č.1. Celková pronajatá plocha 

činí 76,50 m². 

 

Usnesení RO č. 32/2019/9a: 

RO schvaluje, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou / na 1 rok, s možností 

automatického prodloužení o jeden rok i opakovaně, pokud jedna ze Smluvních stran nepodá 

výpověď nájemní smlouvy. 

5-0-0  

 

Usnesení RO č. 32/2019/9b: 

RO schvaluje nájem bytu v podkroví budovy obecního úřadu paní J. Ř. a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a paní J. Ř., trvale 

bytem Kunčice pod Ondřejníkem. 

5-0-0  

Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 

 

ad 10) Rozhodnutí ministra o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí ČR  

 

Starostka seznámila RO s Rozhodnutími ministra č.19000665 a č. 19000675 o poskytnutí 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě žádosti podané do Výzvy 

3/2016 PU Státního fondu životního prostředí - Půjčka Státního fondu životního prostředí 

na projekty s dotací z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se půjčku na financování 

projektů obce: 5.1a) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny (*9255) a projektu 

5.1b) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny (*9254). Dalším krokem nyní bude 

uzavření Smluv o poskytnutí zvýhodněné zápůjčky. Smlouvy budou zaslány pravděpodobně 
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až v lednu, ale výše zápůjčky, včetně splátek je jasná již nyní, takže bude projednáno 

na prosincovém zasedání ZO. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/10: 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o Rozhodnutích ministra č.19000665 

a č. 19000675 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě 

žádosti podané do Výzvy 3/2016 PU Státního fondu životního prostředí. Jedná se půjčky 

na financování projektů obce: 5.1a) a 5.1b) ZŠ Kunčice p.O. – energetické úspory tělocvičny. 

 

ad 11) Dotace obce na rok 2020 spolkům a neziskovým organizacím 

 

RO projednala harmonogram termínů pro podání žádostí o dotace z rozpočtu obce Kunčice 

pod Ondřejníkem na činnost nebo konkrétní akce neinvestičního charakteru pro rok 2020.  

Termíny pro podání žádostí o dotaci pro rok 2020 se stanovuje takto: 

1. kolo - do 29. 2. 2020 

2. kolo - do 31. 7. 2020 

Upozornění pro žadatele jsou následující: 

• pro podání žádosti / předložení vyúčtování dotace použije žadatel vzor poskytnutí obcí 

• příjemce dotace se podpisem veřejnoprávní smlouvy zaváže předložit poskytovateli 

dotace vyúčtování neinvestiční dotace formou soupisu účetních dokladů s uvedením 

výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů za rok 2020. Originály všech 

účetních dokladů vztahujících se k dotaci příjemce označí číslem smlouvy a uvede 

formulaci “Financováno z rozpočtu obce Kunčice p. O.” a výši použité dotace v Kč. 

Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2021. Příjemce 

dotace společně s vyúčtováním dotace odevzdá fotokopie všech originálů dokladů 

(faktura, výpis z účtu, pokladní doklad a jiné) a originály výše uvedených účetních 

dokladů současně předloží ke kontrole (pro ověření jejich platnosti).  

• v případě žádosti o dotaci na sociální služby bude tato poskytnuta v souladu 

s doporučením krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poskytovatel dotace 

přistoupí k pověření Moravskoslezského kraje a finanční prostředky budou poskytnuty 

jako vyrovnávací platba dle podmínek pověření.  

• uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč musí být 

v souladu se zákonem zveřejněny. 

• žádosti mohou být vyhodnocovány po jednotlivých kolech, je možné je ale také 

vyhodnotit průběžně. 

Informace budou zveřejněny v lednovém vydání obecních novin a na webu obce 

www.kuncicepo.cz. Vzory formulářů žádostí a vyúčtování, včetně veřejnoprávních smluv 

zůstávají stejné jako v minulém roce.  

 

Usnesení RO č. 32/2019/11: 

RO schvaluje harmonogram termínů pro podání žádostí o dotace z rozpočtu obce Kunčice 

pod Ondřejníkem na činnost nebo konkrétní akce neinvestičního charakteru pro rok 2020 

a zároveň schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.  

http://www.kuncicepo.cz/
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Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Daniela Kociánová, Kristýna Majerková Termín: průběžně 

 

ad 12) Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

prostřednictvím stacionárních kontejnerů (ASEKOL, a.s.) 

 

Místostarosta seznámil RO se Smlouvou o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností ASEKOL, a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00, Praha 4, IČ 27373231. 

Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

z domácností a zpětného odběru akumulátorů a baterií.  

 

Usnesení RO č. 32/2019/12: 

RO schvaluje uzavření obou Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností ASEKOL, a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00, Praha 4, IČ 27373231. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová Termín: průběžně 

 

ad 13) Různé (Skibus – spolupráce obcí na financování, zpráva z celostátní finanční 

konference – Svaz měst a obcí, podání žádosti o dotaci na kontejnery) 

 

SKIBUS na Bílou 

 

Starostka informovala RO o možné spolupráci obcí z okresu Nový Jičín a Frýdek – Místek 

na spolufinancování SKIBUSU na Bílou. Tento SKIBUS byl zrušen poté, co se zadavatelem 

dopravní obslužnosti stal Moravskoslezský kraj. SKIBUS dříve zastavoval i v naší obci. 

Proběhla společná schůzka dotčených obcí v Kopřivnici. Aktuálně probíhá jednání obcí 

o nastavení možné spolupráce. Finanční zapojení obce Kunčice pod Ondřejníkem se v tuto 

chvíli předpokládá ve výši 25.000 Kč ročně. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/13a: 

RO bere na vědomí informace starostky obce o možné spolupráci obcí z okresu Nový Jičín 

a Frýdek – Místek na spolufinancování SKIBUSU na Bílou.  

 

XXII. celostátní finanční konference 2019 Svazu měst a obcí ČR 

 

Starostka informovala RO o tématech a závěrech z XXII. celostátní finanční konference 2019 

Svazu měst a obcí ČR. Byla diskutována například tato témata rekodifikace stavebního práva, 

Programové období EU 2021-2027, Financování sociálních služeb, Národní sportovní 

agentura – dotace, Digitalizace veřejné správy, Informace o zrušení povinných míst 

pro dvouleté děti v mateřských školách, Reforma financování škol a školských zařízení 

zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí a sestavování rozpočtů obcí. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/13b: 

RO bere na vědomí informace starostky obce z celostátní finanční konferenci Svazu měst 

a obcí konané dne 21. a 22. listopadu 2019 v Praze. 

 

 

 

Podání žádosti o dotaci na kontejnery 

Místostarosta seznámil RO s možností zapojení do projektu „Zvýšení materiálového využití 

odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I.“, v rámci dotační výzvy 126 OPŽP. 
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Realizátorem projektu je Sdružení měst a obcí východní Moravy, tř. T. Bati 5146, Zlín, 

IČO: 45659168.  V rámci lepšího třídění separovaného odpadu, p. Svobodová vytipovala 15 

míst, kde by bylo vhodné zvýšit počet kontejnerů (1 100L) na separovaný odpad - plast, sklo 

a papír. Dohromady by se jednalo o 45 kontejnerů. Cena jednoho kontejneru je přibližně 

9.000 Kč, výše dotace činí 85%. Celkové náklady obce na projekt jsou odhadovány 

na 61.000 Kč (15% spoluúčast za kontejnery) a spoluúčast obce na manažerské řízení 

projektu ve výši cca 8.000 Kč. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude provedeno příslušné 

rozpočtové opatření nebo změna rozpisu rozpočtu. 

 

Usnesení RO č. 32/2019/13c: 

RO schvaluje zapojení do projektu „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích 

Moravskoslezského kraje I.“, v rámci dotační výzvy 126 OPŽP. Realizátorem projektu bude 

Sdružení měst a obcí východní Moravy, tř. T. Bati 5146, Zlín, IČO: 45659168. V rámci 

projektu obec nakoupí 45 kusů kontejnerů na separovaný odpad o objemu 1100L. 

Předpokládané náklady obce na projekt jsou odhadovány na 70.000 Kč. Projekt bude 

realizován pouze v případě poskytnutí dotace. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová Termín: průběžně 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 18:55 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 02. 12. 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 

OPŽP – operační program životní prostředí 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 


