
Zápis a usnesení z 46. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 25. 05. 2020 

 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová,  

Omluveni: Petr Vrlík, Vít Majerek 

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 tři členové Rady obce, RO je usnášení 

schopná. 

 

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

 

ad 1) Schválení programu 46. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 46. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 45. schůze RO 

3) VH – Kunčická s.r.o. – výsledek hospodaření v roce 2019 

4) Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2020 a Rozpočtové opatření č.5/2020 

5) Zadávací dokumentace VZMR – Stavební úpravy BUS točny u hřbitova 

6) Žádost o finanční podporu – Středisko sociálních služeb Kopřivnice 

7) Dohoda o ukončení vztahu (byt v DPS) 

8) Různé  

Usnesení RO č. 46/2020/1: 

RO schvaluje program 46. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 3-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 45. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 45. schůze RO ze dne 11. 05. 2020. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Navíc Markéta Menšíková a David Fojtík sdělili, že úklidová akce pro veřejnost (Ukliďme 

Kunčice) proběhne v sobotu 27.6. Obec poskytne odměny a drobné dárky a zajistí svoz pytlů 

odpadu. 

 

Usnesení RO č. 46/2020/2 

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

 

V čase od 15:30 do 17:30 byli jednání RO (projednávání bodu 3) přítomni pan Tomáš Hrubiš 

a pan Ivan Blažek, jednatelé společnosti Kunčická s.r.o. a paní Jana Cochlarová, účetní obce. 

Jednání RO se přesunulo do zasedací místnosti. 
 

ad 3) VH Kunčická s.r.o. - výsledek hospodaření v roce 2019 

 

Citace zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) § 12. odst. 1: (1) Působnost nejvyššího orgánu vykonává 

v jednočlenné společnosti její společník. 



Citace zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, § 102, odst. 

2, písm.b) a c): (2) Radě obce je vyhrazeno 

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle 

zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2), 

c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

 

Projednávání tohoto bodu jsou přítomni paní Jana Cochlarová, účetní obce, Ing. Tomáš Hrubiš 

a Ing. Ivan Blažek, jednatelé společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267, jejímž jediným 

společníkem je obec Kunčice pod Ondřejníkem.  

 

Členům rady obce byly v působnosti Valné hromady předloženy tyto dokumenty: Výsledek 

hospodaření společnosti Kunčická s.r.o. v roce 2019, rozvaha ke dni 31. 12. 2019, výkaz zisku 

a ztráty ke dni 31. 12. 2019. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle 

cenových předpisů pro vodné a stočné (prostředky obnovy infrastruktury majetku). 

Společnost Kunčická s.r.o. v roce 2019 provozovala vodovodní a kanalizační síť včetně čističky 

odpadních vod v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Žádná jiná činnost provozována nebyla. 

V roce 2019 byla při obratu 5.917.029 Kč dosažena ztráta ve výši 1.961.326 Kč. Hlavní 

příčinou záporného hospodářského výsledku je zaúčtování zmařené investice apartmánového 

domu z roku 2010 v hodnotě 2.864.283 Kč (viz. usnesení RO č. 20/2019/12d).  Pan Blažek také 

přítomné podrobněji seznámil s výdaji společnosti, např. byly v roce 2019 ve větší míře 

prováděny opravy, zejména výměny nefunkčních šoupátek a hydrantů. Hospodářský výsledek 

bez vlivu zmařené investice by byl 902 957 Kč. Společnost dále kumuluje na účtu 428 

nerozdělené zisky z minulých let (pasiva). Stav tohoto účtu je aktuálně 3.640.066,51 (v rozvaze 

uvedeno jako Výsledek hospodaření minulých let). Ztrátu je tedy možno pokrýt nerozděleným 

ziskem z minulých let a zůstatek ve výši 1.678.740, 92 Kč je možno rozhodnutím VH rozdělit 

společníkům, tedy obci. 

 

Je navrženo, aby část nerozděleného zisku z minulých let (účet 428) ve výši 900.000 Kč byla 

převedena na účet obce Kunčice pod Ondřejníkem. Obec Kunčice pod Ondřejníkem, jako 

vlastník vodovodní a kanalizační sítě považuje tyto finance za příspěvek prostředků obnovy 

infrastrukturního majetku. Starostka uvedla, že obec již počítá ve svém schváleném rozpočtu 

s dostatečnou výší finančních prostředků zajišťovaných na obnovu vodovodů a kanalizací, které 

jsou plánem obnovy stanoveny v letech 2017-2026 ve výši 3.010.000 Kč ročně (v rozpisu 

schváleného rozpočtu OdPa 2310 Pitná voda, Pol, 5901 Nespecifikované rezervy). Proto je 

navrženo, aby výše uvedená částka 900.000 Kč byla v rámci rozpočtového opatření zahrnuta 

do výdajů na OdPa 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, Pol. 6121 Budovy haly stavby 

na pokrytí části nákladů na výstavbu kanalizace Parmovice.  

 

Usnesení RO č. 46/2020/3a 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 schvaluje výsledek hospodaření v roce 2019. 

Hlasování: 3-0-0   

Úkol: jednatelé společnosti Kunčická s.r.o. 

 

Usnesení RO č. 46/2020/3b 

RO bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových 

předpisů pro vodné a stočné.    

 



Usnesení RO č. 46/2020/3c 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 schvaluje, že část nerozděleného zisku 

z minulých let (účet 428) ve výši 900.000 Kč bude do 15.10.2020 převedena na účet obce 

Kunčice pod Ondřejníkem, tedy 100% vlastníka společnosti a vlastníka vodovodní 

a kanalizační sítě.  

Hlasování: 3-0-0  

Úkol: starostka, jednatelé společnosti Kunčická s.r.o., Jana Cochlarová, Jana Martináková 

 

ad 4) Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2020 a Rozpočtové opatření č.5/2020 

 

Starostka seznámila RO s návrhem změny rozpisu rozpočtu č. 9/2020. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu č. 9 /2020 je navýšení výdajů na nákup sazenic, na těžbu, zalesňování a úklid, 

dále navýšení na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku na činnost místní správy 

(postupná obnova PC) a další drobné přesuny mezi položkami. ad. 

 

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

touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 46/2020/4a 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2020. 

 

Starostka dále seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 5/2020. Rozpočtovým 

opatřením č. 5/2020 dojde k navýšení Závazných ukazatelů rozpočtu: Opravy a udržování 

o 50.000 Kč (oprava linolea v DPS). Celkové výdaje však zůstávají nezměněny (čerpání 

rezervy). Také se změní schválené daňové a nedaňové příjmy obce (dotace VPP). Změna 

výdajů je podrobně rozepsána v rozpisu návrhu rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření 

č. 5/2020 tvoří přílohu tohoto usnesení.  

 

Usnesení RO č. 46/2020/4b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 5/2020. 

 

Usnesení RO č. 46/2020/4c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2020 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: neprodleně a průběžně 

 

Příloha – Rozpočtové opatření číslo 5/2020. 

 

ad 5) Zadávací dokumentace VZMR – Stavební úpravy BUS točny u hřbitova 

 

Starostka seznámila RO se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávky, zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném 

znění, s názvem Stavební úpravy BUS točny u hřbitova. 

 

Realizací této zakázky se předpokládá zvýšení bezpečnosti provozu v křižovatce silnice 

III/48310 u hřbitova u odbočky na Frenštát pod Radhoštěm. Základním principem je ujasnění 

průjezdu přes křižovatku, hlavně pak odbočení ze směru od Tiché na Frenštát pod Radhoštěm. 

Předmětem zakázky je realizace ostrůvku pomocí CITY bloků, provedení vodorovného 

a instalace svislého dopravního značení. Podrobný popis předmětu díla a podmínky provádění 

stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci (výkresová část a technická zpráva) s názvem 



Stavební úpravy BUS točny u hřbitova z března 2020 vypracované Ing. Stanislavem Ostruškou. 

Projektová dokumentace bude součástí výzvy, dále výkaz výměr a vzor smlouvy o dílo. 

Předpokládaná hodnota zakázky je 250.000 Kč bez DPH. Výběr zhotovitele bude proveden 

formou poptávky, dojde k oslovení minimálně 3 firem emailem.  

 

Usnesení RO č. 46/2020/5 

RO v souladu se schváleným akčním plánem na rok 2020 schvaluje výzvu k podání nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo zákon 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, v účinném znění, s názvem Stavební úpravy BUS točny u hřbitova. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová Termín: červen 2020 

 

ad 6) Žádost o finanční podporu – Středisko sociálních služeb Kopřivnice 

 

Starostka seznámila RO s žádostí Středisko sociálních služeb města Kopřivnice ze dne 

15.5.2020 (č.j. Kunc 1000/2020) na pokrytí částí nákladů na poskytování sociálních služeb 

občanům naší obce (odlehčovací služba). Náklady jsou vyčísleny ve výši 6.046 Kč. Proběhla 

diskuse. Byl také projednán návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2020 o poskytnutí této dotace.  

 

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

veřejné služby Moravskoslezským krajem a poskytuje příjemci finanční prostředky jako 

vyrovnávací platbu dle podmínek pověření. 

 

Před uzavřením smlouvy bude provedena příslušná úprava rozpisu rozpočtu OdPa 4359, Pol 

5339 (navýšení o schválenou výši dotace pro spolky nebo příspěvkové organizace zajišťující 

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče). 

 

Usnesení RO č. 46/2020/6 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, 

příspěvková organizace, sídlem Česká 320/29c, PSČ  742 21 Kopřivnice, IČ 60798891 ve výši 

6.046 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 13 / 2020 o poskytnutí této 

dotace.  

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: neprodleně 

 

ad 7) Dohoda o ukončení smluvního vztahu (byt v DPS) 

 

Místostarosta seznámil RO s Žádostí pana V. P. o ukončení nájmu v Domě pro seniory (DPS) 

na adrese Kunčice pod Ondřejníkem 311. Pan P. již není soběstačný a požaduje ukončení nájmu 

ze zdravotních důvodů v co nejkratším možném termínu. Místostarosta proto seznámil RO 

s návrhem Dohody o ukončení smluvního vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem 

V. P., bytem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13. Předmětem dohody je ukončení nájmu 

pana P. v nemovitosti č.p. 311 ke dni 31.5.2020. Členové RO souhlasí s ukončením nájmu ke 

dni 31.5.2020. 

 

Usnesení RO č. 46/2020/7a 

RO schvaluje Dohodu o ukončení smluvního vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a panem V. P., bytem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13. Předmětem dohody je ukončení 

nájmu pana P. v nemovitosti č.p. 311 ke dni 31.5.2020 na žádost pana P. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 

 



Místostarosta také informoval RO, že nedávno zemřel další nájemník bytu v DPS, pan J. M. 

Stav podlahy a původní kuchyňské linky v těchto bytech, které se nečekaně uvolnily, také 

vyžaduje renovaci a výměnu. Proběhla diskuse a bylo dohodnuto, že také v těchto bytech se 

provede celková oprava linolea a zakoupí se do nich nové kuchyňské linky, včetně 

kombinovaného sporáku (tedy s varnou deskou a pečící troubou). Tyto opravy pak budou 

v budoucnu provedeny v každém dalším bytě při změně nájemníka.  Bude průběžně zařazeno 

do rozpočtového opatření (dle aktuální situace a cenových nabídek). 

 

Usnesení RO č. 46/2020/7b 

RO schvaluje postupné provedení oprav ve všech bytech v domě č.p. 311, ve kterých dojde 

k ukončení nájmu se stávajícím nájemníkem.  

Hlasování: 3-0-0 Úkol: místostarosta, Jana Martináková Termín: průběžně 

 

8) Různé  

a) Připojení se k tichému protestu „Černý den pro obce a kraje“ 

Starostka informovala RO o připravovaném tichém protestu Svazu měst a obcí ČR, Sdružení 

místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Na úterý 26. května 2020 byl 

vyhlášen ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE. Poslanecká sněmovna v úterý 26. května 

rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy. 

  

Znění výzvy: Poslanci mohou podpořit návrh Senátu, který požaduje, aby kompenzace byly 

vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh Vlády ČR, který 

určuje, že kompenzace mají být vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové 

určení daní (RUD).  

Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou 

solidární se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost proto, abychom 

tuto výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných 

firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty 

obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, že 

tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na RUD, jak 

navrhuje Senát.  

Na podporu tohoto návrhu proto vyhlašujeme společný tichý protest samospráv a žádáme obce, 

města a kraje, aby jej podpořily vyvěšením černé vlajky na obecních / městských / krajských 

úřadech. Dejme za samosprávy společně najevo, že ve snaze udržet investice v našich obcích 

a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem pomoci rozhýbat regionální 

ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a krajské rozpočty nemohou 

samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako tichou, která adekvátně 

odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu rovněž žádáme všechny kraje 

v České republice.  

 

Usnesení RO č. 46/2020/8a 

RO schvaluje zapojení obce Kunčice pod Ondřejníkem do tichého protestu Svazu měst a obcí 

ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR - ČERNÝ DEN PRO 

OBCE A KRAJE, proti dopadům zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy. V úterý 

26. května 2020 bude na obecním úřadě vyvěšena černá vlajka.  

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, místostarosta Termín: 26.05.2020 

 



b) Připojení se k projektu „Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského 

kraje I.“ 

 

Místostarosta seznámil RO s možností zapojení obce Kunčice pod Ondřejníkem do realizace 

projektu „Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I“. Realizátorem 

projektu je Sdružení měst a obcí východní Moravy, tř. T. Bati 5146, Zlín, IČO: 45659168. 

Předmětem projektu za naši obec bude pořízení 100 ks kompostérů o min. objemu 1000 l. 

Kompostéry by byly přiděleny objektům, na které se nedostalo v předchozích projektech a také 

novostavbám. Místostarosta připomněl, že obec Kunčice pod Ondřejníkem prostřednictvím 

dotace z Operačního programu životní prostředí pořídila v roce 2013 550 ks kompostérů 

o objemu 910 l a v roce 2014 pak 600 ks kompostérů o objemu 675 l. Projekt bude předložen 

s žádostí o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí. Projekt bude realizován 

pouze v případě přidělení dotace. 

 

Usnesení RO č. 46/2020/8b 

RO schvaluje připojení obce Kunčice pod Ondřejníkem do realizace projektu „Předcházení 

vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I“. Realizátorem projektu je Sdružení měst 

a obcí východní Moravy, tř. T. Bati 5146, Zlín, IČO: 45659168. Projekt bude předložen 

s žádostí o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí. Projekt bude realizován 

pouze v případě přidělení dotace. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová Termín: průběžně 

 

c) Konání pouti 

 

Z důvodu množících se dotazů stánkařů proběhla diskuse k pořádání „světské části“ Kunčické 

pouti. Přítomní členové RO se shodli, že pořádání pouti na veřejných prostranstvích obce 

Kunčice pod Ondřejníkem bude závislé na aktuální situaci ohledně šíření nemoci COVID-19. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 19:45        

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 25. 05. 2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

IČO – Identifikační číslo organizace 

Sb. – sbírky 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

č. – číslo 

Kč – Korun českých 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

RUD – rozpočtové určení daní 

VZRM – veřejná zakázka malého rozsahu 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          


