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Zápis a usnesení z 50. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 14. 07. 2020 

 

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

Omluven: Vít Majerek 

Hosté: David Strnadel, Blanka Přečková – za finanční výbor,  

   Jaroslav Goj, Monika Skýpalová, Libuše Štrochová – za ZŠ a MŠ 

                        

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 07:05 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 50. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 50. schůze RO  

2) Rozhodnutí o výběru dodavatele – Veřejná zakázka Chodník k DPS a související 

infrastruktura 

3) Návrh programu XIV. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4) Schůzka k financování školy 

5) Různé 

 

Usnesení RO č. 50/2020/1: 

RO schvaluje program 50. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Rozhodnutí o výběru dodavatele – Veřejná zakázka Chodník k DPS a související 

infrastruktura 

 

Starostka seznámila RO s Protokolem o otevírání obálek v elektronické podobě, s Protokolem 

o posouzení nabídek I. a s Protokolem o posouzení nabídek II. a s Písemnou zprávou 

o hodnocení nabídek k VZ ZPŘ Chodník k DPS a související infrastruktura.   
 

Nabídku podalo celkem 9 firem. 

Nejnižší nabídka byla ve výši 9.480.376,45 bez DPH. 

Nejvyšší nabídka byla ve výši 11.849.898,41 Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota zakázky byla ve výši 12 676 000,00 Kč bez DPH. 

 

Usnesení RO č. 50/2020/2 

RO na základě předložených protokolů rozhoduje o výběru dodavatele pro VZ ZPŘ Chodník 

k DPS a související infrastruktura a přidělení zakázky takto: zadavatel vybral k uzavření 

smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek: Cobbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, 

IČ: 46578463. Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 9.480.376,45 Kč bez DPH. 

Hlasování: 4-0-0 

Úkol: starostka, AZ Zakázka, ZO Termín: neprodleně 
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RO se dále jednoznačně shodla na aplikaci následujícího postupu, tedy že schválení Smlouvy 

o dílo s vybraným zhotovitelem a její případné dodatky bude schvalovat ZO. 

 

ad 3) Návrh programu XIV. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Starostka uvedla, že další zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem je plánováno 

na 21. července 2020. Navržený program jednání XIV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, je tento: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

2. Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého 

ze schválených bodů programu) 

3. Smlouva o dílo – Chodník k DPS a související infrastruktura 

4. Různé/ Diskuse 

 

Usnesení RO č. 50/2020/3 

RO schvaluje návrh programu jednání XIV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 21.7.2020. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: materiály rozeslat a program zveřejnit nejpozději 

ihned, tedy dnes 14.7.2020 

 

ad 4) Schůzka k financování školy 

 

od 8:00 Proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu schůzka se zástupci finančního výboru 

zastupitelstva obce a ZŠ a MŠ Karla Svolinského k financování školy. 

 

Dalšího jednání rady obce se zúčastnili: 

 

David Strnadel, Blanka Přečková – za finanční výbor,  

Jaroslav Goj (ředitel školy), Monika Skýpalová (zástupkyně ředitele školy), Libuše Štrochová 

(účetní školy) – za ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

Probíral se: 

• stav financí v roce 2020, zejména pak způsob čerpání částky 466.000 Kč z rozpočtu 

zřizovatele, která byla původně vyčleněna na mzdové prostředky. Tyto ale bude škola 

hradit již ze státního příspěvku na mzdy. Tyto prostředky jsou již v dostatečné výši 

na pokrytí mezd všech zaměstnanců školy – dle sdělení zástupců školy část této částky 

pokryje ztráty v příjmech, které jsou způsobeny pandemií koronaviru (cca 120.000 

Kč), část se použije na nákup vybavení v souvislosti s nárustem počtu žáků (80.000 

Kč), zbytek financí si chce škola ponechat v rezervě a vybavení nakoupí dle již dříve 

předloženého seznamu dle aktuální situace 

• škola dále sdělila, že velice pravděpodobně bude muset zakoupit do školní kuchyně 

nový konvektomat, kdy předpokládané náklady jsou ve výši 400.000 Kč, na tento 

nákup má škola dostatečné zdroje na Investičním fondu / Fondu reprodukce majetku 

• zřizovatel sdělil zástupcům školy předpoklad k výši rozpočtu školy na rok 2021, kdy 

s ohledem na předpokládané nižší příjmy do obecního rozpočtu (předpoklad snížení 

o 20 %) bude navržen nižší neinvestiční příspěvek zřizovatele – ve výši 3,2 mil. Kč 

(snížení pouze o 10 % oproti roku 2020); zástupci školy uvedli, že v takovém případě 

bude nutné čerpat rezervní fondy školy 
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• byly diskutovány plánované investice zřizovatele do ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

v roce 2021 

o projekt Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ spolufinancovaný 

ze Státního fondu životního prostředí, kdy celkové výdaje projektu jsou okolo 

650.000 Kč a předpokládaná výše dotace SFŽP je ve výši 495.000 Kč 

o výměna radiátorů v 1. NP / přízemí původní budovy základní školy 

o v diskusi zástupci ZŠ uvedli, že v roce 2021 bude zřejmě nutné provést nutné 

opravy ve školní kuchyni (kanalizace, vzduchotechnika, dlažba) 

Úkoly: místostarosta – jednání se ZŠ ohledně rozsahu oprav (zahrnutí do akčního plánu 2021, 

opravy financovány zřizovatelem), David Strnadel – jednání s účetní školy a vedením školy 

ohledně financování a rozpočtu školy  

Termín: průběžně 

ad 5) Různé 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 09:30      

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 14.07.2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

parc. - parcelní 

č. – číslo 

DPS – Dům pro seniory 

VZ ZPŘ – veřejná zakázka administrovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                              David Fojtík, místostarosta obce          


