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Zápis a usnesení z 34. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 18. 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 22:05 

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 34. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 34. schůze RO  

2) Rozpočet ZŠ as MŠ Karla Svolinského, p.o. na rok 2020 

3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ as MŠ Karla Svolinského, p.o. na roky 

2021 a 2022 

4) Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí (ZŠ a MŠ) 

5) Organizační struktura obecního úřadu (nový matrikář) 

6) Komise pro rozvoj obce 

7) Organizační opatření k plnění usnesení X. ZO 

8) Různé 

 

Usnesení RO č. 34/2019/1: 

RO schvaluje program 34. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 2) Rozpočet ZŠ as MŠ Karla Svolinského, p.o. na rok 2020 

 

Dne 18. prosince 2019 byl na X. Zasedání zastupitelstva obce schválen rozpočet obce 

Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020 kde bylo schváleno, že z celkové částky OdPa 3113 

Základní školy činí položka 5331 neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 3.564.500 Kč. Tato částka 

byla do rozpočtu obce zahrnuta na základě předloženého návrhu rozpočtu Základní školy 

a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. Tento rozpočet zahrnuje 

neinvestiční náklady r. 2020 – prostředky zřizovatele a prostředky na vlastní činnost. Návrh 

rozpočtu školy (č.j. ZŠKPO192/2019 ze dne 30.9.2019) tvoří přílohu tohoto usnesení RO. 

 

Usnesení RO č. 34/2019/2: 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, 

p.o schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem, p.o. na rok 2020 Celkem náklady 6.081.500 Kč; Celkem výnosy: 

6.081.500 Kč v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Jaroslav Goj Termín: informovat neprodleně, dále dle 

zákonných lhůt 
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ad 3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ as MŠ Karla Svolinského, p.o. na roky 

2021 a 2022 

 

Starostka seznámila RO s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy 

a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na roky 2021 a 2022. 

Schválení střednědobého výhledu neznamená, že by byl závazný. Rozpočet na daný rok je 

vždy připravován s ohledem na aktuální situaci. 

 

Usnesení RO č. 34/2019/3:  

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, 

p.o schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na roky 2021, 2022: 

 

2021: 

celkem náklady: 7.588.997 Kč 

celkem výnosy: 7.558.997 Kč 

 

2022: 

celkem náklady: 7.968.447 Kč 

celkem výnosy: 7.968.447 Kč 

 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Jaroslav Goj Termín: informovat neprodleně, dále dle 

zákonných lhůt 
 

ad 4) Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí (ZŠ a MŠ) 

 

RO projednala návrh Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se Základní školou a mateřské 
školou Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 
626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473. 
 

Předmětem výpůjčky jsou následující Nemovité věci nebo jejich části: 

- pozemek parc. č. 317, zahrada; 

- pozemek parc. č. 323/2, ostatní plocha; 

- pozemek parc. č. st. 390, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: 

č. p. 316, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. st. 390, 

k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem;  

- pozemek parc. č. st. 1618, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stojící na pozemku parc. 

č. st. 1618, k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem; 

- pozemek parc. č. st. 1617, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: č. p. 

626, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. st. 1617, k. ú. Kunčice 

pod Ondřejníkem (dále jen „Budova školy“), a to konkrétně všechny místnosti 

nacházející se v této stavbě, kromě společně užívaných místností, které jsou 

smlouvou podrobně specifikovány a jsou také zaznačeny v půdorysu Budovy školy, 

který je Přílohou č. 1 (nedílnou součástí této smlouvy). 

 

Společně užívané místnosti jsou definovány pro využívání budovy ZŠ pro obecní akce 

a akce spolků (WC, šatny, tělocvična) a místnosti Galerie Karla Svolinského, včetně 

souvisejícího zázemí.   
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Společně užívanými pozemky jsou tyto nemovité věci, včetně všech jejich součástí 

a příslušenství (areál školy, multifunkční hřiště, tartanový ovál, prvky zahrady mateřské 

školy, atd.): 

- pozemek parc. č. 1176, ostatní plocha; 

- pozemek parc. č. 1197/62, ostatní plocha; 

- pozemek parc. č. 1197/76, ostatní plocha; 

- pozemek parc. č. 1197/77, ostatní plocha; 

- pozemek parc. č. 1197/78, ostatní plocha; 

- pozemek parc. č. 1197/79, ostatní plocha; 

V Příloze č. 2 je dále specifikována hodnota Předmětu výpůjčky: 77.092.590,35 Kč. 

 

Usnesení RO č. 34/2019/4: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se Základní školou a mateřské 

školou Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 

626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, jejímž předmětem je výpůjčka 

hmotných nemovitých věcí nebo jejich částí, včetně všech součástí a příslušenství, 

a to pozemku parc. č. 317, pozemku parc. č. 323/2, pozemku parc. č. st. 390, jehož součástí je 

stavba č.p. 316, stavba občanského vybavení stojící na pozemku parc. č. st. 390, pozemek 

parc. č. st. 1618, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, jiná stavba, stojící na pozemku 

parc. č. st. 1618, konkrétních místností ve stavbě č. p. 626, stavbě občanského vybavení, 

stojící na pozemku parc. č. st. 1617, vše k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, na dobu neurčitou.  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, účetní obce, Jaroslav Goj Termín: neprodleně 

 

ad 5) Organizační struktura obecního úřadu (nový matrikář) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem nové Organizační struktury Obecního úřadu v Kunčicích 

pod Ondřejníkem ke dni 01. 01. 2020. Předmětem změny je navýšení počtu pracovníků 

zařazených do obecního úřadu o 1 (dva celé úvazky na pozici matrikáře, z důvodu 

dostatečného času na zapracování nového matrikáře a získání zkoušky odborné způsobilosti) 

a také popis náplně práce pracovníků na údržbu obce (celkový úvazek 5,0 zůstává). Celkem 

7 pracovníků zařazených do obecního úřadu a 5 na údržbu obce. Tímto novým schématem 

se ruší Organizační schéma Obecního úřadu ze dne 08. 08. 2017.  

 

Starostka informovala RO o průběhu a výsledku veřejné výzvy na matrikáře-

administrativního pracovníka. Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní 

smlouvy dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v účinném 

znění a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění, na obsazení pracovního 

místa úředníka Matrikář – administrativní pracovník byla zveřejněna od 20.11.2019 

do 10.12.2019. Přihlásili se dva zájemci. Z důvodu vzdělání v oblasti veřejné správy byla 

k uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s nástupem od 1.1.2020 vybrána paní 

Kristýna Majerková. 

 

Pan Vít Majerek upozorňuje podle § 8 zákona o střetu zájmu na svůj poměr k projednávané 

věci. 

 

Usnesení RO č. 34/2019/5a: 

RO bere na vědomí informaci o výběru paní Kristýny Majerkové k uzavření pracovní 

smlouvy na pozici Matrikář – administrativní pracovník na dobu neurčitou s nástupem 

od 1.1.2020. 
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Usnesení RO č. 34/2019/5b: 

RO schvaluje novou Organizační strukturu Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

dle předloženého návrhu ke dni 01.01.2020. 

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

 

ad 6) Komise pro rozvoj obce 

 

S ohledem na úmrtí pana Pavla Řezníčka, který byl členem Komise pro rozvoj obce, je nutné 

doplnit člena této komise. Na zasedání ZO projevil zájem pracovat v této komisi pan Karel 

Jurek, zastupitel obce. Složení komise bude nyní tedy následující 

 

Předseda: Ing. Zdeněk Strnadel 

Členové: Mgr. Martin Majer, Ing. Karel Jurek 

 

Usnesení RO č. 34/2019/6: 

RO schvaluje Ing. Karla Jurka členem Komise pro rozvoj obce. 

5-0-0 Úkol: starostka, Zdeněk Strnadel, Karel Jurek Termín: průběžně 

 

ad 7) Organizační opatření k plnění usnesení X. ZO 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení 

z X. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 18. 12. 2019. Organizační 

opatření zahrnuje úkoly přidělené zodpovědným osobám, termíny a komentář.  

 

Usnesení RO č. 34/2019/7: 

RO bere na vědomí Organizační opatření k plnění přijatých usnesení z X. zasedání 

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 18. 12. 2019. 

Úkol: starostka, místostarosta, zaměstnanci OÚ Termín: průběžně 

 

ad 8) Různé 

Bez diskuse. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 22:45 

hodin. 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 18. 12. 2019                    

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – identifikační číslo osoby 

ČR – Česká republika 

p.o. – příspěvková organizace 

Kč – korun českých 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

ZO – zastupitelstvo obce 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          


