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Zápis a usnesení z 44. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 04. 05. 2020 

 

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

Petr Vrlík 

Anonymizováno 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 8:05 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 44. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 44. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 42. a 43. schůze RO 

3) Vyhodnocení VZMR - „Nákup pracovního stroje na údržbu obce“ 

4) Informace o schválení žádosti o dotaci z programu bezpečnost 2020 (SFDI) 

5) Příkazní smlouva na zajištění administrátorských a poradenských služeb při výkonu 

zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v účinném znění-Projekt Chodník k DPS a související infrastruktura 

(AZ zakázka s.r.o.) 

6) Administrace dotačních projektů v udržitelnosti IROP – MAS a OPŽP 

7) Zapojení obce do Soutěže architekt obci 2020 

8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

(zemní vedení NN) 

9) Záměr obce č. 1 - směna pozemků (P.) 

10) Záměr obce č. 2 – prodej obecního pozemku (Č.) 

11) Změna rozpisu rozpočtu č.7/2020, Rozpočtové opatření č. 3/2020 

12) Stanovení neoddacích dnů v roce 2021 

13) Smlouva o bezplatné výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení (ASEKOL) 

14) Různé (rozhodnutí dotace kůrovec, finanční příspěvek hospodaření v lesích, žádost 

A., cenová nabídka radiátory ZŠ, výsledek – přezkum hospodaření obec) 

15) ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. 

Usnesení RO č. 44/2020/1: 

RO schvaluje program 44. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 42. a 43. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 42. schůze RO ze dne 06. 04. 2020 a s plněním 

usnesení z 43. schůze RO ze dne 14. 04. 2020. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle 

harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 42. schůze RO ze dne 06. 04. 2020 

a s plněním usnesení z 43. schůze RO ze dne 14. 04. 2020. 
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ad 3) Vyhodnocení VZMR - „Nákup pracovního stroje na údržbu obce“ 

 

Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup 

pracovního stroje na údržbu obce“ (dále také jen VZ). Jednání komise pro otevírání obálek a 

hodnocení nabídek proběhlo před jednáním rady obce, dne 4.5.2020 v 7:00. Dokumentace o VZ 

ve fázi bezprostředně předcházející rozhodnutí o výběru dodavatele byla předána zadavateli 

bezprostředně po jednání komise. Předloženou dokumentací se v rámci 44. schůze členové RO 

podrobně zabývali. V uzavřené výzvě byli osloveni celkem 3 dodavatelé, všichni podali 

nabídku.  

 

Nabídka s nejnižší cenou nesplnila zadání dle technické specifikace. Komise se jednoznačně 

shodla na důvodech pro vyloučení. Je navrženo vyloučení dodavatele, který podal svou nabídku 

pod pořadovým číslem 2 – společnosti CENTRUM Moravia Sever spol.s.r.o., Rudná 30/3, 703 

00 Ostrava pro nesplnění zadávací podmínky prokazující splnění technické specifikace 

požadovaného pracovního stroje. Viz. Příloha protokolu o posouzení a hodnocení nabídek – 

Technická specifikace „Nosič výměnných nástaveb s hákovým nakladačem“.   

 

Usnesení RO č. 44/2020/3a 

RO na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek rozhoduje 

o vyloučení dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup pracovního stroje 

na údržbu obce“, jenž v rámci zadávacího postupu zahájeného dne 09.04.2020 odesláním výzvy 

k podání nabídek podal nabídku pod pořadovým číslem 2, společnosti CENTRUM Moravia 

Sever spol.s.r.o., Rudná 30/3, 703 00 Ostrava pro nesplnění zadávací podmínky prokazující 

splnění technické specifikace požadovaného pracovního stroje. 

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

 

Výsledek dalšího hodnocení nabídek– pořadí nabídek dle komise: 

1.I-TEC Czech, spol.s.r.o., Rudná 30/3, 703 00 Ostrava -Vítkovice, cena 1.989.000 Kč 

2.Unikont Group s.r.o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, cena 1.990.000 Kč 

 

Nabídka společnosti I-TEC Czech, spol.s.r.o. splnila veškeré podmínky stanovené zadávací 

dokumentací. Hodnotící komise tedy doporučuje zadavateli uzavřít písemnou smlouvu 

s dodavatelem, který podal nabídku pod pořadovým číslem 3, společnosti I-TEC Czech, 

spol.s.r.o, Rudná 30/3, 703 00 Ostrava -Vítkovice. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/3b 

RO na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek rozhoduje 

o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup pracovního stroje na údržbu 

obce“, jenž v rámci zadávacího postupu zahájeného dne 09.04.2020 odesláním výzvy k podání 

nabídek podal nabídku pod pořadovým číslem 3, společnosti I-TEC Czech, spol.s.r.o., Rudná 

30/3, 703 00 Ostrava -Vítkovice za nabídkovou cenu ve výši 1.989.000 bez DPH.  

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

 

Nabídka vybraného dodavatele obsahuje také návrh financování pomocí leasingu a návrh Kupní 

smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bude schváleno až po vyjasnění způsobu financování 

vozidla (krytí úvěrem nebo leasing) a schválení způsobu financování příslušným orgánem obce. 

V rozpočtu je dle akčního plánu 600.000 Kč. Je navrženo, aby částka, která nebude v letošním 

roce použita na splátky úvěru nebo leasingu, byla použita na nákup doplňků pracovního stroje, 

které budou využity pro zimní údržbu místních komunikací. 

Úkol: místostarosta, David Strnadel Termín: neprodleně 
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ad 4) Informace o schválení žádosti o dotaci z programu bezpečnost 2020 (SFDI) 

 

Starostka informovala RO, že Výbor Státního fondu dopravní infastruktury (dále také jen SFDI) 

na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI 

na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, na výstavbu nebo opravy cyklistických 

stezek a na financování výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně 

přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020. 

Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168 akcí, z celkových 326 žádostí. I přes navýšení 

rozpočtu SFDI nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které 

splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku. Aby mohly být podpořeny všechny hodnotitelskou 

komisí doporučené žádosti o příspěvek, bylo nutné navýšit původně rozpočtovanou částku (ve 

výši 300 mil. Kč) o více jak 70 %. Původní výše rozpočtu na rok 2020 nepostačovala na krytí 

požadavků v žádné oblasti poskytovaných příspěvků. Výbor SFDI proto rozhodl, že k pokrytí 

schválených příspěvků bude využita alokace finančních prostředků pro rok 2021, která je 

ve střednědobém výhledu schválena ve stejném objemu jako pro rok 2020. V praxi to bude 

znamenat, že u části schválených příspěvků bude možné začít čerpání prostředků SFDI 

až v roce 2021.  

  

Mezi schválenými příspěvky je také žádost obce Kunčice pod Ondřejníkem na akci 

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

směrem k bytovému domu na Frenštát pod Radhoštěm). Dotace by dle údajů zveřejněných 

na webu měla být poskytnuta ve výši 3.398.584 Kč. Jedná se o 85 % celkových uznatelných 

nákladů, které byly SFDI uznány ve výši 3.998.335,24 Kč. Předpokládané uznatelné náklady 

projektu byly však ve výši 5.301.019 Kč a žádali jsme dotaci ve výši 4.505.866 Kč. Starostka 

bude kontaktovat SFDI s žádostí o vysvětlení. Oficiální informaci (Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ještě nemáme). 

 

Usnesení RO č. 44/2020/4 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že Výbor Státního fondu dopravní infastruktury 

na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI 

na akci obce Kunčice pod Ondřejníkem Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod 

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

Radhoštěm). Příspěvek bude poskytnut maximálně ve výši 3.398.584 Kč. 

 

ad 5) Příkazní smlouva na zajištění administrátorských a poradenských služeb 

při výkonu zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v účinném znění-Projekt Chodník k DPS a související infrastruktura 

(AZ zakázka s.r.o.) 

 

Starostka seznámila RO s cenovou nabídkou společnosti AZ Zakázka s.r.o., Hasičská 551/52, 

Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 03664627 a s návrhem Příkazních smluv na zajištění 

administrátorských a poradenských služeb při výkonu zadavatelských činností ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění pro projekt částečně 

podpořený ze SFDI Chodník k DPS a související infrastruktura. Cenová nabídka je ve výši 

29.900 Kč bez DPH; 36 179 Kč vč. DPH.  

 

Srovnávající cenová nabídka – Centrum evropského projektování, a.s., Hradec Králové ZPŘ 

(Zjednodušené podlimitní řízení) 39 500 – 44 000 Kč. 
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Usnesení RO č. 44/2020/5 

RO schvaluje odměnu pro příkazníka společnost AZ Zakázka s.r.o. ve výši 29 900 Kč bez DPH 

za zajištění administrátorských a poradenských služeb při výkonu zadavatelských činností 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro projekt Chodník k DPS 

a související infrastruktura a zároveň schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a společností AZ Zakázka s.r.o., Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 

IČ: 03664627 na výše uvedenou činnost. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: 11.5.2020 

 

ad 6) Administrace dotačních projektů v udržitelnosti IROP – MAS a OPŽP 

 

a) OPŽP (objednávka) 

 

Starostka seznámila RO s Cenovou nabídkou společnosti ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 

737 01 Český Těšín na Zpracování zpráv v době udržitelnosti projektů 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009255 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009254 ZŠ Kunčice p.O. – 

energetické úspory tělocvičny (dotačně podpořených z OPŽP), 2 zprávy po dobu 5 let. Cena 

vypracování obou zpráv je 5.000 Kč bez DPH. Služba bude realizována na základě objednávky. 

Objednávka bude zajištěna po příslušné úpravě rozpisu rozpočtu. V dalším období již bude 

zahrnuto do návrhu rozpočtu obce. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/6a 

RO schvaluje, že zpracování zpráv v době udržitelnosti projektů (období 2020-2024) 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009255 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_100/0009254 ZŠ Kunčice p.O. 

– energetické úspory tělocvičny (dotačně podpořených z OPŽP) bude zajišťováno společností 

ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín. Cena vypracování obou zpráv je 

5.000 Kč bez DPH.  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: průběžně 

 

b) Příkazní smlouva na zajištění udržitelnosti projektů realizovaných 

v rámci IROP/MAS. 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Příkazní smlouvy na zajištění udržitelnosti projektů 

realizovaných v rámci IROP mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín. Předmětem smlouvy je 

poskytování poradenství: každoroční zpracování zpráv v době udržitelnosti tří dotačních 

projektů: 

 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796 

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem, 

2.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815  

Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského  

3.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832 

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem 

 

Celkem bude po dobu 5 let (v období 2020-2024) vypracováno 15 zpráv. Cena vypracování 

jedné zprávy je 5.000 Kč bez DPH. Smlouva bude podepsána po příslušné úpravě rozpisu 

rozpočtu. V dalším období již bude zahrnuto do návrhu rozpočtu obce. 
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Usnesení RO č. 44/2020/6b 

RO schvaluje odměnu pro příkazníka společnost ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 

737 01 Český Těšín ve výši 5.000 Kč bez DPH za vypracování jedné zprávy 

o udržitelnosti v době udržitelnosti projektů realizovaných v rámci IROP (2020-2024)   

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796 

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem, 

2.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815  

Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského  

3.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832 

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem 

a zároveň schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, na výše 

uvedenou činnost. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: průběžně 

 

ad 7) Zapojení obce do Soutěže architekt obci 2020 

 

Starostka informovala RO, že Svaz měst a obcí ČR, jehož je obec členem se opět zapojil do 

soutěže Architekt obci 2020, která oceňuje přínosy plodné spolupráce tandemu architekta 

a samosprávy při rozvoji obce. Do soutěže Architekt obci se mohou hlásit obce a města spolu s 

architekty či jejich ateliéry z celé České republiky s projekty týkajícími se urbanismu, územního 

plánování, krajinářské tvorby a veřejného prostoru i realizací staveb a dalších počinů, které mají 

dopad na kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti.  Starostka navrhuje, aby 

se obec do soutěže zapojila s projektem přístavby školy: Projekční kancelář Architráv s.r.o., 

autoři návrhu: Ing. arch Oldřich Poul a Ing. arch Ivo Domorák. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/7 

RO schvaluje zapojení obce do soutěže Architekt obci 2020. Vypisovatelem soutěže je 

společnost ABF a.s., sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta Termín: 30.06.2020 

 

ad 8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

(zemní vedení NN) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. IP-12-8026175/02 mezi společnosti ČEZ Distribuce a.s., 

zastoupenou firmou NOVPRO FM, s.r.o. se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek 

(budoucí oprávněná) a Obcí Kunčice pod Ondřejníkem (budoucí povinná). Předmětem věcného 

břemene je právo budoucího oprávněného umístit, provozovat, opravovat, měnit 

a modernizovat zemní vedení NN na pozemku parc. č. 3385/1 v k. ú Kunčice p. O. Jedná 

se o stavbu nového vedení NN pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 470/7 v k. ú. Kunčice 

pod Ondřejníkem. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/8 

RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-8026175/02 – umístění, provozování, oprava, výměna a modernizace zemního 

kabelového vedení NN na pozemku par. č. 3385/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

za jednorázovou náhradu 2.000 Kč + DPH 21%, tj. celkem 2.420 Kč mezi Obcí Kunčice pod 



6 

 

Ondřejníkem a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně 

 

ad 9) Záměr obce č. 1 - směna pozemků (P.) 

 

Starostka informovala o žádosti R. P., bytem Kunčice pod Ondřejníkem 685 ze dne 3. 3. 2020 

o směnu pozemků dle GP 4854-44/2019. Při vytýčení hranic bylo zjištěno, že část pozemku 

parc. č. 373/1 travní porost pod místní komunikací je ve vlastnictví R. P. a část pozemku parc. 

č. 3377/3 ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví Obce Kunčice pod Ondřejníkem je 

užívána p. R. P. jako stání pro auto. Jedná se o shodné díly o výměře 5 m2, které jsou v GP 

označeny novým parc. č. 3377/6 a 373/9 všechny v k. ú. Kunčice p.O.   

 

Usnesení RO č. 44/2020/9 

RO schvaluje Záměr obce č. 1/2020 - záměr směnit pozemky parc. č. 3377/6 o výměře 5m2 

a parc. č. 373/9 o výměře 5 m2 nově oddělené GP 4854-44/2019. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová, ZO Termín: neprodleně a XIII. Zasedání ZO 

 

ad 10) Záměr obce č. 2 – prodej obecního pozemku (Č.) 

 

Starostka seznámila RO s žádostí manželů I. a H. Č., bytem Kunčice pod Ondřejníkem, č. j. 

Kunc 802/2020 ze dne 23. 4. 2020, kde žádají o odprodej pozemku parc. č. 373/4 trvalý travní 

porost o výměře 68 m2  v  k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, který je v majetku obce a navazuje 

na jejich zahradu. Jedná se o pozemek u toku Tichávka, ke kterému nemá obec žádný oficiální 

přístup a nejsou na něm umístěny žádné inženýrské sítě. Starostka navrhuje zveřejnění záměru 

obce. Prodej pozemku bude projednán na zasedání ZO. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/10 

RO schvaluje Záměr obce č. 2/2020 – záměr prodeje pozemku parc. č. 373/4 trvalý travní 

porost o výměře 68 m2v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová, ZO Termín: neprodleně a XIII. Zasedání ZO 

 

ad 11) Změna rozpisu rozpočtu č.7/2020, Rozpočtové opatření č. 3/2020 

 

a) Změna rozpisu rozpočtu č. 7/2020 

 

Starostka seznámila RO s návrhem změny rozpisu rozpočtu č. 7/2020. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu č. 7 /2020 je přijetí dotace na kůrovec, navýšení příjmů za železný šrot 

a navýšení dalších poplatků a také změna rozpisu výdajů na činnost muzeí a galerií (přesun 

mezi položkami), změna rozpisu nákladů na mzdy zaměstnanců údržby obce (zavedení 

evidence výdajů na mzdy par. pohřebnictví (přesun mezi položkami), náklady na pořízení 

platebního terminálu na pokladnu obecního úřadu a s tím související položky ad. 

 

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

touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 44/2020/11a 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2020. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 3/2020 
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Místostarosta seznámil RO s cenovou nabídkou na pořízení nových radiátorů do 3. NP původní 

budovy základní školy. Oprava radiátorů byla schválena zastupitelstvem obce v rámci 

aktualizace akčního plánu usnesením ZO č. XII/2020/4b dne 09.03.2020. Tyto výdaje dosud 

nebyly kryty rozpočtem obce. Před uzavřením smlouvy nebo objednávky je potřeba provést 

navýšení na straně výdajů. 

 

Starostka proto seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 3/2020. Rozpočtovým 

opatřením č. 3/2020 dojde k navýšení Závazných ukazatelů rozpočtu: Opravy a udržování 

o 368.500 Kč (par. 3113 Základní školy, pol 5171 Opravy a udržování o 368 500 Kč; výměna 

radiátorů) a Investice o 31.500 Kč (nákup Kulturních předmětů, OdPa 6171, pol 6127). Celkové 

výdaje však zůstávají nezměněny (čerpání rezervy). Rozpočtové opatření č. 3/2020 tvoří 

přílohu tohoto usnesení.  

 

Usnesení RO č. 44/2020/11b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 3/2020. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/11c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2020 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 4-0-1 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: neprodleně a průběžně 

 

Příloha – Rozpočtové opatření číslo 3/2020. 

 

ad 12) Stanovení neoddacích dnů v roce 2021 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Stanovení tzv. neoddacích dní pro rok 2021. Jedná 

se o vyčlenění dnů, ve kterých nebudou v r. 2021 prováděny svatební obřady – jedná 

se zejména o státní a jiné svátky a soboty (např. den obce atd.). 

Usnesení RO č. 44/2020/12 

RO schvaluje stanovení tzv. neoddacích dní pro rok 2021 v navrženém znění. 

4-0-0 Úkol: Taťána Holušová Termín: průběžně 

 

ad 13) Smlouva o bezplatné výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení 

(ASEKOL) 

 

Místostarosta informoval RO o možnosti získat formou bezplatné výpůjčky přístřešek 

na zpětný odběr elektrozařízení, od společnosti Asekol. Přístřešek by byl umístěný na sběrném 

místě v areálu pily. V současné době je kapacita skladovacích prostor nedostačující, a zvláště 

objemnější elektrozařízení se skladuje venku. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/13 

RO schvaluje smlouvu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a firmou Asekol a.s., se sídlem 

Československého exilu 2 062/8, Praha 4 PSČ 143 00, o bezplatné výpůjčce přístřešku 

na zpětný odběr elektrozařízení. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová Termín: neprodleně 

 

 

 

 

ad 14) Různé 
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a. Finanční příspěvek na hospodaření v lesích 

 

Místostarosta informoval RO o podání žádosti na finanční příspěvek na hospodaření v lesích. 

Tento finanční příspěvek vyplácí Ministerstvo zemědělství. Předpokládaná výše finančního 

příspěvku je 60.000 Kč. Dále informoval o Rozhodnutí o poskytnutí dotace Moravskoslezského 

kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 121.665 Kč.  

 

Usnesení RO č. 44/2020/14a 

RO bere na vědomí informaci o podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích 

na Ministerstvo zemědělství a informaci o získání dotace na zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity od Moravskoslezského kraje. 

 

b. Žádost o příspěvek na vydání knihy 

Starostka seznámila RO s žádostí pana P. A. o finanční podporu vydání připravované publikace 

Znamenití lékaři v českých zemích. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/14b 

RO schvaluje finanční příspěvek na vydání publikace Okrašlovacího spolku Rozhledna 

„Znamenití lékaři v českých zemích“ 

Hlasování: 0-4-0 

 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

c. Kontrolní činnost 

Starostka seznámila RO se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod 

Ondřejníkem za rok 2019. Dílčí a závěrečné přezkoumání provedla kontrolní skupina krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., v účinném znění. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky a nebyla zjištěna rizika.  Zpráva bude součástí Závěrečného účtu obce, který bude 

schvalován na Zasedání zastupitelstva obce v červnu.  

 

Usnesení RO č. 44/2020/14c 

RO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod 

Ondřejníkem za rok 2019. 
 

Starostka seznámila RO se Zápisem o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu 

se zákonem 320/2001 Sb., v účinném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v účinném znění, dále 

ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, v účinném znění. Kontrola provedena dne 

27.4.2020. Kontrolu provedla v režimu přístupu na dálku kontrolní skupina Ing. Karla 

Ondráška, ON – OK Libina s.r.o., Libina č.p. 190, PSČ 788 05, IČ: 25873440. Kontrolou 

nebyly zjištěny závady a nedostatky a rizika. Pouze drobné pochybení v duplicitním uvedení 

rodného čísla a data narození v několika smlouvách. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/14d 

RO bere na vědomí Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 

320/2001 Sb., v účinném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v účinném znění a dále ve smyslu 

zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, v účinném znění. 

 

V 9:50 odešel pan Vít Majerek, Počet členů RO: 4  
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Přerušeno projednávání bodu 14. 
 

ad 15) ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. 

 

Projednávání tohoto bodu byli v čase 10:00-11:30 přítomni pan Jaroslav Goj, ředitel ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, paní Monika Skýpalová, zástupkyně ředitele 

školy, a paní Renata Klimešová, vedoucí učitelka mateřské školy při ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.  

 

Bod je projednáván s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace šíření onemocnění 

COVID-19. Jednání vychází také z usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí 

krizového opatření, kterým vláda umožnila od 11. května 2020 osobní přítomnost žáků 

9. ročníku ZŠ ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, dále 

ze zveřejněného harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení, kdy od 25. května 2020 

bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách 

formou školních skupin. Podkladem pro jednání je také Manuál vypracovaný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy k provozu mateřských a základních škol v období do konce 

školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020. 

 

Proběhla diskuse přítomných k předem avizovaným tématům jednání.  

 

• Informace o průběhu distanční výuky v době uzavření školy (zkušenosti, pozitiva, 

negativa, příležitosti, nedostatky, zpětná vazba od žáků a rodičů)-Informace podala 

zástupkyně ředitele školy a proběhla diskuse všech přítomných. 

 

• Předpokládané organizačně-technické zajištění prezenční výuky nižších stupňů ZŠ 

od 25. května-Informace podal ředitel školy. Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí 

dezinfekční prostředky. Obec již v předstihu nakoupila dostatečné množství 

dezinfekčních prostředků na plochy a bezoplachové dezinfekce na ruce. Bude předáno 

do školy. Na další zajištění dezinfekce a souvisejících potřeb (dávkovače, bezkontaktní 

teploměry) bude škole rozpočtovým opatřením navýšen neinvestiční příspěvek. Ředitel 

upozorňuje, že vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv 

doprovázejícím osobám. Z tohoto důvodu také nebudou do konce školního roku možné 

nájmy tělocvičny. 

 

• Možnosti školní přípravy žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám-Informace podal ředitel 

školy. Škola je připravena umožnit přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky. 

 

• Stanovení termínu plošné dezinfekce společných prostor ZŠ a MŠ-Proběhla diskuse. 

Místostarosta zajistí prostřednictvím firmy, která zajišťovala dezinfekci společných 

prostor veřejných budov v obci, pravidelnou dezinfekci školy a školky specializovanou 

firmou na základě objednávky obce (nad rámec pravidelného úklidu a dezinfekce dle 

Manuálu MŠMT). Prostory budou také dezinfikovány novým generátorem ozónu 

(bezplatně zapůjčí SDH). 

 

• Diskuse k znovuobnovení provozu MŠ-Informace podala paní Renata Klimešová, 

vedoucí učitelka mateřské školy. O obnovení provozu školy je dle průzkumu, který 

školka udělala, zájem a je možné technicky i personálně zajistit provoz školky 

od 11.5.2020. Přítomní se jednoznačně shodli na znovuobnovení provozu mateřské 
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školy od 11.5.2020. Starostka také seznámila přítomné s navrženými usneseními RO. 

Vzhledem k tomu, že je doporučeno, aby maximální čas trávily děti venku, budou 

na obou zahradách MŠ postaveny stany. V případě potřeby obec zakoupí nový stan. 

 

• Příprava předškoláků-informace o tematické příloze obecních novin. Připravily paní 

učitelka Aranka Barešová ve spolupráci s paní Kristýnou Majerkovou, zaměstnankyní 

obce.  

 

• Otázka stravování a školní družina-Informace podal ředitel školy. Škola je připravena 

obnovit provoz školní jídelny od 11.5.2020. Výdej stravy cizím strávníkům bude 

umožněn pouze do vlastních nádob, bez možnosti vstupu do budovy školy. 

 

Bylo dohodnuto, že starostka zajistí zveřejnění aktuální informace k výše uvedenému 

do aktuálního vydání ON. 

 

V průběhu diskuse se vrátil pan Vít Majerek, počet členů RO 5. 

 

Od 11:30 pokračovalo jednání RO již bez zástupců školy. RO přistupuje k hlasování 

o navržených usneseních. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/15a 

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

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

škole Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., s účinnosti od 11.5.2020. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, ředitel školy Termín: 11.5.2020 

 

Usnesení RO č. 44/2020/15b 

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. 44/2020/15a a zároveň adekvátně 

upravil provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení, dle metodického materiálu MŠMT - Provoz 

mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 z 30.4.2020. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jaroslav Goj Termín: neprodleně 

 

Usnesení RO č. 44/2020/15c 

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

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

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., aby zajistil adekvátní podmínky provozu základní školy, 

včetně poskytování školního stravování v zařízení školního stravování, po dobu trvání potřeby 

dodržování epidemiologických opatření a doporučení, dle metodického materiálu MŠMT - 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 

z 30.4.2020 tak, aby mohla být zajištěna příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky v termínu 

od 11.5.2020 a umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25.5.2020 

Hlasování: 5-0-0  

 

Příloha: Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020) 

 

Dokončení projednávání bodu 14) Různé.  
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d. Zimní údržba místních komunikací od sezóny 2020/2021.  

 

Místostarosta informoval RO o tom, že 30.4.2020 skončila platnost smluv na provádění Zimní 

údržby místních komunikací v naší obci. Proběhla diskuse.  

 

Usnesení RO č. 44/2020/14e 

RO pověřuje místostarostu přípravou poptávky na zajištění zimní údržby místních komunikací 

na další období. 

Hlasování: 5-0-0  

 

e. Rotunda 
 

Proběhla diskuse k opravě střechy budovy bývalé smuteční síně. Stav je opravdu havarijní. 

Opravu je potřeba provést v letošním roce. 

 

Usnesení RO č. 44/2020/14f 

RO pověřuje místostarostu zajištěním opravy v souladu s akčním plánem a schváleným 

rozpočtem obce. 

Hlasování: 5-0-0  

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 12:00        

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 04. 05. 2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – Identifikační číslo organizace 

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

p.o. – příspěvková organizace 

ČR – Česká republika 

ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 

Sb. – sbírky 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

č. – číslo 

Kč – Korun českých 

DPH – daň z přidané hodnoty 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          
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