
Zápis a usnesení z 43. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 14. 04. 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 16:00 hodin. 

Zápis z jednání provede starostka obce. Připojeni online, tedy přítomni, jsou všichni členové 

Rady obce, RO je usnášení schopná. 

 

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 jako online 

videokonference. 

 

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 možnosti jednání rady obce cestou 

telekonference nebo videokonference ze dne 16. března 2020: 

 

„Není vyloučeno ani případné jednání rady formou videokonference či telekonference. Zákon 

o obcích sice konstituuje radu obce jakožto kolektivní orgán, jenž jedná a rozhoduje na svých 

schůzích (§ 101 odst. 1 a 2), takže podstatou jejího jednání a rozhodování je „přítomnost“ 

jednotlivých členů rady obce, nicméně přítomnost členů rady může být nejen fyzická, tj. 

v jednací místnosti rady, ale i prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line 

videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující „přítomnost“ připojených osob 

v reálném čase.“ 

 

Videokonference proběhla prostřednictvím Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/8692142734?pwd=RU43RE0rVHdPcTUza25zTk1sS1Y1QT09 

Meeting ID: 869 214 2734 

Password: (heslo) 43RO 

 

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

 

 

ad 1) Schválení programu 43. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 43. schůze RO  

2) Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku MSK KP 20/3606 (Nadace ČEZ) 

3) Různé 

Usnesení RO č. 43/2020/1: 

RO schvaluje program 43. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8692142734?pwd=RU43RE0rVHdPcTUza25zTk1sS1Y1QT09


ad 2) Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku MSK KP 20/3606 (Nadace ČEZ) 

 

Na 42. schůzi RO bylo schváleno usnesením RO č. 42/2020/7e podání žádosti o dotaci 

z veřejného grantového řízení Krizová pomoc 2020 vyhlášeného v souvislosti s šířením 

onemocnění COVID – 19 Nadací ČEZ. Obec požádala o maximální výši příspěvku, tedy 

o 50.000 Kč. 

 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem požádala o dotaci na náklady na ušití látkových roušek z 2400 

ks sad, které obec zakoupila prostřednictvím Moravskoslezského kraje a MAS Frýdlantsko – 

Beskydy. Obec tyto roušky bezplatně distribuuje do všech domácností v obci (1 ks pro jednoho 

trvale žijícího v obci). Roušky nechává obec šít v místní firmě Jurek S+R, která běžně šije stany 

a jiné outdoorové vybavení. Proto byl projekt nazván „Místo stanů roušky“.  

 

Starostka informovala RO, že podání žádosti o dotaci bylo úspěšné, žádost o dotaci byla 

schválena a seznámila RO s návrhem Smlouvy o poskytnutí Nadačního příspěvku MSK KP 

20/3606 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Nadací ČEZ, sídlem Duhová 1531/3, 140 00 

Praha 4, IČO: 26721511 o poskytnutí příspěvku Nadace ČEZ z veřejného grantového řízení 

Krizová pomoc 2020 ve výši 50.000 Kč na projekt „Místo stanů roušky“. 

 

Starostka zároveň informovala RO, že nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč ze stejného 

grantového řízení obdržel i spolek SDH Kunčice pod Ondřejníkem. Hasiči nakoupí např. dva 

ozónové generátory White 10000. Generátor by měl zajistit důkladné odstranění 

nepříjemných pachů, virů včetně koronavirů, plísní a choroboplodných zárodků ve středně 

velkých prostorech s maximální plochou 200 m2. Oba generátory ozónu budou moci být 

využívány i pro potřeby obce.  

 

Usnesení RO č. 43/2020/2 

RO schvaluje přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ z veřejného grantového řízení Krizová 

pomoc 2020 ve výši 50.000 Kč a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí Nadačního příspěvku 

MSK KP 20/3606 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Nadací ČEZ, sídlem Duhová 1531/3, 

140 00 Praha 4, IČO: 26721511. 

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

  

ad 3) Různé 

 

a) Změna rozpisu rozpočtu č. 6/2020 

 

Starostka seznámila RO s návrhem změny rozpisu rozpočtu č. 6/2020. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu č. 6 /2020 je přijetí dotace ve výši 50.000 Kč od Nadace ČEZ na pokrytí 

nákladů na šití roušek (viz. bod 2) a také rozpis výdajů na schválené dotace a dary na základě 

usnesení z minulé schůze RO. 

 

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

touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 43/2020/3a 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2020. 

 

 

 



b) ZŠ a MŠ Karla Svolinského, p.o. 

 

Proběhla také diskuse k aktuální epidemiologické situaci. Diskutoval se další vývoj ohledně 

případného znovuotevření základní školy a školky. Školka byla uzavřena rozhodnutím 

zřizovatele, proto také jednou budeme muset rozhodnout o jejím znovuotevření. Očekáváme 

ale, že k tomuto vydá Ministerstvo zdravotnictví alespoň doporučení pro zřizovatele a toto 

rozhodnutí bude také učiněno v souladu s rozhodnutími souvisejícími se znovuobnovením 

chodu škol ze strany státu. Vedení obce sdělilo, že aktuálně eviduje pouze jeden dotaz ze strany 

rodičů směřující k tomu, kdy bude znovu provoz mateřské školy obnoven. Také dle sdělení 

vedoucí učitelky mateřské školy, paní Renaty Klimešové, neeviduje škola požadavky na rychlé 

znovuotevření školky.   

 

Usnesení RO č. 43/2020/3b 

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

otázku případného znovuotevření mateřské školy, ale s rozhodnutím vyčkává na další vývoj 

epidemiologické situace šíření COVID – 19, na rozhodnutí vlády ve vztahu ke znovuotevření 

základních škol a na doporučení Ministerstva zdravotnictví zřizovatelům škol a školek. 

 

c) Plošná dezinfekce veřejných prostor v obci 

 

Také proběhla diskuse k provádění plošné dezinfekce veřejných prostor a budov v obci. 

 

Usnesení RO č. 43/2020/3c 

RO souhlasí se zajištěním celkové dezinfekce budovy základní školy. Tato bude provedena 

na náklady obce, v termínu dle dohody s vedením školy, před znovuotevřením školy, 

nejpozději však do prázdnin. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO 

prostřednictvím videokonference v čase17:01 hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 14. 04. 2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – identifikační číslo organizace 

MSK KP – Moravskoslezský kraj, Krizová pomoc 

MAS – Místní akční skupina 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

p.o. – příspěvková organizace 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

  
 
 


