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Zápis a usnesení z 4/2018 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

dne 28. 11. 2018                

 

 

Přítomni: (dle prezenční listiny) David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr 

Vrlík 

 

Omluven: Vít Majerek 

      

Zasedání rady obce zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 16:10 hodin. Zápis z jednání 

provede starostka obce. Přítomni jsou čtyři členové rady obce, rada je usnášení schopná. 

 

Hlasování: pro – proti – zdržel/a se 

 

ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 4/2018 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu zasedání RO č. 4/2018 

2) Rozpočtové opatření č. 17/2018 

3) Různé  

 

Usnesení RO č. 4/2018/1: 

RO schvaluje navržený program zasedání rady obce č. 4/2018  

Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 

 

 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 17/2018 

 

Starostka seznámil RO s návrhem Rozpočtového opatření číslo 17/2018.  

 

Usnesení RO č. 4/2018/2:  

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 17/2018 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 4-0-0 (schvaluje) 

Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: dle zákonných lhůt a průběžně 

 

 

ad 3) Různé 

 

Starostka informovala RO, že oba projekty podané v rámci 7. a 8. výzvy MAS Frýdlantsko – 

Beskydy („Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem“ a „Modernizace 

multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského“) splnily podmínky věcného 

hodnocení a analýzy rizik a byly výběrovou radou MAS doporučeny k financování.  

RO  bere informaci starostky na vědomí. 
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Dále starostka informovala RO, že proběhla druhá koordinační schůzka k projektu 

„ZŠ Kunčice p. O. – energetické úspory tělocvičny“. Energetickým posudkem bylo zjištěno, 

že úspory potřebné k získání dotace z OPŽP: SC 5.1 a výzva 100, bylo dosaženo (45 %). 

Na příštím jednání RO bude předložena Příkazní smlouva k podání žádosti o dotaci. Lhůta 

pro podání žádostí je do 31. ledna 2018. Dotace bude podána ve dvou částech (předpokládané 

procento dotace na výměnu oken je 40% a na pořízení rekuperační jednotky ve výši 70%). 

RO  bere informaci starostky na vědomí. 

 

Po jednání RO proběhla Valná hromada společnosti Kunčická s.r.o. Jednání jsou přítomni 

jednatelé pan Ivan Blažek a Tomáš Hrubiš.  

 

konec: 16:45 hodin         

 

V Kunčicích p. O. dne    30. 11. 2018                   Zapsala: Michaela Šebelová 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                        

 

 

 

David Fojtík, místostarosta obce            


