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Zápis a usnesení z 49. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 29. 06. 2020 

 

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

Omluven: Vít Majerek 

Anonymizováno 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 18:05 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 49. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 49. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 47. a 48. schůze RO 

3) Pojištění majetku obce 

4) Pracovní stroj na údržbu obce 

5) Smlouva o umístění zařízení -bezúplatná (ČEZ Distribuce - radary na sloupech) 

6) Jmenování komise VZ Chodník k DPS a související infrastruktura 

7) Organizační opatření – plnění usnesení z XIII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem 

8) Stanovení ceny pohlednic na prodej 

9) Souhlas s využitím obecního pozemku (jednorázová akce v Rotundě) 

10) Změna rozpisu rozpočtu č. 12/2020 

11) Různé 

 

Usnesení RO č. 49/2020/1: 

RO schvaluje program 49. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 47. a 48. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 47. schůze RO ze dne 05. 06. 2020 a s plněním 

usnesení z 48. schůze RO ze dne 23. 06. 2020.Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle 

harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 47. schůze RO ze dne 05. 06. 2020 

a z 48. schůze RO ze dne 23. 06. 2020. 

 

ad 3) Pojištění majetku obce 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 8058096510 mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a ČSOB Pojišťovnou a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem 

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice. Předmětem tohoto Dodatku 

č. 6 je změna rozsahu pojištění. Pojištění se nově vztahuje i na tyto hodnoty pojistného zájmu: 
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navýšení pojistné hodnoty budovy základní školy (přístavba), soubor vybavení školy v majetku 

obce vč. galerie, soubor věcí zvláštní hodnoty (galerie) a havarijní pojistky na dvě vozidla 

v majetku obce (Xsara Picasso a Mitsubishi). Celkové roční pojistné tak bude navýšeno 

o 17.631 Kč na 134.328 Kč. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/3a 

RO schvaluje navýšení pojistné hodnoty budovy základní školy (přístavba), pojištění souboru 

vybavení školy v majetku obce vč. galerie, pojištění souboru věcí zvláštní hodnoty (galerie) 

a havarijní pojistku na dvě vozidla v majetku obce (Xsara Picasso a Mitsubishi) a zároveň 

schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 8058096510 mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a ČSOB Pojišťovnou a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo 

náměstí 1458, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, kterým se celkové roční pojistné navyšuje 

na 134.328 Kč. 

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

 

Usnesení RO č. 49/2020/3b 

RO bere na vědomí Cenovou nabídku ČSOB Pojišťovny a.s., na uzavření Pojistné smlouvy 

na sloučení zákonného pojištění všech vozidel v majetku obce (mimo malotraktoru Antonio 

Carraro). Sloučením pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ušetří obec 

6.427 Kč/ročně. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta Termín: průběžně 

 

ad 4) Pracovní stroj na údržbu obce 

 

V návaznosti na usnesení RO č. 44/2020/3b ze dne 04.05.2020, kterým bylo rozhodnuto 

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

obce provedl místostarosta společně s panem Davidem Strnadlem, předsedou Finančního 

výboru zastupitelstva obce průzkum trhu v oblasti financování tohoto nákupu pomocí leasingu. 

Jako nejvýhodnější vyhodnotili nabídku společnosti Raiffeisen – Leasing s.r.o.  

 

Místostarosta v této souvislosti předložil RO návrh Leasingové smlouvy (finanční leasing 

s opcí odkupu) mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Raiffeisen – Leasing s.r.o., 

sídlem Hvězdova 1716/2 b, 140 00 Praha 4, IČ: 61467863.  

Pořizovací cena pracovního stroje je 1.989.000,00 Kč bez DPH, tedy 2.406.690 Kč vč. DPH. 

Předběžná suma řádných splátek je ve výši 2.616.314,40 Kč vč. DPH. Vše bude upřesněno dle 

aktuálního data předání vozidla, kdy obdržíme celkovou fakturu a řádný splátkový kalendář. 

Dodání vozidla se předpokládá v průběhu měsíce září.   

Doba leasingu činí 60 měsíců.  

Výše jedné splátky se předpokládá ve výši 45.015,57 Kč a převodní cena je dohodnuta ve výši 

1.000 Kč.  

Součástí leasingu je také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a také pojištění 

pracovního stroje. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/4a 

RO schvaluje Leasingovou smlouvy (finanční leasing s opcí odkupu) mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a společností Raiffeisen – Leasing s.r.o., sídlem Hvězdova 1716/2 b, 140 00 Praha 

4, IČ: 61467863, kdy doba leasingu činí 60 měsíců. Výše jedné splátky bude činit přibližně 

45.015,57 Kč a převodní cena je dohodnuta ve výši 1.000 Kč.  

Hlasování: 4-0-0 
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Místostarosta dále seznámil RO s návrhem Kupní smlouvy mezi společností I-TEC Czech, 

spol.s.r.o., sídlem Rudná 30/3, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 26834634 (jako prodávající 

a dodavatel předmětu leasingu, obcí Kunčice pod Ondřejníkem (jako příjemce leasingu 

a vedlejší účastník) a společností Raiffeisen – Leasing s.r.o., sídlem Hvězdova 1716/2 b, 140 

00 Praha 4, IČ: 61467863 (jako kupující a poskytovatel leasingu). Předmětem této dodavatelské 

Kupní smlouvy je pracovní stroj BONETTI SS FX100/MOES, který společnost nabídla v rámci 

veřejné zakázky. Kupní cena je dle nabídky 1.989.000,00 Kč bez DPH, tedy 2.406.690 Kč 

vč. DPH. Tato Kupní smlouva nahrazuje vzor Kupní smlouvy z veřejné zakázky. Tato kupní 

smlouva nemůže být s ohledem na financování pomocí leasingu, použita. Záruky pracovního 

stroje a způsob provádění servisu bude ošetřen Dohodou o způsobu provádění servisu a záruky 

pracovního stroje mezi společností I-TEC Czech, spol.s.r.o. a obcí. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/4b 

RO schvaluje nákup pracovního stroje BONETTI SS FX100/MOES, který společnost I-TEC 

Czech, spol.s.r.o. nabídla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Nákup pracovního stroje 

na údržbu obce za kupní cenu dle nabídky ve výši 1.989.000,00 Kč bez DPH, tedy 2.406.690 Kč 

vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi společností I-TEC Czech, 

spol.s.r.o., sídlem Rudná 30/3, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 26834634 (prodávající 

a dodavatel předmětu leasingu), obcí Kunčice pod Ondřejníkem (příjemce leasingu a vedlejší 

účastník) a společností Raiffeisen – Leasing s.r.o., sídlem Hvězdova 1716/2 b, 140 00 Praha 4, 

IČ: 61467863 (kupující a poskytovatel leasingu). 

Hlasování: 4-0-0 

 

Místostarosta dále seznámil RO s Dohodou o způsobu provádění servisu a záruky u pracovního 

stroje BONETTI SS FX100/MOES mezi společností I-TEC Czech, spol.s.r.o. sídlem Rudná 

30/3, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 26834634 a obcí Kunčice pod Ondřejníkem. Dohoda 

řeší záruky pracovního stroje a způsob provádění servisu, tak jak bylo požadováno 

v podmínkách výše uvedené VZMR. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/4c 

RO schvaluje Dohodu o způsobu provádění servisu a záruky u pracovního stroje BONETTI SS 

FX100/MOES mezi společností I-TEC Czech, spol.s.r.o. sídlem Rudná 30/3, 703 00 Ostrava – 

Vítkovice, IČO: 26834634 a obcí Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0 

Úkol: místostarosta Termín: průběžně 

 

 

ad 5) Smlouva o umístění zařízení - bezúplatná (ČEZ Distribuce - radary na sloupech) 

 

Místostarosta informoval RO o podmínkách firmy ČEZ Distribuce a.s., kdy podmínkou 

k udělení souhlasu obci Kunčice pod Ondřejníkem k umístění radarů na sloupy NN, bylo 

sepsání bezúplatné smlouvy o umístění zařízení, kde budou přesně specifikovaná místa 

umístění zařízení a podoba zařízení a předložil RO návrh bezúplatné Smlouvy o umístění 

zařízení. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/5 

RO schvaluje bezúplatnou Smlouvu o umístění zařízení mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 

405 02. Smlouva specifikuje přesné umístění radarů na sloupech NN a podobu zařízení. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta Termín: průběžně 
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ad 6) Jmenování komise VZ Chodník k DPS a související infrastruktura 

 

Usnesení RO č. 49/2020/6 

RO jako zadavatel veřejné zakázky Chodník k DPS a související infrastruktura školy v souladu 

s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jmenuje 

komisi pověřenou otevíráním nabídek v elektronické podobě, posouzením kvalifikace, 

posouzením a hodnocením nabídek pro výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce, 

zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení: 

 

Jméno a příjmení člena komise Náhradníci 

Mgr. Michaela Šebelová Markéta Menšíková 

David Fojtík Daniela Kociánová 

Ing. Petr Stuchlík Danuše Svobodová 

Ing. David Strnadel Ing. Jiří Mikala 

Ing. Lumír Poledník Miloslav Hrdý 

 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, AZ Zakázka, ZO Termín: neprodleně 

 

Dále se jednání komise bude účastnit pan Radim Pala ze společnosti AZ Zakázka s.r.o. a paní 

Danuše Svobodová, zaměstnanec obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

ad 7) Organizační opatření – plnění usnesení z XIII. Zasedání zastupitelstva obce 

Kunčice pod Ondřejníkem 

Starostka seznámila RO s návrhem Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení 

z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 23. 06. 2020. 

Organizační opatření zahrnuje úkoly přidělené zodpovědným osobám, termíny a komentář.  

 

Usnesení RO č. 49/2020/7 

RO bere na vědomí Organizační opatření k plnění přijatých usnesení z XIII. zasedání 

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 23. 06. 2020. 

 

ad 8) Stanovení ceny pohlednic na prodej 

 

Usnesení RO č. 49/2020/8 

S ohledem na dodávku nových pohlednic obce stanoví RO s účinností od 1.7.2020 nový ceník 

maloobchodního prodeje pohlednic: 

 

• standardní pohlednicový formát (150 x 100 mm): 10 Kč vč. DPH / kus 

• velký formát (305 x 127 mm): 15 Kč vč. DPH / kus 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: zaměstnanci obce Termín: průběžně 

 

ad 9) Souhlas s využitím obecního pozemku (jednorázová akce v Rotundě) 

 

Starostka seznámila RO s žádostí pana V. P. z Kunčic pod Ondřejníkem o možnost 

jednorázového využití obecního pozemku. Bude se jednat o společný koncert pěti moravských 

big-beatových, punkových a experimentálních skupin, který proběhne pod názvem Kunkání 

2020 v sobotu 8. srpna v 17 hodin v bývalé smuteční obřadní síni u kostela sv. Máří Magdaleny 

(tzv. Rotunda). Akce se bude konat na přilehlých pozemcích a v budově. RO za majitele budovy 
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souhlasí s tím, aby současný uživatel (Občanské sdružení Náves Kunčická), dle smlouvy 

o výpůjčce ze dne 29.1.2014 na tento den umožnila konání této akce. Podmínkou využití 

obecního majetku je dodržení aktuálně platných nařízení Krajské hygienické stanice, případně 

Ministerstva zdravotnictví (s ohledem na aktuální šíření koronaviru označovaného jako Covid 

-19). Předpoklad počtu účastníků je cca 50 osob. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/9 

RO schvaluje využití obecního pozemku parc.č. 1034/4, ostatní plocha, v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem u bývalé smuteční obřadní síně, dům č.p. 824 na akci Kunkání 2020 konanou dne 

8.8.2020. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: oznámit neprodleně 

 

ad 10) Změna rozpisu rozpočtu č. 12/2020 

 

Starostka seznámila RO s návrhem změny rozpisu rozpočtu č. 12/2020. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu č. 12 /2020 je především rozpis výdajů na mzdy a dohody, nákup materiálu 

a revize. Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem nebo radou 

obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 49/2020/10 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 12/2020. 

 

ad 11) Různé 

• Byl dohodnut termín společného jednání Rady obce, Finančního výboru a vedení školy 

k financování školy na 14.7. 8:00.  

• Starostka informovala, že bude objednána projektová dokumentace na opravu místních 

komunikací, které jsou v havarijním stavu, konkrétně pak části MK 5b po odbočku 

k 47c (na Jurášek) a 4b ke Kolibě pod Stolovou.. Předpoklad provedení těchto oprav je 

podzim tohoto roku. Financování z jednorázového kompenzačního bonusu pro obce, 

který se předpokládá ve výši 1200 Kč na jednoho obyvatele obce. Projektová 

dokumentace bude obsahovat dvě variantní řešení výkazu – výměr (dvě různé 

technologie opravy). 

Usnesení RO č. 49/2020/11a 

RO bere na vědomí objednání projektové dokumentace oprav povrchu části MK 5b po odbočku 

k 47c (na Jurášek) a 4b ke Kolibě pod Stolovou. 

 

• Místostarosta seznámil RO s žádostí pana A. B., Kunčice pod Ondřejníkem o zařazení 

obecní komunikace (jediné příjezdové cesty k jeho rodinnému domu) do pasportu 

místních komunikací. RO prodiskutovala problematiku zařazování místních 

komunikací do pasportu místních komunikací. Existují dva hlavní důvody pro zařazení 

komunikací do pasportu-zajištění přístupu majitelům k nemovitostem a provádění 

zimní údržby. Vzhledem k tomu, že příjezdová cesta k panu Bojkovi se nachází na 

obecních pozemcích, je přístup k jeho nemovitosti zajištěn. S přihlédnutím k rozlehlosti 

obce a značnému množství účelových komunikací, které obec v zimním období 

neudržuje, a k případným dalším žádostem o rozšíření zimní údržby, kterým by obec 

nebyla schopna vyhovět, se RO žádosti p. B. rozhodla nevyhovět. 
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Usnesení RO č. 49/2020/11b 

RO schvaluje žádost p. B. o zařazení příjezdové komunikace k nemovitosti č. p. do pasportu 

místních komunikací. 

Hlasování: 0-4-0  

 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

• Starostka informovala RO o možnosti zahájení projednávání pozemkových úprav obce 

Kunčice pod Ondřejníkem. Je předběžně domluvena prezentace této problematiky 

na podzim tohoto roku pro zastupitele a zúčastněné majitele pozemků s vedoucím 

Pobočky Frýdek – Místek Státního pozemkového úřadu. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/11c 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o možnosti zahájení Pozemkových úprav obce 

Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Rada obce se také zabývala aktuální epidemiologickou situací území Moravskoslezského 

kraje, kdy neustále v okresech Karviná a Frýdek-Místek přibývají nové případy onemocnění 

Covid 19. RO také projednala platné Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 29.06.2020. 

 

Usnesení RO č. 49/2020/11d 

RO pověřuje vedení obce jednáním s Krajskou hygienickou stanicí za účelem prověření, zda 

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, může obec Kunčice pod Ondřejníkem 

poskytnout veřejné prostranství v obci za účelem rozložení a provozování pouťových atrakcí 

a kolotočů a stánkového prodeje při tradiční pouti při farním kostele sv. Maří Magdalény.  

O rozhodnutí bude následně veřejnost informována prostřednictvím webu obce. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 20:35        

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 29.06.2020                

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

PSČ – poštovní směrovací číslo 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

parc. - parcelní 

č. – číslo 

DPS – Dům pro seniory 

Kč – Korun českých 

vč. – včetně 

spol.s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

MK – místní komunikace 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          


