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Zápis a usnesení z 35. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 22. 1. 2020 

Anonymizováno 

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

Omluven: 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 čtyři členové Rady obce, RO 

je usnášení schopná. 

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

 

ad 1) Schválení programu 35. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

1) Schválení programu 35. schůze RO  

2) Kontrola usnesení 33. a 34. schůze RO 

3) ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

a) Platový výměr ředitele školy – dle Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

stupnice platových tarifů, účinné od 1.1.2020 

b) Česká školní inspekce – Oznámení skutečností zřizovateli, Inspekční zpráva 

Čj. ČŠIT-2159/19-T a Protokol o kontrole Čj. ČŠIT-2160/19-T 

c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání vybavení odborných učeben (doplnění 5 ks 

senzorů na základě požadavku školy) 

d) Předání do bezplatného užívání – kopírka Sharp (ZŠ a MŠ) 

e) Dohoda o narovnání 

4) Smlouva o dílo (Regionální rozvojová agentura východní Moravy) – strategie 

rozvoje obce 

5) Vyhodnocení VZMR na židle (poptávka, galerie) 

6) Prodloužení nájmu H. (Žádost, Smlouva o nájmu bytu) 

7) Smlouva o zpracování osobních údajů (AXIMA SMS)  

8) Darovací smlouva (Moravskoslezský kraj) – JSDH, Kompozitní tlaková láhev 

9) Dodatek č. 7 (Kleinwächter holding a s.) – harmonogram vydávání ON 2020 

10) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce Kunčice pod 

Ondřejníkem (FCC Česká republika, s.r.o.) 

11) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8016204/5, Kunčice p/O 

670/4, 4121432443, NNv, NNk mezi společnosti ČEZ Distribuce a.s., (zřízení 

věcného břemene a smlouva o budoucí smlouvě byly schváleny RO 8/2019/10 – 

15.1.2020) 

12) Dohoda o provedení údržby ochranného pásma VN 270 na pozemku parc. č. 3372 

v majetku obce na Humbarku 

13) Smlouva o nájmu hrobového místa (úprava vzoru) 

14) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých služeb 

a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu 

Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 (Město Frýdlant n. O.) 

15) Různé 

Usnesení RO č. 35/2020/1: 

RO schvaluje program 35. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  
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ad 2) Kontrola usnesení z 33. schůze RO ze dne 17. 12. 2019 a kontrola usnesení z 34. 

schůze RO ze dne 18. 12. 2019 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 33. schůze RO ze dne 17. 12. 2019 a s plněním 

usnesení z 34. schůze RO ze dne 18. 12. 2019. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle 

harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/2: 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 33. schůze RO ze dne 17. 12. 2019 

a kontrolu usnesení z 34. schůze RO ze dne 18. 12. 2019. 

 

ad 3) ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

 

a) Platový výměr ředitele školy – dle Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

stupnice platových tarifů, účinné od 1.1.2020 

 

Starostka informovala RO o skutečnosti, že byla vydána aktualizace nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde 

dochází v Příloze č. 4 ke změně částek v jednotlivých platových třídách a platových stupních. 

Navyšuje se tak automaticky základní platový tarif ředitele školy. S ohledem na tuto 

skutečnost je nutné aktualizovat platový výměr ředitele školy. S ohledem na pracovní 

neschopnost paní Ivany Řezníčkové v měsíci prosinci se tato záležitost dostává na jednání 

Rady obce v nejbližším možném termínu. První výplata podle nových tabulek bude vyplacena 

v měsíci únoru (za měsíc leden).   

 

Usnesení RO č. 35/2020/3a: 

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

p.o schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v účinném znění 

a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, a státních zaměstnanců v účinném znění platový výměr 

ředitele školy ZŠ a MŠ Karla Svolinského s účinností od 1. ledna 2020.  

3-0-1 Úkol: starostka, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 

 

b) Česká školní inspekce – Oznámení skutečností zřizovateli, Inspekční zpráva 

Čj. ČŠIT-2159/19-T a Protokol o kontrole Čj. ČŠIT-2160/19-T 

 

V termínu od 19.11.2019 do 22.11.2019 probíhala v ZŠ a MŠ Karla Svolinského inspekční 

činnost České školní inspekce podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona. Dále byla 

provedena kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) školského 

zákona (zákon č. 561/2004 Sb.  v účinném znění). Dne 10. ledna byly zřizovateli oznámeny 

skutečnosti zjištěné při inspekční činnosti jako podklad k přijetí opatření ve smyslu § 175 

odst. 1 školského zákona. Citace: Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou 

povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti 

bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě 

výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách 

a školských zařízeních, které zřizuje. 

 

Členové RO tak byli seznámeni s Inspekční zprávou Čj. ČŠIT-2159/19-T a s Protokolem 

o kontrole Čj. ČŠIT-2160/19-T. Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek pro 

vzdělávání, hodnocení průběhu vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání a závěrem 

definuje vývoj školy od poslední inspekční činnosti v roce 2012, dále definuje silné stránky 
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školy a také slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení. Zcela na závěr pak uvádí několik 

doporučení pro zlepšení činnosti školy. Inspekční zpráva je zveřejněna na webu ČŠI: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy  

Protokol o kontrole, který je neveřejný, obsahuje seznam kontrolovaných právních předpisů, 

včetně seznamu nedostatků.  

 

Usnesení RO č. 35/2020/3b: 

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

na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce Čj. ČŠIT-2159/19 -T a Protokol o kontrole 

Čj. ČŠIT-2160/19-T. Další postup bude stanoven po sdělení ředitele školy, jaká adekvátní 

opatření ke zjištěním při inspekční činnosti přijal.  

Úkol: starostka, členové školské rady za zřizovatele, Jaroslav Goj Termín: průběžně 

 

Bylo také diskutováno, jak může zřizovatel pomoci v naplňování a definování pedagogické 

vize, neboli jak může zřizovatel pedagogické směřování školy ovlivnit. Panuje shoda, že 

prostor k tomuto je v rámci přípravy a definování strategie Rozvoje obce. Škola významně 

ovlivňuje také společenský život v obci, proto je navrženo jiné rozložení strategických oblastí 

obce pro tvorbu programu rozvoje obce na další období (viz. dále bod 4 programu jednání 

RO). Jedna strategická oblast bude společně zahrnovat školství, kulturu, spolkový život 

a volný čas. Zástupci školy (minimálně pan ředitel a zástupkyně ředitele školy) budou 

pozváni do pracovní skupiny pro tuto oblast. V této pracovní skupině by mohla být 

definována VIZE školy. Dále by mohlo být formulováno, jak si představujeme tuto službu, jež 

prostřednictvím vzdělávání dětí významně definuje budoucnost obce. Například by zřizovatel 

také mohl přispět na střednědobý vzdělávací program pedagogů, dle výběru školy (a tímto 

pomoci k odstranění slabých stránek a příležitostí definovaných ČŠI). 

 

c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání vybavení odborných učeben (doplnění 5 ks 

senzorů na základě požadavku školy) 

 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem uzavřela se ZŠ a MŠ Karla Svolinského dne 3.9.2019 

Smlouvu o užívání vybavení odborných učeben. Předmětem smlouvy je vyřešení vztahů při 

užívání vybavení pořízeného obcí v rámci dvou dotačních projektů. V rámci 

projektu „Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem“ reg. 

č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796 byly do učebny fyziky/chemie pořízeny také senzory 

Neulog. Užíváním výstupů projektu bylo zjištěno, že by žáci při výuce užili i další senzory. 

Na základě požadavků školy bylo tedy v roce 2019 z rozpočtu obce na základě objednávky 

č. 265/2019 pořízeno celkem 5 ks senzorů Neulog v celkové hodnotě 19.508 Kč. Inventární 

evidence tohoto majetku tvoří Přílohu č. 1 výše uvedeného Dodatku. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/3c: 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užívání odborných učeben ze dne 3.9.2019 

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. 

4-0-0 Úkol: starostka, Jana Cochlarová Termín: neprodleně 

 

d) Předání do bezplatného užívání – kopírka Sharp (ZŠ a MŠ) 

 

Místostarosta informoval RO, že v měsíci prosinci bylo pro účely obecního úřadu pořízeno 

barevné kopírovací zařízení SHARP MX-3061 v pořizovací hodnotě 67.760 Kč. Nová 

kopírka byla pořízena z důvodu vyšších požadavků na skenovací f-ce z důvodu archivace 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
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a potřeby elektronického čtení dokumentu. O starší barevné kopírovací zařízení SHARP MX 

2614 projevila zájem ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Kopírku využijí v MŠ „Dolní“.  

 

Je navržen bezúplatný převod (darování) tohoto nepotřebného majetku, barevného 

kopírovacího zařízení SHARP MX 2614 v účetní hodnotě 31 291 Kč (stav zůstatkové 

hodnoty ke dni 31.12.2019) do majetku Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem.  Majetek se předává za účelem výkonu činnosti mateřské školy. O předání 

majetku bude vyhotoven předávací protokol. Majetek bude převeden ke dni 1.2.2020. 

 

Informace od účetní: 

Pořizovací hodnota     65 341 Kč 

Odpisy k 31.12.2019   34 050 Kč 

Měsíční odpis                     681 Kč 

Zůstatková hodnota k 31.12.2019      31 291 Kč 

Měsíční odpis                     681 Kč  

 

Účetní obce k 1.2.2020 udělá ještě odpis za leden ve výši 681 Kč. Přesná zůstatková hodnota 

se uvede na Předávacím protokolu, který bude vyhotoven ke dni předání daru. Zůstatková 

cena se odhaduje na 30.610 Kč (částka se může z důvodu zaokrouhlení odpisů mírně lišit 

o cca 1 Kč).  

 

Usnesení RO č. 35/2020/3d: 

RO schvaluje bezúplatný převod (darování) movité věci v majetku obce, konkrétně pak 

barevného kopírovacího zařízení SHARP MX 2614, v zůstatkové účetní hodnotě ke dni 

31.1.2020 v odhadované výši 30.610 Kč (částka se může z důvodu zaokrouhlení odpisů mírně 

lišit o cca 1 Kč, bude přesně uvedena na předávacím protokolu) do majetku Základní školy 

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

Ondřejníkem 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.   

4-0-0 Úkol: starostka, Jana Cochlarová, Jana Martináková Termín: neprodleně 

 

e) Dohoda o narovnání (galerie Karla Svolinského) 

 

Dne 10. října 2019 došlo k bezplatnému předání a převzetí všech děl v inventurním seznamu 

Galerie Karla Svolinského ze školy na obec. Starostka seznámila RO s Předávací protokolem 

a také s návrhem Dohody o narovnání mezi obcí a ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Předmětem 

dohody je definování majetkoprávních vztahů ke všem autorským dílům. Dohoda stanoví, že 

obec je vlastníkem Galerie Karla Svolinského, a to od 10. října 2019, kdy vlastnická práva 

ke Galerii Karla Svolinského nabyla bezplatně na základě jejich předání a převzetí. Účetní 

hodnota je stanovena na 456.900 Kč. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/3e: 

RO schvaluje uzavření Dohody o narovnání 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. Předmětem dohody je vyjasnění vlastnictví 

358ks autorských děl Galerie Karla Svolinského v celkové hodnotě 456.900 Kč. 

4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 
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f) Oprava topení v budově základní školy 

Byla také diskutována oprava topení v základní škole. Dle zřizovací listiny provádí škola 

pouze běžné opravy. Tuto rozsáhlejší opravu by realizoval a financoval zřizovatel. Bylo 

dohodnuto, že v případě akutnosti opravy by tato byla doplněna do akčního plánu na rok 

2020. 

Úkol: David Fojtík, Vít Majerek, Jaroslav Goj 

 

ad 4) Smlouva o dílo (Regionální rozvojová agentura východní Moravy) 

 

Předmětem Smlouvy o dílo je zpracování aktualizace strategického rozvojového dokumentu 

obce Kunčice pod Ondřejníkem na období 2021-2026 (resp. 2031).  Cena díla je stanovena 

na 20.000 Kč. Strategie rozvoje bude obsahovat Analytickou část (Území, Obyvatelstvo, 

Hospodářství, Infrastruktura, Životní prostředí, Správa obce), Identifikaci silných, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v rozvoji obce a Návrhovou část (Vize, Cíle a opatření, 

Identifikaci konkrétní projektových záměrů a Identifikaci vhodných dotačních programů).  

 

Na tvorbě strategie rozvoje obce se kromě členů zastupitelstva obce a zaměstnanců 

Regionální rozvojové agentury Východní Moravy budou podílet také členové pracovních 

skupin vybraní dle jednotlivých oblastí (SO územní rozvoj a infrastruktura, SO cestovní ruch 

a vnější vztahy, SO podpora a rozvoj podnikání, SO sociální oblast a zdravotnictví, SO životní 

prostředí, SO školství, kultura, spolkový život a volný čas).  

 

Na tvorbě strategie rozvoje obce se bude pracovat v termínu do 30.9.2020. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/4: 

RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Regionální 

rozvojová agentura 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, při realizaci – celé ZO a další členové pracovních skupin 

Termín: neprodleně podepsat smlouvu, příprava strategie průběžně do 30.9.2020. 

 

ad 5) Vyhodnocení VZMR na židle (poptávka, galerie) 

 

Starostka seznámila RO s výsledkem poptávkového řízení na Nákup židlí do Galerie Karla 

Svolinského. K podání nabídky na veřejnou zakázka malého rozsahu mimo zákon 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách (č.j. Kunc 69/2020) byly emailem osloveny dvě firmy. Předmětem 

této veřejné zakázky je nákup 88 ks židlí do nové přístavby Základní školy a mateřské školy 

Karla Svolinského (Kunčice pod Ondřejníkem 626). Dále je požadována dodávka 7 ks vozíků 

lamino vozíků na kolečkách, k převozu židlí a snadnému uskladnění. Obě oslovené firmy 

podaly nabídku, jež obsahovala všechny požadované doklady a obě nabídky splňovaly 

požadované parametry na dodávku židlí a vozíků.  

 

Pořadí nabídek: 

1, FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice. IČO: 43964532 – nabízená 

cena 313 180 Kč bez DPH, (378 948 Kč vč. DPH) 

2, ADD interier design s.r.o., Zahradní 693/6, 748 01 Hlučín IČO: 26807459 – nabízená cena 

327 500 Kč bez DPH (396 275 Kč vč. DPH) 

 

Starostka dále seznámila RO s návrhem Kupní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice, vzor této smlouvy 
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byl dle dohody konzultován s předsedou finančního výboru a byl součástí zadávacích 

podmínek. Termín dodání je do kobce dubna 2020. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/5a: 

RO na základě vlastního hodnocení nabídek rozhoduje o výběru dodavatele pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Nákup židlí do Galerie Karla Svolinského“, jenž v rámci 

zadávacího postupu zahájeného dne 10. 1. 2020 odesláním výzvy k podání nabídek podal 

nabídku pod pořadovým číslem 1, za nabídkovou cenu ve výši 313 180 Kč bez DPH, (tedy 

378 948 Kč vč. DPH). Dodavatelem je společnost FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2a, 

747 11 Kozmice, IČO: 43964532. 

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

 

Usnesení RO č. 35/2020/5b: 

RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

FORM, spol. s r.o., sídlem Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice, IČO: 43964532. 

Předmětem smlouvy je dodávka 88 ks židlí a 7 ks vozíků dle zadávacích podmínek a cenové 

nabídky č.202005 předložené v rámci zadávacího postupu zahájeného dne 10. 1. 2020 

odesláním výzvy k podání nabídek k veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup židlí do Galerie 

Karla Svolinského“, v celkové hodnotě 313 180 Kč bez DPH, (tedy 378 948 Kč vč. DPH). 

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

 

ad 6) Prodloužení nájmu H. (Žádost, Smlouva o nájmu bytu) 

 

Místostarosta seznámil RO s žádostí pana M. H., trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem 

ze dne 30. 12. 2019 o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v podkroví budovy obecního 

úřadu (č. j. Kunc 2111/2019). 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 č. 1. Jedná se o vstupní předsíň, obývací pokoj, kuchyňský kout, WC + 

Koupelna, Půdní prostor a chodba, společně užívaný s bytem č.2. Celková pronajatá plocha 

činí 62,70 m². 

 

Usnesení RO č. 35/2020/6a: 

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. 

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 35/2020/6b 

RO schvaluje nájem bytu č. 1 v podkroví budovy obecního úřadu panu M. H. a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem M. 

H., trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem. 

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

 

ad 7) Smlouva o zpracování osobních údajů (AXIMA SMS)  

 

Místostarosta seznámil RO se skutečností, že obec využívá pro správu místních poplatků 

účetní program TIS. V měsíci lednu došlo k rozšíření programu o modul, který umožňuje 
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automaticky vygenerovat SMS zprávu, ve které bude upozornění na nezaplacený poplatek 

a včetně výše neuhrazené částky, číslo účtu a variabilní symbol pro zaplacení. Tento systém je 

možné využít místo obesílání klasickým dopisem. Technicky službu zasílání SMS zajišťuje 

firma AXIMA SMS SERVICES s.r.o. Při zpracování SMS zpráv dochází ke zpracování 

osobních údajů (telefonního čísla a obsahu SMS zprávy), proto je nutné sepsat s firmou 

AXIMA SMS SERVICES s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/7: 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů, mezi Obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a firmou AXIMA SMS SERVICES s.r.o. se sídlem Štefánikova 1, 602 00 Brno, 

IČ: 06563465 za účelem zpracování těchto osobních údajů: 1) telefonní číslo subjektu, 

2)SMS zpráva obsahující neuhrazenou částku odesílaná na telefonní číslo subjektu. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Ivana Řezníčková, místostarosta Termín: neprodleně 

 

ad 8) Darovací smlouva (Moravskoslezský kraj) – JSDH, Kompozitní tlaková láhev 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Darovací smlouvy mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Předmětem smlouvy je bezplatné 

převedení vlastnického práva k věcem movitým (2ks kompozitní tlaková láhev) za účelem 

dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kunčice pod Ondřejníkem speciální 

technikou potřebnou pro činnost složek IZS při ochraně obyvatel. Účetní hodnota daru je 

19.384,20Kč. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/8: 

RO schvaluje přijetí daru (2ks kompozitní tlaková láhev pro JSDH) v účetní hodnotě 

19.384,20Kč od Moravskoslezského kraje, sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava a zároveň 

schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava o přijetí tohoto daru.  

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Jana Cochlarová, Miroslav Kahánek Termín: neprodleně 

 

ad 9) Dodatek č. 7 (Kleinwächter holding a s.) – harmonogram vydávání ON 2020 

 

Starostka seznámila RO návrhem Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a firmou KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 

1511, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05539528. Předmětem tohoto dodatku je změna Přílohy 

č.2 - časový harmonogram grafického zpracování a tisku obecních novin pro období únor 

2020–leden 2021. Termín předání podkladů pro grafické zpracování je 5 pracovních dní před 

dnem vydání. V tomto čase je počítáno se dvěma korekturami.  

 

Usnesení RO č. 35/2020/9: 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a firmou KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 

Frýdek-Místek, IČO: 05539528. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Kristýna Majerková Termín: neprodleně 

 

ad 10) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce Kunčice 

pod Ondřejníkem (FCC Česká republika, s.r.o.) 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem dodatku č. 2 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu 

na území obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20.9.2013. Firma FCC Česká republika s.r.o. 

která provádí v naší obci svoz komunálního odpadu, využila možnosti, která je sepsána v SoD 
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v čl. IV. odst. 1 a navyšuje cenu za svoz komunálního odpadu o inflační nárůst, podle indexu 

růstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, který činí za rok 2019 2,8%.  

 

Usnesení RO č. 35/2020/10: 

RO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce 

Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20.9.2013 uzavřenou mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a firmou FCC Česká republika s.r.o., kterým se navyšuje cena za svoz komunálního odpadu 

o inflační nárůst, podle indexu růstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, 

který činí za rok 2019 2,8%. 

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

 

ad 11) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8016204/5, Kunčice p/O 

670/4, 4121432443, NNv, NNk mezi společnosti ČEZ Distribuce a.s.,  

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-8016204/5, Kunčice p/O 670/4, 4121432443, NNv, NNk mezi společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 

(oprávněná) a Obcí Kunčice pod Ondřejníkem (povinná). Předmětem Smlouvy je zřízení 

věcného břemene na pozemku 674/4 v k. ú Kunčice p. O. pro již realizovanou přípojku NN 

k novostavbě RD dle GP 4851-1072/2018. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohoda o umístění stavby byla schválena usnesením RO č. 8/2019/10 dne 15. 01. 

2019. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/11: 

RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016204/5, Kunčice 

p/O 670/4, 4121432443, NNv, NNk – umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 

distribuční soustavy na pozemku 674/4 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem za jednorázovou 

náhradu 1000,-Kč+ DPH 21%, tj. celkem 1210,-Kč 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 12) Dohoda o provedení údržby ochranného pásma VN 270 na pozemku parc. č. 3372 

v majetku obce na Humbarku 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma 

na pozemku parc. č. 3372 v k. ú. Kunčice p. O. pod vedením 220 kV označ. V270 v úseku 

mezi stožáry sloupy 61-62 mezi společnosti ČEPS, a.s., zastoupenou společností FOREST 

SERVIS, s.r.o., se sídlem Rybí 171, PSČ 742 65 a Obcí Kunčice pod Ondřejníkem (vlastník) 

a s možnostmi likvidace vykácené užitkové dřevní hmoty. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/12: 

RO schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma (varianta B) mezi Obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 

Praha 10 

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

 

 

ad 13) Smlouva o nájmu hrobového místa (úprava vzoru) 

 

Na 25. schůzi Rady obce ze dne 6.8.2019 byla v bodě 10 schválena vzorová „Smlouva 

o nájmu hrobového místa“. Praktická aplikace ukázala, že je potřeba vzor mírně upravit a také 
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je potřeba mít připraveny dvě varianty. Variantu pro ty, jež mají nájemné spolu s úhradou 

za služby spojené s nájmem, na základě předchozí ústní dohody, již uhrazeno a variantu 

pro zcela nové nájemce. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/13: 

RO schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti „Urnový 

háj“ u dřevěného kostela sv. Prokopa a sv. Barbory, na pozemcích parc. č. 1928/1 a parc. 

č. 1930/4, vše k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem ve dvou variantách, varianta a) pro ty, jež mají 

nájemné spolu s úhradou za služby spojené s nájmem, na základě předchozí ústní dohody, již 

uhrazeno a ve variantě b) pro zcela nové nájemce. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Kristýna Majerková, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 

 

ad 14) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých služeb 

a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko 

– Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 (Město Frýdlant n. O.) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu 

na pořízení movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce 

v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 mezi Obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a Městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí. 

Předmětem jsou náklady spojené se zajištěním udržitelnosti projektu na administraci 

a technickou správu komunikačního systému firmou e – signature, s.r.o. za období 

1.1. - 30.9.2019 ve výši 15.926,60Kč. Jedná se o poslední dodatek k tomuto projektu. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/14: 

RO schvaluje úhradu nákladů Městu Frýdlant nad Ostravicí spojených se zajištěním 

udržitelnosti projektu na administraci a technickou správu komunikačního systému firmou e – 

signature, s.r.o. za období 1.1. - 30.9.2019  ve výši 15.926,60 Kč a zároveň schvaluje uzavření 

Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých služeb a služeb 

s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné 

Kysuce ze dne 20. 5. 2011 mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Městem Frýdlant 

nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: smlouvu odeslat neprodleně 

 

ad 15) Různé 

 

a) VH Kunčická s.r.o.  

 

Starostka informovala, že dne 15. 1. 2020 proběhla kontrola společnosti Kunčická s.r.o. 

Protokol o kontrole ještě není k dispozici. Bylo diskutováno, že bude na jaře nutné přijmout 

pracovníka do terénu (kontroly vodoměrů, výměny vodoměrů, běžná údržba vodovodního 

řadu jako odkalování, obnova značení řadu, vydávání stanovisek k žádostem o napojení 

na řad, vyjadřování k existenci sítí, obsluha přečerpávacích stanic vodovodu a kanalizace, 

obsluha vodojemu). Dále starostka informovala o informaci jednatelů k proúčtování zmařené 

investice k Terasovému domu Ondřejník. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/15a: 

RO v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267, sídlem 

Kunčice pod Ondřejníkem 569 739 13 bere na vědomí informaci jednatelů, že v prosinci 2019 

byly dosud vynaložené prostředky ve výši 2.864.283,47 Kč na plánovanou výstavbu 
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Terasového domu Ondřejník (zrušeno usnesením ZO č.V/2019/16) převedeny do nákladů 

a tím byla cela záležitost ukončena.  

 

b) Vyúčtování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy s městem Frýdlant 

nad Ostravicí 

 

Náklady na jeden přestupek jsou dle smlouvy dohodnuty ve výši 2.200 Kč. Městský úřad 

ve Frýdlantu nad Ostravicí řešil v roce 2019 pro naši obec 39 přestupků. Celkové náklady 

na přestupkovou agendu tak činily 85.800 Kč.  

 

Usnesení RO č. 35/2020/15b: 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o celkových nákladech na přestupkovou agendu 

v roce 2019 ve výši 85.800 Kč. 

 

c) příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí 

a na financování matričních úřadů 

 

Usnesení RO č. 35/2020/15c: 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o celkové výši příspěvku na výkon státní správy 

v přenesené působnosti obcí a na financování matričních úřadů pro rok 2020 ve výši 

810.800 Kč. 

 

d) udělení souhlasu k uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Frenštát 

pod Radhoštěm (Městská policie)  

 

Usnesení RO č. 35/2020/15d: 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o udělení souhlasu krajského úřadu k uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy s městem Frenštát pod Radhoštěm (na výkon Městské policie) 

a informaci o účinnosti této smlouvy od 1.2.2020. 

 

e) prodloužení stavebního povolení Rozhledna -23.12.2022 

 

Usnesení RO č. 35/2020/15e: 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o prodloužení stavebního povolení na stavbu 

Rozhledny  „Skalka“ do 23.12.2022. 

 

f) chodník k DPS 

 

Starostka a místostarosta informovali RO o probíhajících jednání k projektu „Bezbariérový 

chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část (od centra obce směrem 

k bytovému domu na Frenštát pod Radhoštěm)“, na jehož financování máme podánu žádost 

na SFDI. Je potřeba doobjednat vyhotovení prováděcí dokumentace projektu, aby mohla být 

připravována zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/15f: 

RO bere na vědomí informaci vedení obce k projektu „Bezbariérový chodník v obci Kunčice 

pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát pod 

Radhoštěm)“. 
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g) nutné opravy v prodejně Hruška  

 

Místostarosta informoval RO o opatření nařízeném Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekcí, po kontrole prodejny potravin, jež je v majetku obce.  Je nutné provést stavební 

úpravy ve skladu, které jsou nad rámec běžných oprav stanovených v nájemní smlouvě a musí 

je provést majitel objektu.  V rámci rozpisu rozpočtu máme na opravy související s prodejnou 

Hruška rezervováno 100.000 Kč, je možné tedy opravy zahájit ihned, předběžně jsou celkové 

náklady na práci a na materiál odhadovány na 40 000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/15g: 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o provedení nutných oprav v prodejně 

potravin. 

 

h) Defibrilátor LIFEPAK – cenová nabídka a návrh dalšího postupu – 

koupí se 1 ks 

 

Starostka seznámila RO s cenovými nabídkami na pořízení Defibrilátoru Lifepak 1000, 

včetně potřebného příslušenství. Sada AED Lifepak 1000 obsahuje defibrilátor, dospělé 

elektrody, nenabíjecí baterii, brašnu a je možné jej dodat ve verzi s nebo bez monitoru EKG. 

V případě monitoru EKG by bylo potřeba navíc dokoupit třísvodový kabel, ke zvážení je také 

pořízení dětských elektrod a pořízení nabíjecí baterie. Je možné také odborné zaškolení 

obsluhy. Před objednávkou je nutné provést úpravu rozpisu, případně rozpočtové opatření.  

 

Usnesení RO č. 35/2020/15h: 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o zakoupení jednoho ks Defibrilátoru LIFEPAK 

pro účely vybavení JSDH Kunčice pod Ondřejníkem. Konkrétní typ bude vybrán po 

konzultaci se složkami IZS v okolí. 

 

i) Nabídky měřičů rychlosti  

 

Místostarosta seznámil RO s cenovými nabídkami na pořízení 4ks stacionárních radarů 

(měřičů/ ukazatelů rychlosti). Představil srovnávací tabulku. S ohledem na pořizovací náklady 

(rozpětí 520 000 až 570 000 Kč) bylo dohodnuto, že v první fázi budou pořízeny 2 ks, 1 ks 

se umístí v dolní části obce a 1 ks se umístí v horní části obce, vždy jen z jednoho směru. 

Před objednávkou je nutné provést úpravu rozpisu, případně rozpočtové opatření.  

 

Usnesení RO č. 35/2020/15i: 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o cenových nabídkách na zakoupení měřičů 

rychlosti a pověřuje jej nákupem 2 ks ukazatelů rychlosti. 

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

 

j) Hydrogeologický průzkum u farního kostela 

 

Místostarosta informoval RO, že je nutné s ohledem na platnou legislativu aktualizovat 

stávající hřbitovní řád na hřbitově u farního kostela sv. Maří Magdalény (řád bude muset být 

schválen Moravskoslezským krajem). Nejprve ale musí Krajská hygienická stanice schválit 

stanovení tlecí doby. Za tímto účelem bylo zadáno vypracování hydrogeologického posudku. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/15j: 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o zadání hydrogeologického posudku 

na hřbitově u farního kostela sv. Maří Magdalény. 
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k) Zrušení aut. linek  

 

Starostka a místostarosta informovali RO o jednáních se zástupci odboru dopravy MSK 

a společnosti KODIS, ve věci omezení dopravní obslužnosti v naší obci. Na základě četných 

podnětů občanů ke zrušení autobusových linek byla vedena opakovaná jednání o obnovení 

alespoň jednoho spoje s tímto výsledkem: 

 

Na lince 651 bude od 1. března zaveden spoj č. 13 v 9:15 z Frenštátu, na který navazuje 

v zastávce Kunčice p. O., točna spoj 657/16 bez přestupu (přes Tichou do Frenštátu). 

Na čelním panelu autobusu bude v horním řádku uveden název konečné zastávky spoje, tzn. 

Kunčice p. Ondřejníkem, točna. Na spodním řádku pak bude uvedeno „a dále do Tiché“.  

 

Spoj 651/13 dojede na točnu v 9:32, takže je zajištěn také dostatečný čas na přestup na spoj 

343/13 (na Čeladnou a do Frýdlantu), který odjíždí v 9:42. 

 

Jedná se o jediný kompromis, kterého bylo možno v současné situaci docílit. 

 

Bylo také diskutováno, že obec přispívá na dopravní obslužnost poměrně malou částkou 

a možná bude nutné v budoucnu na dopravní obslužnost přispívat více, aby bylo možno 

zachovat alespoň stávající stav. 

 

Usnesení RO č. 35/2020/15k: 

RO bere na vědomí informaci vedení obce o znovuzavedení výše uvedených autobusových 

linek od 1. března. 

 

l) Parkování a dopravní situace před školou 

 

Na základě podnětu Milana Kubína, zastupitele obce byla diskutována dopravní situace před 

základní školou (návoz dětí do školy).  Oslovíme vedení školy, aby vyzvalo rodiče 

k dodržování pravidel dopravního provozu. Mnohé situace jsou nebezpečné, až kolizní.  

 

m) Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2020 

 

Starostka seznámila RO se změnou rozpisu rozpočtu č. 1/2020. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu č. 1/2020 je na straně příjmů vyúčtování vodného, na straně výdajů vyúčtování 

plynu, hydrogeologický posudek na dolní hřbitov, navýšení příspěvku pro TJ Sokol Kunčice 

pod Ondřejníkem (dle usnesení ZO), oprava osvětlení v tělocvičně TJ Sokol ad. 

Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem či radou obce nebyl 

touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 35/2020/15n: 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2020. 

 

V rámci jednání Rady obce proběhlo od 17:45 také Pracovní jednání Zastupitelstva obce. 

Přítomno celkem 11 členů ZO, dva členové JSDH a paní Danuše Svobodová, odborný 

referent OÚ. Tématem bylo několik sporných bodů (č.p. 99) a také návrh na rušení 

4 železničních přejezdů v obci Kunčice pod Ondřejníkem z důvodu uvažované investice 

„Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek-Místek–Frenštát pod 

Radhoštěm/Ostravice“ Správy železnic. (viz. samostatný zápis). 
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Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 19:10 

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 22. 1. 2020                

 

Zapsali: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – zastupitelstvo obce 

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 

IZS – integrovaný záchranný systém 

SoD – smlouva o dílo 

SO – strategická oblast 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

AED - Automatizovaný externí defibrilátor  

SFDI – Státní fond dopravní infastruktury 

ad.- a další 

GP – geometrický plán 

OÚ – obecní úřad 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 

 


