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Zápis a usnesení z 41. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 11. 03. 2020 

 

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

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:35 

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 41. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 41. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 39. a 40. schůze RO 

3) Přerušení provozu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Karla 

Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., jež je zřizovaná obcí  

4) Projekt Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem  

5) Různé 

 

Usnesení RO č. 41/2020/1: 

RO schvaluje program 41. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 39. a 40. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 39. schůze RO ze dne 17. 02. 2020 a s plněním 

usnesení z 40. schůze RO ze dne 27. 02. 2020.   Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle 

harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 41/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 39. schůze RO ze dne 17. 02. 2020 

a kontrolu plnění usnesení z 40. schůze RO ze dne 27. 02. 2020. 

 

ad 3) Přerušení provozu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Karla 

Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., jež je zřizovaná obcí 

 

Projednávání tohoto bodu byli přítomni Jaroslav Goj, ředitel ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem a paní Renata Klimešová, vedoucí učitelka mateřské školy při ZŠ 

a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. Bod je projednáván s ohledem 

na aktuální nepříznivý vývoj epidemiologické situace v celém světě – šíření onemocnění 

COVID-19 a s tím souvisejícími kroky Bezpečnostní rady státu a zejména s ohledem 

na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 1067/2020-1/MIN/KAN, 

ze dne 10.3.2020, kdy byla s účinností od 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků 

a studentů ve školách a školských zařízení. Toto nařízení se přímo dotklo základní školy 

zřizované obcí. Mimořádné opatření se nevztahuje na mateřské školy. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy rozeslalo Informaci k mimořádnému opatření MZ k uzavření školy 

(č.j. MSMT-11703/2020-1), ve které doporučuje zvážit omezení nebo přerušení provozu 

mateřské školy. Vedení ZŠ a MŠ sděluje, že k dnešnímu dni přišlo do obou MŠ do 25 dětí. Již 

dnes 11.3. ví, že ve čtvrtek 12.3. přijde do školky 8 dětí z obou mateřských škol. Což činí 
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8,33% z celkového počtu dětí zapsaných v MŠ (z celkového počtu 96). Na základě průzkumu 

mezi rodiči bylo zjištěno, že v dalších dnech přijde dětí ještě méně. V takto malém počtu dětí 

je obtížné zachovat provoz mateřské školy, byť například v omezeném rozsahu jedné třídy. 

Ředitel školy sděluje, že má z několika zdrojů ověřeno, že rodiče dětí z MŠ budou mít také 

nárok na tzv. „ošetřovné“ (např. portál Ministerstva práce a sociálních věcí - Informace 

ke koronaviru). Proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že za dané situace je opravdu rozumné 

přerušit provoz MŠ. Je navržena účinnost tohoto opatření od 16.3.2020. 

 

Usnesení RO č. 41/2020/3a 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského Kunčice pod 

Ondřejníkem, p.o. nařizuje přerušení provozu mateřské školy při Základní škole a mateřské 

škole Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., a to z důvodu ochrany před 

výskytem a šířením onemocnění COVID-19, s účinnosti od 16.3.2020. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, ředitel školy Termín: neprodleně 

 

Usnesení RO č. 41/2020/3b 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského Kunčice pod 

Ondřejníkem, p.o. ukládá řediteli Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského Kunčice 

pod Ondřejníkem, p.o., aby zajistil realizaci usnesení RO č. 41/2020/3a. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jaroslav Goj, Renata Klimešová Termín: neprodleně 

 

ad 4) Projekt Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem 

 

V souvislostí s přípravou projektu Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem, na který 

obec žádá dotaci 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 předložila starostka výpočet stanovení ceny nájemného v místě 

a čase obvyklé. Zároveň předložila návrh vzorové Smlouvy o nájmu bytu, který byl připraven 

podle nejnovější legislativy. Přílohou smlouvy je například i nařízení vlády č. 308/2015 Sb., 

o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, v účinném 

znění. Ve smlouvě je také zakotven zákaz pronájmu třetím osobám.  

 

a) Schválení výše nájemného 

 

Usnesení RO č. 41/2020/4a 

RO schvaluje v souvislosti s realizací projektu Nájemní byty v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem výši nájemného v tomto domě ve výši 120,- Kč/ m2. Cena byla stanovena na 

základě průzkumu trhu cen pronájmu bytů v místě a čase obvyklých. 

Hlasování: 4-0-1 

 

b) Schválení vzoru Smlouvy o nájmu bytu 

 

Usnesení RO č. 41/2020/4b 

RO schvaluje v souvislosti s realizací projektu Nájemní byty v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem Vzor smlouvy o nájmu bytu, ve které je zakotven zákaz pronájmu bytu třetím 

osobám. 

Hlasování: 4-0-1 

 

Úkol: starostka, místostarosta Termín: průběžně 
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ad 5) Různé 

 

Inventarizační zpráva školy 

 

Starostka seznámila RO s Inventarizační zprávou o průběhu a výsledku inventarizace 

k 31.12. 2019, předloženou Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem (č.j. ZŠKPO/27/2020). 

 

Usnesení RO č. 41/2020/5a 

RO bere na vědomí Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12. 2019. 

 

Úprava rozpisu rozpočtu č. 4 

 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu rozpočtu č. 4/2020. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu č. 4/2020 je změna v příjmech, dotace na VPP za období 1-6/2020. na straně výdajů 

se pak jedná o nákup software pro veřejné pohřebiště a další změny. 

 

Usnesení RO č. 40/2020/5b 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2020. 

 

Organizační opatření k plnění usnesení XII. ZO ze dne 09.03.2020 

 

Usnesení RO č. 40/2020/5c 

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

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 09. 03. 2020. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 20:05 

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 11. 03. 2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – zastupitelstvo obce 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MŠ – mateřská škola 

VPP – veřejně prospěšné práce 

p.o.- příspěvková organizace 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 

 

 


