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Zápis a usnesení z 42. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 06. 04. 2020 

 

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

Omluven: Vít Majerek 

 

 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 15:10 hodin. 

Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou čtyři členové Rady obce, RO je usnášení 

schopná. 

 

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

 

 

S ohledem na nouzový stav a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 

novým koronavirem SARS proběhla schůze Rady obce mimořádně v zasedací místnosti 

obecního úřadu, aby mohlo být vyhověno požadavkům ochrany proti šíření onemocnění, např. 

dodržování doporučené 2m vzdálenosti mezi osobami, pohyb s rouškou či jinou ochranou apod. 

Členům rady obce byla také nabídnuta možnost účasti prostřednictvím tzv. videokonference, 

této možnosti nikdo nevyužil. 

 

Citace z Informace Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 

(151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů ze 

dne 6.4.2020 a z Informace Ministerstva vnitra pro obce k jednání rady obce ze dne 16. března 

2020: 

 

• Krizové opatření nijak neomezuje rozsah jednání rady či jiných orgánů. Ty tedy mohou 

jednat a schvalovat nejen záležitosti související s řešením krizové situace, ale i 

záležitosti ostatní, o nichž je nutné či vhodné rozhodnout či projednat. 

 

• Přítomnost členů rady obce při schůzi (či na jednání jiných kolektivních orgánů) lze 

podřadit pod výjimku z volného pohybu osob danou mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví1; konkrétně pod výjimku formulovanou v bodě I písm. a), 

podle níž se zákaz volného pohybu nevztahuje na cesty do zaměstnání a k výkonu 

podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Výkon veřejné funkce člena rady obce má 

charakter obdobné činnosti ve smyslu této výjimky. Podstatné je, že schůze rady jsou 

podle zákona o obcích neveřejné (§ 101 odst. 1). 

 

• V případě osobní účasti členů rady (jiných kolektivních orgánů) na jejich jednání se i 

na tyto osoby vztahuje povinnost chránit ústa a nos (srov. výše k povinnostem členů 

zastupitelstev), přičemž se v krizovém opatření doporučuje, aby byl zajištěn i odstup 

účastníků 2 m. 

 

 

 

 

 
1 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2020, č. j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, jímž byl 
omezen volný pohyb osob (až na stanovené výjimky) a byly omezeny kontakty.  
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ad 1) Schválení programu 42. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 42. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 41. schůze RO 

3) Žádosti o neinvestiční dotace a poskytnutí darů na rok 2020 

4) Změna rozpisu rozpočtu č. 5/2020 

5) Rozhodnutí o rozdávání roušek 

6) Návrh zadávací dokumentace a příloh k VZMR Nákup automobilu na údržbu obce 

7) Různé 

 

Usnesení RO č. 42/2020/1: 

RO schvaluje program 42. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 41. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 41. schůze RO ze dne 11. 03. 2020. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 41. schůze RO ze dne 11. 03. 2020. 

 

ad 3) Žádosti o neinvestiční dotace a poskytnutí darů na rok 2020 (celkem 19 žádostí) 

 

Starostka seznámila RO s doručenými žádostmi o finanční podporu v roce 2020.  RO 

postupně projednala všechny žádosti, včetně navržených darovacích a veřejnoprávních smluv: 

 

Neinvestiční dotace  - veřejnoprávní smlouvy 

 

3a, Žádost Českého svazu včelařů, z.s, základní organizace Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Místostarosta obce, pan David Fojtík, upozorňuje podle § 8 zákona o střetu zájmu na svůj 

poměr k projednávané věci. 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 26.02.2020 (č. j. Kunc 432/2020).  

Účelem požadované neinvestiční dotace je rozvoj včelařství, likvidace negativních vlivů a mor 

včelího plodu, podpora začínajících včelařů a nákup základních pomůcek pro chov. Je navrženo 

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3a: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci 

Kunčice pod Ondřejníkem, pobočnému spolku, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569, 

739 13 Kunčice p/O., IČ: 63699389, ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí této dotace.   

 

Hlasování: 3-0-1 
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3b) Žádost Red Volley Frýdlant n/O, z.s. 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 09.03.2020 (č. j. Kunc 518/2020). 

Účelem požadované neinvestiční dotace je částečné pokrytí nákladů oddílu Beskyďáček 

na základní škole v Kunčicích p. O., nákup dresů pro děti a trenéry, sportovního materiálu, 

doprava dětí na akce Barevného minivolejbalu, odměny dětem a další potřeby projektu. Je 

navrženo poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč. Bude provedena příslušná úprava rozpisu 

rozpočtu odpa 3421, pol 5222 (navýšení dle celkově schválené výše dotace pro spolky 

zajišťující využití volného času dětí a mládeže). 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3b: 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Red Volley Frýdlant n/O, z.s., spolku, sídlem  

5. května 782, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 02503620, ve výši 40.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3c) Žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 27.02.2020 (č. j. Kunc 440/2020). 

Účelem požadované neinvestiční dotace je podpora pořádání akcí spolku pro širokou veřejnost, 

např. 13. ročník noční soutěže, pouťová zábava atd. Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 

15.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3c 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kunčice 

pod Ondřejníkem, pobočnému spolku, sídlem č.p. 391, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, 

IČ: 64121844, ve výši 15.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

č. 3/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3d) Žádost Charity Frenštát pod Radhoštěm 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 27.02.2020 (č.j. Kunc 439/2020). 

Účelem požadované neinvestiční dotace je zajištění základních činností sociálních služeb 

Charity Frenštát p. R. v souladu s uvedenou žádostí. Poskytnutý příspěvek bude použit 

na úhradu nákladů na pohonné hmoty a mzdu pečovatelek, které dojíždějí do obce Kunčice pod 

Ondřejníkem.   

 

Starostka dále sdělila, že obec, jako poskytovatel dotace přistupuje k pověření 

Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy 03159/2015/SOC) a poskytuje příjemci finanční 

prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření. Je navrženo poskytnutí dotace 

ve výši 30.000 Kč. 

 

Bude provedena příslušná úprava rozpisu rozpočtu odpa 4359, pol 5223 (navýšení dle celkově 

schválené výše dotace pro spolky zajišťující ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče). 
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Usnesení RO č. 42/2020/3d 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Frenštát pod Radhoštěm, evidované 

církevní právnické osobě, sídlem 74401 Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, IČ: 49590588, 

ve výši 30.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020 

o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3e) Žádost ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 27.02.2020 (č. j. Kunc 438/2020). 

Účelem požadované neinvestiční dotace je údržba naučné stezky Chodníčky v Podbeskydí, 

tvorba posedu v horní části lesa „Papradná“, údržba sadu a mokřadu na Žabáku, likvidace 

invazních rostlin a příspěvek na provoz pozemkového spolku; v souladu s uvedenou žádostí. Je 

navrženo poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3e 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD 

ONDŘEJNÍKEM, pobočnému spolku, sídlem č.p. 684, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, 

IČ: 65892691, ve výši 25.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

č. 5/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3f) Žádost ZO ČSOP Skalka 

 

Místostarosta obce, pan David Fojtík, upozorňuje podle § 8 zákona o střetu zájmu na svůj 

poměr k projednávané věci. 

 

RO projednala jejich žádost ze dne ze dne 27.02.2020 (č. j. Kunc 437/2020).  

Účelem požadované neinvestiční dotace je podpora organizace z hlediska její udržitelnosti 

environmentální výchovy, životního prostředí a ochrany přírody, dotace bude také použita  

na pořádání soutěží, výlety a odměny pro děti. Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 

25.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3f 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP Skalka, pobočnému spolku, sídlem 

č.p. 153, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 71159843, ve výši 25.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 6/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 3-0-1 

 

3g) Žádost O-RUNNAŘI Beskydy, z. s 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 20.02.2020 (č. j. Kunc 396/2020).  

Účelem požadované neinvestiční dotace je financování tvorby nové mapy pro závod 

orientačního běhu v prostoru lokality „Papradná“, tisk mapy pro závodníky, motivační ceny pro 

mládež atd. Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč. 
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Usnesení RO č. 42/2020/3g 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace O-RUNNAŘI Beskydy, z. s., spolku, sídlem 

Erbenova 397, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 07409460, ve výši 15.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3h) Žádost Turistického spolku Kunčice p. O.  

 

RO projednala jejich žádost ze dne ze dne 19.02.2020 (č. j. Kunc 384/2020).  

Účelem požadované neinvestiční dotace je podpora financování Turistického spolku jako 

neziskové organizace. Dotace bude použita např. na propagaci, občerstvení, cestovních výdajů 

členů spolku při organizování akcí pro veřejnost.  Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 

12.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3h 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Turistickému spolku Kunčice p. O., spolku, 

sídlem č. p. 583, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 05824524, ve výši 12.000 Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 8/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3ch) Žádost OSKAR Kunčice p. O. z. s. 

 

Starostka obce, paní Michaela Šebelová, upozorňuje podle § 8 zákona o střetu zájmu na svůj 

poměr k projednávané věci. 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 13.02.2020 (č. j. Kunc 337/2020).  

Účelem požadované neinvestiční dotace je pokrytí nákladů spojených s činností spolku (např. 

pořádání drakiády. Žádají po telefonické konzultaci nižší částku, neboť s ohledem na aktuální 

situaci se nebude konat dětský den. Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč. Bude 

provedena příslušná úprava rozpisu rozpočtu odpa 3421, pol 5222 (navýšení dle celkově 

schválené výše dotace pro spolky zajišťující využití volného času dětí a mládeže). 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3ch 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace spolku OSKAR Kunčice p. O. z. s., spolku, 

sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 68334389, ve výši 5.000 Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 9/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 3-0-1 

 

 

3i) Žádost Domova Hortenzie 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 27.01.2020 (č.j. Kunc 185/2020).  

Účelem požadované neinvestiční dotace je pokrytí části provozních nákladů na poskytování 

sociálních služeb seniorům.   
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Starostka dále sdělila, že obec, jako poskytovatel dotace přistupuje k pověření 

Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy 03539/2014/soc) a poskytuje příjemci finanční 

prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření. Je navrženo poskytnutí dotace 

ve výši 20.000 Kč. 

 

Bude provedena příslušná úprava rozpisu rozpočtu odpa 4357, pol 5339 (navýšení dle celkově 

schválené výše dotace pro spolky zajišťující péči v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením a v domovech se zvláštním režimem).  

 

Usnesení RO č. 42/2020/3i 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Domovu Hortenzie, příspěvková organizace, 

sídlem Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 48804843, ve výši 20.000 Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 10/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3j) Žádost Rybářského spolku Ondřejník 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 27.01.2020 (č. j. Kunc 175/2020). 

Účelem požadované neinvestiční dotace je podpora spolku, údržba dolní a horní nádrže, nákup 

a opravy nářadí, údržba a opravy stodoly a chaty. Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 

10.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3j 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rybářskému spolku Ondřejník, spolku, sídlem č.p. 

569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 66740282, ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 11/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

3k) Žádost pobočného spolku Andělé Stromu života 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 01.10.2019 (č. j. Kunc 1565/2019). 

Účelem požadované neinvestiční dotace je podpora provozu Mobilního hospice Strom života 

v roce 2020. Poskytnutý příspěvek bude použit na zajištění provozu a dostupnosti služeb 

paliativní péče. Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč. 

 

Bude provedena příslušná úprava rozpisu rozpočtu odpa 4359, pol 5222 (navýšení dle celkově 

schválené výše dotace pro spolky zajišťující ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče).  

 

Usnesení RO č. 42/2020/3k 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace spolku Andělé Stromu života p. s., pobočnému 

spolku, sídlem Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661, ve výši 20.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2020 o poskytnutí této dotace. 

 

Hlasování: 4-0-0 
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Dary a darovací smlouvy: 

 

RO projednala žádost Českého rybářskému svazu, z. s., místní organizace Frenštát pod 

Radhoštěm. ze dne 31.03.2020 (č. j. Kunc 673/2020). Záměrem této místní organizace je 

zarybnění říčky Tichávky původní formou pstruha obecného potočního. Je navrženo poskytnutí 

daru ve výši 5.000 Kč. 

 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3l 

RO schvaluje poskytnutí daru Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Frenštát pod 

Radhoštěm., pobočnému spolku, sídlem Dolní 303, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,  

IČ: 18050174, ve výši 5.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí 

tohoto daru. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

RO projednala žádost ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 07.11.2019 (č. j. Kunc 1786/2019). 

Posláním organizace je záchrana volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice 

pro poraněné, či jinak handicapované volně žijící živočichy v roce 2020. Je navrženo 

poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3m 

RO schvaluje poskytnutí daru organizaci ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, pobočnému spolku, 

sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901, ve výši 3.000 Kč a zároveň schvaluje 

uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

RO projednala žádost organizace ŽIRAFA ze dne 20.11.2019 (č. j. Kunc 1877/2019). 

Organizace se zabývá podporou rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb klientů denního 

stacionáře. Služeb využívá i jedna obyvatelka naší obce. Je navrženo poskytnutí daru ve výši 

3.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvkovou organizaci města Frýdek-Místek, bude 

darovací smlouva podléhat schválení Radou města Frýdek – Místek. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3n 

RO schvaluje poskytnutí daru organizaci ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, příspěvkové organizaci, sídlem 73801 Frýdek-Místek, Místek, 

Fibichova 469, IČ: 00847011, ve výši 3.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy 

o poskytnutí tohoto daru. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

RO projednala žádost Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm, ze dne 

04.03.200 (č. j. Kunc 486/2020) Spolek mimo jiné vyvíjí publikační činnost a vydává 

periodikum HLASY, vlastivědný časopis Frenštátska. Do tohoto časopisu často přispívá 

i kronikářka naší obce, paní Eva Blažková a objevují se tam tak příspěvky i z naší obce. Je 

navrženo poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč.  
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Usnesení RO č. 42/2020/3o 

RO schvaluje poskytnutí daru Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm, 

z. s., spolku, sídlem č.p. 157, 744 01 Trojanovice, IČ: 45214930, ve výši 2.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru. 

 

Hlasování: 4-0-0 

 

Dále proběhla souhrnně diskuse k žádostem o příspěvek nebo dar: 

 

• Diakonie Broumov ze dne 24. 03. 2020 (č. j. Kunc 649/2020) – žádají na podporu 

každoročních výdajů, např. na svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci 

občanům, nákup PHM, opravy a stěhování sběrných kontejnerů.   

• Svazu diabetiků ČR ze dne 03.02.2020 (č. j. Kunc 259/2020) – žádají např. na edukační 

pobyty, zájezdy, zdravotní pomůcky apod.   

• Jozefu Fedákovi ze dne 02.03.2020 (č. j. Kunc 449/2020) - finanční podporu žádá 

na vybudování stoupací plošiny pro tělesně postižené v jeho nestátním zdravotnickém 

zařízení. 

 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem podporuje činnost spolků a organizací působícím na území 

obce nebo mající vztah k obci, organizacím, které poskytují službu občanům naší obce. Panuje 

shoda, aby výše uvedené žádosti nebyly podpořeny. Přesto nechává starostka hlasovat 

o poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč pro každou z nich.  

 

Usnesení RO č. 42/2020/3p: 

RO schvaluje poskytnutí daru Diakonii Broumov, sociálnímu družstvu, družstvu, sídlem 

Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČ: 49289977, ve výši 1.000 Kč.   

 

Hlasování: 0-4-0 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3q 

RO schvaluje poskytnutí daru Svazu diabetiků ČR, pobočnému spolku Frýdlant n. O., 

pobočnému spolku, sídlem Hlavní 1334, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 

IČ: 64122735 ve výši 1. 000 Kč. 

 

Hlasování: 0-4-0 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/3r 

RO schvaluje poskytnutí daru Jozefu Fedákovi, fyzické osobě podnikající, sídlem 73801 

Frýdek-Místek-Frýdek, Řeznická 31, IČ: 64122999, ve výši 1.000 Kč. 

 

Hlasování: 0-4-0 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

Úkol: Jana Martináková, Kristýna Majerková, starostka Termín: duben 2020 
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ad 4) Změna rozpisu rozpočtu č. 5/2020 

 

Starostka nejprve seznámila RO se změnou rozpisu rozpočtu č. 5/2020. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu č. 5 /2020 je navýšení výdajů na krizové řízení – nákup roušek, dezinfekce 

a také zajištění služeb na dezinfekci veřejných prostor.  

 

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

touto změnou rozpisu změněn.  

 

Starostka dále upozornila RO, že náklady na krizové řízení, zejména náklady na dezinfekci 

a roušky, není možné velmi dobře předem odhadovat. Je tedy možné, že tuto položku rozpočtu 

bude potřeba navýšit, a to pravděpodobně i opakovaně.  

 

Usnesení RO č. 42/2020/4 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2020. 

 

Starostka informovala RO, že obě částky zápůjčky od Státního fondu životního prostředí České 

republiky na pokrytí nákladů na spolufinancování projektů energetických úspor v tělocvičně 

základní školy, ve výši 522.542,20 Kč a 422.304,30 Kč již byly připsány na účet obce u ČNB. 

RO bere uvedenou informaci na vědomí. 

 

RO také seznámila RO s odhadem snížení příjmů rozpočtu obce, který se předpokládá 

v důsledku poklesu daňových příjmů, o 10, resp. 20, 30 a 40 %. Proběhla také diskuse, které 

plánované výdaje by bylo možno omezit. Případná úprava akčního plánu bude předmětem 

rozhodnutí ZO. 

 

ad 5) Rozhodnutí o rozdávání roušek 

 

Starostka informovala RO, že obec za účelem zamezení šíření nákazy COVID-19 zakoupila 

ochranné 3D roušky s filtrem u společnosti Sky Paragliders z Frýdlantu nad Ostravicí. Roušky 

jsou ušity ze speciální netkaná textilie, která modifikovaná nanovrstvou StopBac s obsahem 

nanočástic stříbra pomocí technologie sprejové atomizace. Tyto roušky byly nakoupeny pro 

zaměstnance obce a společnosti Kunčická s.r.o, dále pro členy Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů naší obce a také byly zakoupeny za účelem bezúplatného poskytnutí zaměstnancům 

zajišťujícím kritickou infrastrukturu v obci (zaměstnanci prodejen potravin atd.). 

 

Obec dále nakoupila sady na šití textilních roušek prostřednictvím MAS Frýdlanstko – Beskydy 

(Moravskoslezského kraje). Šití roušek z dodaných setů si obec objednala ve společnosti Jurek 

S+R a je navrženo jejich bezplatná distribuce všem občanům. Distribuce proběhne 

do domácností dle počtu trvale žijících (1 ks na občana).  

 

Citace ze Stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek 

občanům obce ze dne 30.3.2020. 

 

Podle názoru Ministerstva vnitra není rozdávání roušek poskytováním daru (spojeným 

s uzavřením darovacích smluv) Jejich rozdávání bude mít povahu tzv. společenské úsluhy 

ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku, při níž nedochází k uzavírání darovací smlouvy. 

  

Z hlediska zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude 

třeba chápat rozhodnutí o poskytování roušek občanům (obyvatelům) jako rozhodnutí v tzv. 
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nevyhrazené pravomoci rady podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. Bude přitom možné, aby 

rada svým usnesením v obecné rovině stanovila podmínky poskytování roušek (např. počet 

připadající na jednoho občana či obyvatele, evidenci poskytnutých roušek) a na základě takto 

obecně formulovaného usnesení již budou roušky vydávány jednotlivým zájemcům pracovníky 

obecního úřadu. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/5a 

RO schvaluje rozdávání textilních roušek občanům na základě tzv. společenské úsluhy 

ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku. RO stanoví následující podmínky poskytování 

roušek občanům – 1 ks na jednoho občana trvale žijícího v obci, roušky budou distribuovány 

poštou podle seznamu z evidence obyvatel ke dni 6.4.2020. V tomto seznamu je uvedeno č.p. 

a č.e. a počet trvale přihlášených osob na tomto čísle popisném nebo evidenčním. 

Hlasování: 4-0-0 

 

Usnesení RO č. 42/2020/5b 

RO schvaluje rozdávání textilních roušek s 3D filtrem zaměstnancům obce, společnosti 

Kunčická s.r.o, členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce a také zaměstnancům 

zajišťujícím kritickou infrastrukturu v obci (zaměstnanci prodejen potravin atd.), na základě 

tzv. společenské úsluhy ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku.  

Hlasování: 4-0-0 

 

Dále starostka informovala RO o distribuci ochranných prostředků Ministerstva vnitra 

prostřednictvím krizového štábu MSK a ORP Frýdlant nad Ostravicí. Jedná se zejména 

o respirátory a roušky. Tyto prostředky jsou poskytovány bezplatně a jsou určeny 

k nejnutnějšímu zabezpečení chodu obce. 

 

ad 6) Návrh zadávací dokumentace a příloh k VZMR Nákup automobilu na údržbu obce 

 

Místostarosta v souladu s usnesením ZO č. XII/2020/11b seznámil RO se zadávací 

dokumentací na Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na koupi vozidla. Jedná 

se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou mimo zákon 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, v účinném znění. Cílem VZMR je nákup automobilu / pracovního stroje na údržbu 

obce s nástavbou nosič kontejneru, s celkovou hmotností do 3,5t. V zadávací dokumentaci je 

v souladu s akčním plánem požadován návrh financování úvěrem, případně leasingem. 

 

RO byla seznámena také se všemi přílohami, které tvoří nedílnou součást zadávací 

dokumentace: 

Příloha č. 1 – Návrh obchodních a smluvních podmínek 

Příloha č. 2 – Technická specifikace vozidla 

Příloha č. 3 – Krycí list 

 

Usnesení RO č. 42/2020/6a 

RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce  Nákup automobilu na údržbu obce, 

včetně příloh a včetně výzvy k podání nabídky. 

Hlasování: 4-0-0 

 

Usnesení RO č. 42/2020/6b 

RO v souladu s usnesením ZO č. XII/2020/11b a schváleným Programem rozvoje obce: Akční 

plán na rok 2020 schvaluje vyhlášení výše uvedené VZMR „Nákup automobilu na údržbu obce 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta Termín: 14.4.2020 
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Ad 7) Různé 

 

a) Bezpečnost dopravy Rozcestí a BUS točna u dolního hřbitova 

RO projednala navržené varianty vytvoření místa pro přecházení na horním konci (lokalita 

rozcestí k nádraží) a Stavební úpravy BUS točny u dolního hřbitova. S realizací autobusové 

točny se počítá již v letošním roce, místo pro přecházení bude podléhat stavebnímu povolení 

a realizace tak bude možná až v roce 2021. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/7a 

RO bere na vědomí předložené návrhy projektanta dopravních staveb Ing. Stanislava Ostrušky, 

na akce „Stavební úpravy BUS točny u dolního hřbitova“ (vybraná varianta) a 3 varianty 

„Studie stavebních úprav na II/ 483 u zastávky Rozcestí k žel. st.“ 

 

b) Asekol 

Místostarosta informoval RO o smlouvě o Zajištění zpětného odběru odpadu s firmou Asekol, 

kterou schválila RO dne 12.6.2017 usnesením č. 68/2017/9. V článku X. odstavci 1 je 

zakotvena možnost jednostranné změny obchodních podmínek, obsažených v přílohách č. 2, 3 

a 4 čehož firma Asekol využila a k 1.6.2020 mění přílohu č. 3 obchodních podmínek. V příloze 

č. 3 je specifikován sazebník odměn. Dle nové přílohy se snižuje odměna za velká a malá 

elektrozařízení na 0,50 kč/kg a za ostatní elektrozařízení (chlazení, obrazovky, monitory, 

světelné zdroje) se odměna přestává vyplácet. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/7b 

RO bere na vědomí novou přílohu č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

(Sazebník odměn). 

 

c) Úřad práce 

Místostarosta informoval RO o možnosti dohody s úřadem práce o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce obci nabízí příspěvek na dva 

pracovníky na pozici dělník na údržbu obce, uklízeč veřejného prostranství. Dohoda je navržena 

na šest měsíců, s možností prodloužení o dalších šest měsíců. Maximální výše příspěvku 

na jedno pracovní místo je 15.000 Kč a součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí 

částku 175.00 Kč. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/7c 

RO schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-9/2020 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Úřadem práce 

České republiky  

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

 

d) Informace o připravovaných/ probíhajících žádostech o dotace 

 

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice 

Starostka informovala RO o opětovném vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra – 

generálního ředitelství hasičského záchranného sboru – „Dotace pro jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí na rok 2021“, podprogram 3 – stavba požární zbrojnice.   O tuto 

dotaci na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice žádáme opakovaně. Z důvodu zachování 

kontinuity /počty bodů za opakované podávání žádosti je nutno podat i v tomto roce. Pokud 

bychom dotaci získali, byla by akce zařazena do akčního plánu na rok 2021.  
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Knihovna 

Starostka informovala RO, že byla vypsána Výzva PRV č. 3 – prostřednictvím MAS 

Frýdlantsko – Beskydy. Zdroj financování: Program rozvoje venkova (PRV). Obec do této 

výzvy v souladu se schváleným akčním plánem na rok 2020 připravuje žádost o dotaci 

na projekt Budování zázemí pro knihovnu.  

 

Zahrada – MŠ dolní 

Starostka informovala RO, že Státní fond životního prostředí ČR, který administruje naši žádost 

o poskytnutí podpory na projekt "Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského)", číslo žádosti 1190700097, oznámil, že tato žádost byla shledána jako 

úplná, formálně správná a přijatelná z hlediska podmínek pro přijetí žádosti, a tak byla, 

v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí, akceptována. Na základě akceptace jsou 

pro tento projekt rezervovány finanční prostředky ve výši 494385,55 Kč (jedná se o maximální 

možnou částku která může být zkrácena dle skutečné výše způsobilých nákladů projektu, která 

aktuálně činí 581630,06 Kč. Aktuální míra podpory činí 85 %.) Realizace se předpokládá v roce 

2021. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/7d 

RO bere na vědomí informace starostky obce o akceptaci žádosti 1190700097 Úprava zahrady 

u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského) Státním fondem životního 

prostředí ČR a o přípravách žádostí o dotaci na projekt Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice 

do dotačního programu Ministerstva vnitra a Budování zázemí pro knihovnu do výzvy PRV 

č. 3 – prostřednictvím MAS Frýdlantsko – Beskydy. 

 

e)  Krizová pomoc 2020 – grantový program Nadace ČEZ 

 

Starostka informovala RO, že Nadace ČEZ vyhlásila mimořádný grantový program na podporu 

projektů, které pomáhají zmírňovat dopady současné krizové situace v souvislosti s šířením 

onemocnění COVID – 19. Města, obce i jejich organizace (domovy pro seniory, zařízení pro 

hendikepované) i další neziskovky působící v obci, které vám se zvládáním mimořádného stavu 

pomáhají (hasiči, Červený kříž, skauti…) si mohou požádat o grant až do výše 50 tisíc.  

 

Je navrženo, aby obec Kunčice pod Ondřejníkem požádala o dotaci v maximální výší příspěvku, 

tedy o 50.000 Kč. Dotace by mohla pokrýt náklady na ušití látkových roušek z 2400 ks sad, 

které obec za účelem bezplatného rozdávání občanům zajistila prostřednictvím 

Moravskoslezského kraje a MAS Frýdlantsko – Beskydy a nechává je ušít v místní firmě Jurek 

S+R. Předpokládané náklady na ušití roušky jsou ve výši 20,- Kč. Protože firma JUREK S+R 

běžně šije stany a jiné outdoorové vybavení, bude projekt nazván „Místo stanů roušky“.  

 

V případě získání dotace bude neprodleně svoláno další jednání RO a bude provedena příslušná 

úprava rozpisu rozpočtu.  

 

Usnesení RO č. 42/2020/7e 

RO schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 50.000 Kč z veřejného grantového řízení Krizová 

pomoc 2020 Nadace ČEZ na projekt „Místo stanů roušky“ za účelem pokrytí nákladů na šití 

látkových roušek pro občany obce.  

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, neprodleně 
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f)  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 

 

Proběhla diskuse k podkladům, které budou požadovány ke schválení účetní závěrky zřízené 

příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem. Členové RO se shodli, že postup zavedený v loňském roce se osvědčil, 

a i v letošním roce bude požadováno vyplnění tabulek: základní údaje o p.o., tabulku nákladů 

a výnosů, výsledek hospodaření p.o., hospodaření s peněžními fondy, přehled finančních 

a věcných darů, počet strávníků a počet vydaných jídel. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/7f 

RO schvaluje zavedený způsob kontroly příspěvkové organizace, kdy opět bude požadováno 

podání Zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za příslušný rok dle vzoru požadovaného 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, ředitel p.o.   

 

g) Prominutí dluhu na nájemném za prostory určené k podnikání ve vlastnictví obce 

pro provozovny, které musely uzavřít nebo omezit provoz 

 

V souvislosti s pandemií COVID – 19 byly diskutovány formy pomoci podnikatelům, kteří 

v důsledku nouzového stavu a souvisejících mimořádných opatření byli nuceni uzavřít své 

provozovny. Starostka informovala, jakým způsobem toto může obec učinit: 
 

Citace ze Stanoviska Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané 

z obecního majetku v době trvání nouzového stavu ze dne 1.4.2020. 

 

Obec může podpořit obyvatele či podnikatele též prominutím dluhu na nájemném, a to i před 

splatností nájemného (vznikem dluhu). Podle výše promíjeného dluhu musí rozhodnout 

zastupitelstvo (dluh nad 20 000 Kč), nebo rada, resp. starosta v obcích bez rady či má-li tuto 

pravomoc svěřenu, jde-li o dluh do 20 000 Kč. Sleduje-li obec poskytnutím úlevy na nájemném 

řešení negativních dopadů nouzového stavu, podporu obyvatel, podnikatelů, snížení rizika 

nezaměstnanosti apod., bude takové snížení učiněné na dobu nouzového stavu či do vyřešení 

důsledků nouzového stavu akceptovatelné i z hlediska péče řádného hospodáře podle § 38 odst. 

1 zákona o obcích. 

 

Starostka seznámila RO s Žádostí Víno Sýkora s.r.o., Čejkovice o dočasné snížení částky nájmu 

na provoz vinotéky (č.j. Kunc 704/2020 ze dne 03.04.2020). Paní Juračáková, která v budově 

obecního úřadu provozuje kadeřnictví, byla kontaktována telefonicky a také by určitou formu 

pomoci uvítala.  

 

Je navrženo prominutí dluhu na nájemném za tři následující měsíce roku 2020 (duben, květen 

a červen) pro podnikatele v obci, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny a mají s obcí 

uzavřenu nájemní smlouvu (za účelem podpory podnikání v obci a k snížení dopadů nouzového 

stavu a s ním souvisejících opatření).  Oba nájemci mají platby za měsíc březen v souladu 

se smlouvou již uhrazeny.  

 

Výše nájmu dle Nájemní smlouvy ze dne 23.2.2019 paní Miroslavy Juračákové je 1.038 Kč 

/měsíc. 

Výše nájmu dle Nájemní smlouvy ze dne 27.3.2019 společnosti Víno Sýkora s.r.o. je 

1.193,50 Kč/měsíc. 
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Ve výše uvedených měsících také nebude požadována platba záloh za energie, tyto budou 

vyúčtovány v řádném termínu dle skutečnosti. Prominutí dluhu bude moci být v rámci 

pravomoci dané radou obce rozšířeno i na další měsíce (novým usnesením), v závislosti 

na skutečné délce trvání omezujících opatření. 

 

Usnesení RO č. 42/2020/7g 

RO schvaluje v rámci podpory podnikání v obci a k snížení dopadů nouzového stavu a s ním 

souvisejících opatření prominutí dluhu na nájemném za tři následující měsíce roku 2020 

(duben, květen a červen) pro podnikatele v obci, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny a mají 

s obcí uzavřenu nájemní smlouvu: 

 

• paní Miroslavu Juračákovou, Kunčice pod Ondřejníkem 118, IČ: 60289210 (prominutí 

dluhu na nájemném v celkové výši 3.114 Kč) 

• společnost Víno Sýkora s.r.o., Příhon 1, 696 15 Čejkovice, IČ: 26256517 (prominutí 

dluhu na nájemném v celkové výši 3.581 Kč) 

 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, účetní obce 

 

Dále proběhla diskuse k tomu, jakým dalším způsobem může obec podpořit negativní dopady 

nouzového stavu na obyvatele obci. Jednou z možností by mohlo být odpuštění platby poplatků 

občanům, kteří se v souvislosti s nouzovým stavem ocitli v tíživé situaci. Poplatek může být, 

na žádost poplatníka zcela nebo částečně prominut. O prominutí pak rozhoduje obecní úřad, 

jako správce poplatku. Starostka také informovala radu obce, že podnikatelům v oblasti 

stravování je během nouzového stavu poskytována bezplatná inzerce v obecních novinách.  

 

h) Komise pro turistický ruch – výběr pohlednic z kalendáře 

Usnesení RO č. 42/2020/7h 

RO pověřuje Komisi pro cestovní ruch výběrem 5 ks pohlednic z letošního stolního kalendáře 

obce, které budou vytištěny ve standartním pohlednicovém formátu za účelem prodeje turistům 

a propagace obce. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Markéta Menšíková 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila jednání RO v čase 18:45 

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 06. 04. 2020                Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – zastupitelstvo obce 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

VPP – veřejně prospěšné práce 

p.o.- příspěvková organizace 

PHM – pohonné hmoty 

ČNB – Česká národní banka 

VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu 

IČ – identifikační číslo 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce         


