
Zápis a usnesení z 45. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 11. 05. 2020 

 

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

Omluven: Petr Vrlík (přítomen od bodu 5) 

Anonymizováno 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 15:05 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 45. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 45. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 44. schůze RO 

3) Podklady k účetní závěrce Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. za rok 2019 

4) Změna rozpisu rozpočtu č. 8/2020 a Rozpočtové opatření č.4/2020  

5) Zpráva Komise cestovního ruchu 

6) Různé – projekt chodník k DPS, žádost o podporu provozu Linky bezpečí 

Usnesení RO č. 45/2020/1: 

RO schvaluje program 45. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 44. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 44. schůze RO ze dne 04. 05. 2020. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 45/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 44. schůze RO ze dne 04. 05. 2020. 

 

ad 3) Podklady k účetní závěrce Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. za rok 2019 

 

V materiálech byly předloženy a detailně diskutovány materiály k účetní závěrce příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 626, PSČ 739 13 IČO: 64120473 za rok 2019 (č.j. Kunc 

786/2019, která byla doručena dne 22.4.2020). 

Přílohami účetní závěrky jsou Rozvaha k 31.12.2019, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, 

Příloha č. 5 a Stav fondů za rok 2019. 

Proběhla diskuse k předem rozeslaným materiálům – doklady k účetní závěrce školy včetně 

příloh. Dále byla podrobně diskutována Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 

2019 (skládající se z informace o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření p.o., hospodaření 

s peněžními fondy, informace o dotačních projektech p.o., přehled přijatých finančních 

a věcných darů, informace o počtu strávníků a počtu vydaných jídel) – č.j. Kunc 885/2020 



ze dne 07.05.2020. Po diskusi se přítomní členové RO jednoznačně shodli na požadavku 

na doplnění dalších informací: 

 

• doplnění slovního komentáře k položkám nákladů i výnosů, u kterých je rozdíl oproti 

předpokládanému plnění rozpočtu roku 2019 o více než 30 %, tedy konkrétně kdy plnění 

bylo vyšší než 130 % nebo naopak nižší než 70 % předpokládaných nákladů nebo 

výnosů 

•  upřesnit některé výdaje na opravy a čerpání fondu investic  

• upřesnit výdaje, které byly hrazeny z fondu odměn, zda byly uhrazeny i zákonné odvody 

související s odměnou řediteli školy, která byla stanovena zřizovatelem. 

• sečíst hodnotu celkových nákladů na pořízení nábytku do sborovny a kanceláře 

zástupkyně ředitele školy 

 

Protože součástí žádosti o schválení účetní závěrky je i návrh přerozdělení zisku ve výši 

180.871,5 Kč z 20 % do rezervního fondu a 80 % do fondu odměn, požaduje rada obce 

informaci, v jaké výši byly souhrnně poskytnuty odměny všem zaměstnancům za rok 2019. 

 

Usnesení RO č. 45/2020/3 

RO bere na vědomí výše uvedené dokumenty příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. RO pověřuje starostku obce 

komunikací s ředitelem školy ve věci doplnění výše uvedených požadovaných informací. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, ředitel školy 

 

ad 4) Změna rozpisu rozpočtu č. 8/2020 a Rozpočtové opatření č.4/2020  

 

Starostka sdělila, že při následné kontrole schváleného Rozpočtového opatření číslo 3 bylo 

zjištěno, že přestože nedošlo ke změně celkových příjmů rozpočtu, byly předcházejícími 

změnami rozpisu rozpočtu č. 4, 5 a 7 nedopatřením změněny i závazné ukazatele schváleného 

rozpočtu (výše daňových a nedaňových příjmů atd…). Změnou rozpisu rozpočtu č.8 byla tato 

chyba napravena. Přílohou této změny jsou také opravené Změny rozpisu rozpočtu č. 4, 5 a 7. 

Z tohoto důvodu dále nenavazují hodnoty navrženého Rozpočtového opatření č. 4 (ve vztahu 

ke změně č. 3), neboť tato změna již zohledňuje provedené opravy.  

 

Usnesení RO č. 45/2020/4a 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2020. 

 

Starostka dále seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 4/2020. Rozpočtovým 

opatřením č. 4/2020 dojde k navýšení Závazných ukazatelů rozpočtu: Opravy a udržování 

o 50.000 Kč (Neinvestiční příspěvek ZŠ) a Investice o 60.000 Kč (viz. dále). Celkové výdaje 

však zůstávají nezměněny (čerpání rezervy). Rozpočtové opatření č. 4/2020 tvoří přílohu tohoto 

usnesení.  

 

Změna výdajů a příjmů je podrobně rozepsána v rozpisu této změny rozpočtu., se kterou byli 

členové RO také podrobně seznámeni. Jedná se například o náklady na nákup sazenic, část 

nákladů na oplocenky, náklady na služby-zprávy o udržitelnosti dotačních projektů, opravy 

okapů MŠ dolní, navýšení neinvestičního příspěvku škole (účelově vázáno na zvýšené náklady 

na zvýšená hygienická opatření v souvislosti se zamezením šíření nákazy onemocnění COVID 

– 19. Zvýšení nákladů na pojistné (přístavba školy), náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

(hodnota děl v GKS – nejen z důvodu pojištění). Navýšení nákladů na nákup ostatních služeb 

(pravidelná dezinfekce prostor základní školy specializovanou firmou).  



 

Usnesení RO č. 45/2020/4b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 4/2020. 

 

Usnesení RO č. 45/2020/4c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2020 v rozsahu předloženého návrhu. 

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

 

Příloha – Rozpočtové opatření číslo 4/2020. 

 

17:20 Přišel pan Petr Vrlík: počet členů RO 5. 

 

ad 5) Zpráva Komise cestovního ruchu 

 

Markéta Menšíková informovala RO, že Komise pro cestovní ruch se sešla dne 28.4.2020. 

Tématem jednání byl výběr pohlednic z letošního kalendáře, které budou použity k objednání 

pohlednic na prodej. Starostka uvedla, že již zadala cenovou poptávku. Dále byla diskutována 

údržba a znovuobnovení místního značení vycházkových tras, které v průběhu letních měsíců 

provede Turistický spolek Kunčice pod Ondřejníkem.  Komise dále navrhuje zhotovení 

jednoduchých dřevěných laviček, které budou umístěny na vycházkových trasách a dalších 

vhodných místech. Lavičky vyrobí zaměstnanci obce z obecního dřeva. Komise také navrhuje 

veřejnou akci, úklid obce, která by mohla proběhnout před prázdninami a mohly by se 

na ní podílet i další spolky v obci a Komise pro životní prostředí.  

 

Usnesení RO č. 45/2020/5 

RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 28.4.2020. 

Úkol: Markéta Menšíková – koordinace aktivit komise, starostka: pohlednice, místostarosta: 

lavičky a úklid obce (koordinace s Komisí pro životní prostředí) 

 

ad 6) Různé 

a) Projekt Chodník k DPS a související infrastruktura 

V návaznosti na body 4 a 5 z minulé schůze RO předložila starostka aktuální informace 

k dotačnímu projektu Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část 

(od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát pod Radhoštěm), který je plánováno 

soutěžit pod názvem-Chodník k DPS a související infrastruktura 

Nejprve starostka vysvětlila, proč je avizovaná výše poskytnuté dotace na projekt Bezbariérový 

chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část (od centra obce směrem k bytovému 

domu na Frenštát pod Radhoštěm) nižší, než se předpokládalo. Hodnotitel ze SFDI sdělil, že 

si již konkrétní detaily nepamatuje, protože v letošním roce se již žádost znovu nehodnotila. 

Byla již hodnocena v roce 2019, kdy se ale nedostala pro nízký počet bodů mezi ty podpořené 

(z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento účel v roce 

2019).  Žádost byla pro rok 2020 podávána ve zjednodušeném administrativním režimu, protože 

již v roce 2019 (s datem podání říjen 2018) splnila všechny podmínky. V hodnocení je uvedeno, 

že v žádosti nebyla doložena projektová dokumentace pro stavební objekt 201 (lávka pro pěší). 

Obec má ve své dokumentaci doloženo, že tato projektová dokumentace byla součástí podávané 

žádosti. Není možné zpětně již zjistit, proč k vyřazení stavebního objektu lávka z uznatelných 

nákladů došlo.  Hodnotitel ale sdělil, že díky tomu, že byla lávka pro pěší z uznatelných nákladů 

odstraněna, došlo ke snížení poměrné finanční náročnosti a navýšení o 5 bodů na celkových 



47 bodů, které naši žádost posunuly do schválených akcí.  Hranice byla letos 46 bodů. Kdyby 

lávka byla zahrnuta do způsobilých výdajů, tak by finanční náročnost byla vyšší a naše žádost 

by opět nebyla mezi schválenými.  

Dále starostka seznámila s návrhem členění projektu Chodník k DPS a související 

infrastruktura na dvě části: 

• 1. část chodníku – etapa od Huťařství k benzinové pumpě (dotační část) a neuznatelné 

náklady této etapy, jakou jsou sjezdy, veřejné osvětlení a lávka pro pěší 

• 2. část chodníku - etapa od benzinové pumpy k rozcestí k bytovému domu, tato část by 

navíc zahrnovala také stavbu inženýrských sítí pod chodníkem, tedy 

vybudování vodovodu Parmovice a položení části kanalizace pro danou lokalitu. 

RO byla seznámena s koordinačním situačním výkresem obou etap chodníku, vodovodu 

Parmovice a kanalizace Parmovice. Členové rady obce byli také seznámeni s tím, kolika občanů 

se napojení na vodovod a kanalizaci v dané lokalitě týká. Starostka upozornila, že problém 

zejména je, že na kanalizaci není napojen obecní objekt – dům č.p. 311.  

Předpokládané náklady realizace projektu chodníku jsou 7.800.000 Kč bez DPH, 1. část bude 

dotačně podpořena ze SFDI (mimo lávku), 2. část bychom realizovali zcela na náklady obce, 

včetně všech inženýrských sítí.  Předpokládaná hodnota části zakázky na vodovod Parmovice 

je 600.000 Kč bez DPH. Celkové náklady na stavbu kanalizace Parmovice jsou 4.300.000 Kč 

bez DPH. Odhadem se bude muset realizovat cca 20 % projektu. Dle rozděleného vyhotovení 

výkazu – výměr pro dotčenou část je předpokládaná hodnota této části ve výši 1. 350.000 Kč 

bez DPH. 

Starostka sdělila, že předpoklad vypsání veřejné zakázky je červen 2020 (čekáme na vydání 

sdělení ze strany SFDI s podmínkami). 

Bude požadováno variantní podání nabídky. 

1. Cenová nabídka na každou část zakázky zvlášť (pro případ, že by se realizovala jen 

jedna část) 

2. Cenová nabídka na celou zakázku dohromady (pro případ, že by se realizovala komplet) 

Zadavatel bude oprávněn část zakázky realizovat až v roce 2021. 

Varianta 1 5.199.394,6 Kč vč. DPH  předpokládané celkové náklady varianty 1 

 1 800 810,6 Kč vč. DPH předpokládaná výše hrazená z rozpočtu obce var.1 
3.398.584 Kč bude maximální výše dotace ze SFDI 

Varianta 2 6 152 859,5 Kč vč. DPH předpokládané celkové náklady varianty 2 

 6 152 859,5 Kč vč. DPH předpokládaná výše hrazená z rozpočtu obce var.2 

Varianta 1+2 11 352 254,2 Kč vč. DPH předpokládané celkové náklady celého projektu 

 7 953 670,2 Kč vč. DPH předpokládané celkové náklady celého projektu 
3.398.584 Kč bude maximální výše dotace ze SFDI 

O vybrané variantě realizace by rozhodlo zastupitelstvo obce na XIII nebo XIV. zasedání ZO 

(v rámci aktualizace akčního plánu a rozpočtového opatření). 

Usnesení RO č. 45/2020/6a 



RO bere na vědomí informace starostky obce o zdůvodnění avizované výše poskytnuté dotace 

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

obce směrem k bytovému domu na Frenštát pod Radhoštěm a také bere na vědomí 

předpokládanou hodnotu zakázky a návrh členění projektu Projekt Chodník k DPS a související 

infrastruktura na 2 etapy. 

 

17:50 Odešel pan Vít Majerek: počet členů RO 4. 

 

b) Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. 

Starostka seznámila RO s žádostí o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 

Praha 8. Žádají o finanční podporu ve výši 10.000 Kč. Linka bezpečí poskytuje bezplatnou 

krizovou pomoc a působí na celém území ČR. Proběhla diskuse. Převažuje názor, že přestože 

se jedná o záslužnou aktivitu, není možné, aby tato bylo financována z rozpočtu obce. Obec 

může například nabídnout zveřejnění bezplatné inzerce článku nebo propagace v obecních 

novinách. Starostka nechává hlasovat o požadované výši příspěvku. 

 

Usnesení RO č. 45/2020/6b 

RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, 

IČ: 61383198 ve výši 10.000 Kč.   

Hlasování: 0-4-0 

 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

c) Nájem bytů v Domu pro seniory, č.p. 311 

Proběhla diskuse k opravám v bytech v DPS. Místostarosta sdělil, že byly do dvou volných 

bytů zakoupeny nové kuchyňské linky. Rozsah oprav ale musí být větší, než se předpokládalo. 

Například je potřeba v obou bytech opravit podlahu (výměna linolea). Také budou provedeny 

další udržovací práce. Protože není ve schváleném rozpočtu na pol. 5171 (závazný ukazatel 

opravy a udržování) dostatečná výše finančních prostředků, musí být provedeno příslušné 

rozpočtové opatření. Místostarosta zajistí cenové nabídky a dle toho bude na příštím jednání 

RO příslušná úprava rozpočtu projednána.  

 

Usnesení RO č. 45/2020/6c 

RO schvaluje provedení oprav podlahy ve volných bytech v domě č.p. 311.  

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta, Jana Martináková Termín: do příštího jednání RO 

 

d) Oprava budovy obchodu, č.p. 594 

Přítomní členové RO se vydali na prohlídku stavu budovy v majetku obce, která se nachází 

v těsném sousedství budovy obecního úřadu. Prodejna potravin (aktuálně Hruška) se nachází 

na parc. č. st. 1580, zastavěná plocha, nádvoří, v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Obec má v plánu stavbu nové prodejny potravin, v rámci postupné realizace „Nového centra 

obce“ dle architektonické soutěže. Ale stav stávající budovy je nevyhovující a není možné 

pouze čekat na stavbu nového obchodu. Je nutné přistoupit k opravě této budovy v majetku 

obce, kdy předpoklad dalšího využívání této budovy je cca 10 let. Cílem je celkové zkulturnění 

tohoto objektu občanské vybavenosti, za minimální (tedy nutné) náklady. Bylo dohodnuto, 

že starostka osloví pana architekta Martina Maternu, s žádostí o cenovou nabídku zpracování 



„Projektu udržovacích prací prodejny potravin“. Původní úvahy o pouhém nátěru fasády není 

možné realizovat pro velmi špatný stav všech okenních výplní i dveří. Dále je potřeba opravit 

parapety a střešní okapy a vstupní rampu.  

 

Usnesení RO č. 45/2020/6d 

RO schvaluje zadání Projektu udržovacích prací prodejny potravin Ing. arch Martinu 

Maternovi, Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava. 

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

 

Diskuse také proběhla k plnění dalších bodů akčního plánu na rok 2020 – jako jsou např. opravy 

cest (aktuálně je zpracováván výkaz – výměr na zadání oprav MK u C. a na Rozdílném). 

Místostarosta také informoval RO o připravovaných úpravách kontejnerových stání. 

Místostarosta také informoval RO, že již bylo dokončeno zábradlí u Tichávky na dolním konci 

(u pana Č.). 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 19:00        

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 11. 05. 2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – Identifikační číslo organizace 

p.o. – příspěvková organizace 

ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 

Sb. – sbírky 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

č. – číslo 

Kč – Korun českých 

DPH – daň z přidané hodnoty 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

var. - varianta 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          

 

  
 
 


