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Zápis a usnesení z 40. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 27. 02. 2020 

Anonymizováno 

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

Omluveni: Vít Majerek 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 10:35 

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 40. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 40. schůze RO  

2) Rozpočtové opatření č. 2/2020 a změna rozpisu rozpočtu 

3) Profaktum – podání žádosti o dotaci na akci: „Nájemní byty v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem“ – uzavření smlouvy 

4) Schválení programu XII. Zasedání ZO – 09.03.2020 

5) Různé 

 

Usnesení RO č. 40/2020/1: 

RO schvaluje program 40. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 2/2020 a změna rozpisu rozpočtu 

 

Starostka nejprve seznámila RO se změnou rozpisu rozpočtu č. 3/2020. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu č. 3 /2020 je změna v rozpisu záloh na el. energie a plyn, dále náklady 

na žádost o dotaci, na zadání znaleckých posudků, na opravu obecního auta a navýšení částky 

pro JSDH na ochranné pomůcky (o částku, kterou ušetřili v loňském roce). 

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

touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 40/2020/2a: 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2020. 

 

Dále starostka seznámila RO s návrhem Rozpočtového opatření č. 2/2020.  

Rozpočtovým opatřením č. 2/2020 dojde k navýšení Závazných ukazatelů rozpočtu: 

Opravy a udržování o 180.000 Kč. Celkové výdaje však zůstávají nezměněny (čerpání 

rezervy). Rozpočtové opatření č. 2/2020 tvoří přílohu tohoto usnesení. Předmětem navrženého 

rozpočtového opatření č. 2/2020 je oprava chodníku u ZŠ a taky oprava místní komunikace 

k nádraží, naproti společnosti Jurek S+R – problém s nedostatečným odtokem vody z MK. 

 

Usnesení RO č. 40/2020/2b: 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 2/2020. 

 

Usnesení RO č. 40/2020/2c: 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2020 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: neprodleně a průběžně 
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ad 3) Profaktum – podání žádosti o dotaci na akci: „Nájemní byty v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem“ – uzavření smlouvy 

 

V návaznosti na usnesení ZO č. XI/2020/3 ze dne 19.12.2020  

 

„ZO ukládá radě obce, starostce obce a místostarostovi obce, aby zajistili podání žádosti 

o dotaci na akci „Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem“, přednostně na 

Ministerstvo financí, Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR, podprogram: 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování 

komunální infrastruktury, výzva: VPS- 2 2 3 -2 – 2020.“ 

 

seznámila starostka  RO s cenovou 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 

„Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem“, která bude předložena na Ministerstvo 

financí, Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu 

a vlády ČR, podprogram: 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 

infrastruktury, výzva: VPS- 2 2 3 -2 – 2020. 

 

Cenová nabídka je rozdělena na dvě části: 

1. platba ve výši 35.000 Kč bez DPH, bude uhrazena po zpracování a předložení 

poskytovateli dotace žádosti o dotaci, 

2. platba ve výši 40.000 Kč bez DPH, bude uhrazena pouze po doporučení 

projektu k financování, tj. po zveřejnění projektu na seznamu projektů 

schválených k financování. 

 

Usnesení RO č. 40/2020/3 

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 

o dotaci, včetně potřebných příloh a poradenskou činnost v rámci přípravy projektu „Nájemní 

byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem“, která bude předložena na Ministerstvo financí, 

Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády 

ČR, podprogram: 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 

infrastruktury, výzva: VPS- 2 2 3 -2 – 2020., za cenu 75.000 Kč bez DPH, tedy 90.750 Kč 

vč. DPH. 

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

 

ad 4) Schválení programu XII. Zasedání ZO – 09.03.2020 

 

Navržený program jednání XI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, 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 X. a z XI.  zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod 

Ondřejníkem 

4) Aktualizace akčního plánu obce na rok 2020 - doplnění investičního záměru obce 

Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem 
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5) Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem - schválení způsobu pronajímání 

a vymezení okruhu žadatelů o byt  

6) Návrh na případnou koupi hmotných nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví 

2521 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem do vlastnictví obce Kunčice pod Ondřejníkem 

7) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

8) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

9) Kotlíkové dotace 3. výzva – dvě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce   

10) Souhlas se zařazením obce do území působnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

na období 2021-2027 

11) Pořízení vozidla na údržbu obce 

12) Majetkové záležitosti:  

• Přijetí daru: pozemek parc.č. 2975/21 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

• Koupě pozemku parc.č.1358/4 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

• Žádost manželů K. – část pozemku parc.č. 1281/1 v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem a část pozemku parc.č. 3423 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

13) Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

14) Různé/ Diskuse 

 

Usnesení RO č. 40/2020/4 

RO schvaluje návrh programu jednání XII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 9.3.2020. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: materiály rozeslat a program zveřejnit nejpozději 

2.3.2020 

 

5) Různé 

 

Usnesení RO č. 40/2020/5 

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

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 19. 02. 2020. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 11:10 

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 27. 02. 2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – zastupitelstvo obce 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

MK – místní komunikace 

DPH – daň z přidané hodnoty 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          
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