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Zápis a usnesení z 53. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 07. 09. 2020 

 

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

Omluven: Vít Majerek, 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:00 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 53. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 53. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 52. schůze RO 

3) VZMR – Oprava povrchu místních komunikací 4b a 5b v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem – rozhodnutí zadavatele  

4) Doplnění návrhu programu XV. Zasedání zastupitelstva obce 

5) Změna rozpisu rozpočtu ze dne 13.8.2020 

6) Příkazní smlouva (Profaktum – SFDI) 

7) Licenční smlouva a servisní smlouva (Triáda) 

8) Telefonní tarify obce 

9) Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb. 

10) Různé  

 

Paní Michaela Šebelová, starostka obce, před schválením programu schůze oznámila Radě 

obce Kunčice pod Ondřejníkem, že dle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném 

znění a dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, 

by zde mohl být shledán její osobní poměr k bodu č. 10) programu schůze, kdy v bodě 10) 

Různé bude projednávána Smlouva o umístění reklamního zařízení. 

 

Usnesení RO č. 53/2020/1: 

RO schvaluje program 53. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 52. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 52. schůze RO ze dne 10. 08. 2020. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 53/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 52. schůze RO ze dne 10. 08. 2020. 

 

ad 3) VZMR – Oprava povrchu místních komunikací 4b a 5b v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem – rozhodnutí zadavatele 
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Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava 

povrchu místních komunikací 4b a 5b v obci Kunčice pod Ondřejníkem (dále také jen VZ). 

Jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 01.09.2020. 

Dokumentace o VZ byla po jednání komise předána členům rady obce. Předloženou 

dokumentací se v rámci 53. schůze členové RO podrobně zabývali. K podání nabídky bylo 

vyzváno 5 společností. Nabídku podaly celkem 4 společnosti. Předpokládaná hodnota zakázky 

byla 5,8 mil. Kč bez DPH. 

 

Nejnižší nabídka byla ve výši 5.697.570,64 Kč bez DPH. 

Nejvyšší nabídka byla ve výši 6.064.988,76 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/3 

RO na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek rozhoduje 

o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava povrchu místních 

komunikací 4b a 5b v obci Kunčice pod Ondřejníkem, jenž v rámci zadávacího postupu 

zahájeného dne 14.08.2020 rozesláním výzvy k podání nabídek, podal nabídku pod pořadovým 

číslem 4, společnosti  SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 

závod Dopravní stavby MORAVA, sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, 

IČO:48035599 za nabídkovou cenu ve výši 5.697.570,64 Kč bez DPH (6.894.060,47 Kč 

vč. DPH 21%).  

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, ZO Termín: starostka průběžně a ZO 14.9.2020 

 

RO se dále jednoznačně shodla na aplikaci následujícího postupu, tedy že schválení Smlouvy 

o dílo s vybraným zhotovitelem a její případné dodatky bude schvalovat zastupitelstvo obce, 

jelikož se jedná o opravu nad rámec schváleného akčního plánu na rok 2020. 

 

ad 4) Doplnění návrhu programu XV. Zasedání zastupitelstva obce 

 

Starostka uvedla, že XV. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem bylo svoláno 

na 14. září 2020. Navržený program XV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, který byl schválen Usnesením RO č. 52/2020/9 dne 10.8.2020 byl s ohledem 

na aktuální stav věcí rozšířen o následující dva body: 

 

Bod 9c) Majetkové záležitosti 

Odkoupení pozemku parc. č. 200/4 travní porost o katastrem uváděné výměře 304 m2 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem  

 

- Bod je zařazen z důvodu odkupu pozemku používaného Sborem dobrovolných hasičů 

Kunčice pod Ondřejníkem 

Bod 11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Chodník k DPS a související infrastruktura 

 

- Bod je zařazen z důvodu zařazení stavebního objektu (SO 201) – Lávka do uznatelné 

části akce dotované ze SFDI pod názvem akce Bezbariérový chodník v obci Kunčice 

pod Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu 

na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 5817510195. 

Pozvánka a návrh programu na XV. Zasedání ZO byly zveřejněny dnes., tj. 7.9.2020.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/4 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o termínu a o rozšíření návrhu programu 

XV. Zasedání zastupitelstva obce.  



3 

 

ad 5) Změna rozpisu rozpočtu ze dne 13.8.2020 

 

Starostka seznámila RO s návrhem změny rozpisu rozpočtu ze dne 13.8.2020. Předmětem 

změny rozpisu rozpočtu je především rozpis výdajů na nákup turistických známek, výdajů 

na údržbu zahrady mateřské školy a údržbu urnového háje, na nákup dvou party stanů, na nákup 

licence pro rozšíření programu matrika a na nákup podstavce a vyhotovení statického posudku 

(upevnění sochy Fotograf – před Galerii Karla Svolinského). Žádný ze závazných ukazatelů 

rozpočtu, stanovených zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn. 

  

Usnesení RO č. 53/2020/5 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 13.08.2020 

 

ad 6) Příkazní smlouva (Profaktum – SFDI) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín (jako příkazník). 

Předmětem Příkazní smlouvy je administrace a dotační management realizace projektu 

„Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část (od centra obce 

směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.)“ – ISPROFOND 5817510195 dotačně 

podpořeného ze SFDI.  

 

Příkazník se zavazuje zajistit administraci a provedení dotačního managementu. Jsou 

předpokládány tyto možné služby: příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, zpracování žádosti o platbu dotace, zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu, 

zpracování změnových formulářů, kontrola plnění monitorovacích indikátorů a povinností 

vyplývajících z grantové smlouvy, řešení připomínek a nesrovnalostí ze strany poskytovatele 

dotace, konzultace k realizaci projektu. Odměna Příkazníka je navržena ve výši 600 Kč 

bez DPH za jednu konzultační hodinu.   

 

Usnesení RO č. 53/2020/6 

RO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín na administraci a dotační management 

realizace projektu „Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa - I. část 

(od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.)“ – ISPROFOND 5817510195 

dotačně podpořeného ze SFDI. 

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

 

ad 7) Licenční smlouva a servisní smlouva (Triáda) 

 

Místostarosta informoval RO o nutnosti přechodu počítačového programu Munis, 

od společnosti Triada, z nesíťové licence na licenci síťovou, z důvodu zpřístupnění evidence 

obyvatel a matriky nové matrikářce. Na síťovou licenci je dále navázána Smlouva o technické 

podpoře informačního systému Munis a dalších produktů společnosti Triada pro uživatele 

síťových licencí. Tento dodatek navrhuje místostarosta uzavřít ve variantě LC - pravidelný 

servis LAN, která nezahrnuje pravidelný měsíční paušál, ale pouze platby za servisní úkon, dle 

ceníku.  
 

Usnesení RO č. 53/2020/7a 

RO schvaluje Dodatek k licenční smlouvě číslo 93003 o poskytnutí uživatelských práv 

k modulárnímu počítačovému programu Munis, uzavřené mezi Obcí Kunčice pod 
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Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13, IČ: 00296856 a společností Triada, 

spol. s.r.o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, IČ: 43871020, za cenu 23.670,-Kč bez 

DPH. 

Hlasování: 5-0-0  
 

Usnesení RO č. 53/2020/7b 

RO schvaluje Smlouvu o technické podpoře informačního systému Munis a dalších produktů 

společnosti Triada, pro uživatele síťových instalací IS Munis pro města a obce do 3.000 

obyvatel mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13, 

IČ: 00296856 a společností Triada, spol. s.r.o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, 

IČ: 43871020, ve verzi LC, čili bez měsíčního paušálu, s platbami pouze za servisní úkon dle 

platného ceníku společnosti Triada. 

Hlasování: 5-0-0  

Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 

 

ad 8) Telefonní tarify obce 

 

Výpověď stávající smlouvy K-Level 

 

Místostarosta informoval RO o skutečnosti, že současný poskytovatel mobilních tarifů 

společnost K-Level s.r.o., ruší současné mobilní tarify. Proto místostarosta spolu s finančním 

výborem oslovil společnost O2, aby obci nabídla cenovou nabídku mobilních tarifů. Obec 

momentálně platí za mobilní služby 4.600 Kč, za pevné linky 2.500 Kč. Dohromady 7.100 Kč 

a dále nepravidelně dobíjí dvě předplacená mobilní čísla. Dle cenové nabídky společnosti O2, 

by souhrnná platba za mobilní služby (včetně momentálně dobíjecích čísel) i pevné linky byla 

5.675 Kč. 

 

Usnesení RO č. 53/2020/8a 

RO schvaluje výpověď všech smluv s poskytovatelem mobilních služeb, společností K-Level 

s.r.o., Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČO: 24682292, z důvodu zrušení 

současných mobilních tarifů. 

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

 

Usnesení RO č. 53/2020/8b 

RO bere na vědomí cenovou nabídku společnosti O2 na mobilní volání i pevné linky a pověřuje 

místostarostu obce dalším jednáním se společností O2 o přechodu mobilní čísel a přípravou 

smlouvy. 

 

ad 9) Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb. 

 

Místostarosta informoval RO o aktualizaci Sazebníku úhrad za poskytování informací dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím pro rok 2020 (zákon č. 106/1999 Sb., v účinném 

znění). Nový Sazebník bude platný od 14.9.2020. 

 

Usnesení RO č. 53/2020/9 

RO schvaluje aktualizovaný Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím zákon č. 106/1999 Sb., v účinném znění pro rok 2020, dle Přílohy 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

zákon č. 106/1999 Sb., v účinném znění pro rok 2020. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta Termín:  
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ad 10) Různé  

 

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

 

Starostka informovala RO, že obdržela informaci ředitele školy, že škola podala žádost o dotaci 

v projektu Šablony III. (2021 – 2022). Ředitel školy upozorňuje, že z projektu Šablony III. 

budou financovány mzdové prostředky na chůvu v mateřské škole pouze na 1 rok (2021). Je 

pravděpodobné, že mzdové prostředky by od roku 2022, musely být hrazeny z prostředků 

zřizovatele, jinak by od školního roku 2021/2022 nemohli být dvouletí děti přijaty do mateřské 

školy. Proběhla diskuse. Je zájem poskytovat tuto službu i v budoucnu. 

 

Dále byli členové RO seznámeni s Manuály MŠMT k aktuální situaci COVID a s informací 

společnosti Cermat o výsledcích vzdělávání (úspěšnost u přijímacích zkoušek žáků 5, 7. a 9. 

tříd – školní rok 2019/2020). 

 

Usnesení RO č. 53/2020/10a 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 626. IČO: 64120473 bere na vědomí 

informace ředitele školy o podání žádosti na projekt Šablony III a také bere na vědomí Manuály 

MŠMT k aktuální situaci COVID. Dále bere na vědomí informace o výsledcích vzdělávání 

(úspěšnost u přijímacích zkoušek žáků 5, 7. a 9. tříd – školní rok 2019/2020). 

 

b) údržba školkové zahrady a urnového háje 
 

Místostarosta informoval RO, že údržba zeleně ve školkové zahradě (v areálu školy) 

a na urnovém háji bude nyní prováděna externí společností. Nejprve bude provedena 

jednorázová větší údržba a následně bude na základě objednávky prováděna pravidelná měsíční 

údržba dle dohodnutého rozsahu. Práce bude provádět společnost graseko, s.r.o., sídlem 

Blanická 217/86, Ostrava - Stará Bělá, IČO: 25840371. Předpokládané náklady jednorázové 

údržby za obě oblasti jsou ve výši 103.637 Kč vč. DPH a pravidelné údržby ve výši 16.827 Kč 

vč. DPH za měsíc.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/10b 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce, že nově bude pravidelnou údržbu zeleně 

ve školkové zahradě (v areálu školy) a na urnovém háji provádět společnost graseko, s.r.o., 

sídlem Blanická 217/86, Ostrava - Stará Bělá, IČO: 25840371. 
 

c) Den obce 
Starostka seznámila RO s aktuálním stavem příprav Dne obce. Program byl připraven 

a uzpůsoben tak, že všechny aktivity proběhnou venku (mimo možnosti prohlédnout si novou 

expozici v Galerii Karla Svolinského). Akce bude ukončena nejpozději ve 22:00, aby 

nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob a nedodržování rozestupů. Také občerstvení 

místních spolků bude letos v menším rozsahu. Neproběhnou žádná vystoupení dětí. Budou 

dodržována všechna aktuálně platná opatření a nad rámec bude vyžadováno v prostoru Galerie 

Karla Svolinského nošení roušky.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/10c 

RO bere na vědomí informace starostky obce o organizaci dne obce 2020. 
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d) Těžba dřeva v obecním lese 

Místostarosta informoval RO, že pokračuje kůrovcová těžba v obecních lesích. Aktuálně 

se zahajuje těžba v lokalitě u bývalého rekreačního střediska Dřevař (nad Beskydským 

H-Resortem), podařilo se dohodnout přístup přes pozemky majitelů této nemovitosti.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/10d 

RO bere na vědomí informace místostarosty obce o aktuální těžbě dřeva v obecním lese. 

 

Michaela Šebelová upozorňuje podle § 8 zákona o střetu zájmu na svůj poměr k projednávané 

věci. Z důvodu možného střetu zájmu paní Michaela Šebelová sdělila, že se zdrží hlasování. 

 

e) Reklamní bannery 

Místostarosta informoval RO, že společnost YOU STORY UP! s.r.o. požádala o umístění 

reklamních bannerů pro volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky, 

rozměry budou 4x3m a 3x2m a budou umístěny na fasádě budovy obchodu z pohledových stran 

- příjezdy od Čeladné a Frenštátu pod Radhoštěm (z každé pohledové strany po 1 kusu banneru). 

Zároveň místostarosta RO seznámil s návrhem Smlouvy o umístění reklamního zařízení 

(banneru). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, celkem na 25 dnů. Cena byla stanovena 

na 871,-Kč s DPH. 
 

Usnesení RO č. 53/2020/10e 

RO schvaluje Smlouvu o umístění reklamního zařízení (banneru) mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a společností YOU STORY UP! s.r.o., Jana Trčky 966, Frýdlant, 739 11 Frýdlant 

nad Ostravicí, IČO: 02751232. Předmětem smlouvy je umístění 2ks bannerů na dobu 25 dnů 

za cenu 871 Kč.  

Hlasování: 3-0-1 Úkol: místostarosta Termín: neprodleně 
 

f) Školní praxe 

Starostka seznámila RO se skutečností, že ve školním roce 2020/2021 bude na obecním úřadě 

1x týdně vykonávat odbornou praxi jeden student Soukromé střední odborné školy Frýdek – 

Místek, s.r.o., obor vzdělávání – Veřejnosprávní činnost. Odborná praxe je bezúplatná, bez 

nároku na mzdu. Po dobu výkonu odborné praxe nevzniká mezi organizací a žáky pracovně 

právní vztah.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/10f 

RO bere na vědomí Smlouvu o zabezpečení a zajištění odborné praxe žáků ve školním roce 

2020/2021 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Soukromou střední odbornou školou 

Frýdek – Místek, s.r.o., T.G. Masaryka 456, 738 01 Frýdek – Místek.  

g) Úřad práce  

Místostarosta informoval RO, že byly prodlouženy smlouvy s úřadem práce (aktivní politika 

zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce). Díky uzavřeným Dodatkům č. 1 je možné prodloužit 

Pracovní smlouvy pro pracovníky VPP do 31.1.2021. Součet poskytnutých měsíčních 

příspěvků na dvě pracovní místa nepřekročí 295 000 Kč.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/10g 

RO bere na vědomí Dodatek č. 1 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-9/2020 mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a Úřadem práce České republiky, sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.  
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h) Profil zadavatele 

Starostka informovala RO, že pro zajištění provozu Profilu zadavatele na Portálu Vhodného 

uveřejnění na období 2020/2021 bylo potřeba aktivovat službu VZ 50+. Tato věc se týká všech 

zadavatelů, kteří mají na profilu více jak 50 ks veřejných zakázek.  Aktuální počet zakázek 

na našem profilu je 59. Cena služby, včetně prodloužení služby Premium zadavatel, která 

obsahuje mimo jiné i elektronické procesy nutné pro administraci veřejných zakázek zadávané 

dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Cena služby činí 10.000 Kč bez DPH/ rok.  

 

Usnesení RO č. 53/2020/10h 

RO bere na vědomí informace o aktuálním nastavení Profilu zadavatele obce Kunčice pod 

Ondřejníkem na Portálu Vhodného uveřejnění. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 18:55      

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 07.09.2020                

 

Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  

ZO – Zastupitelstvo obce  

PSČ – poštovní směrovací číslo 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

IS – informační systém 

t – tuna 

Sb. - Sbírky 

OOV – Ostravský oblastní vodovod 

DPH – daň z přidané hodnoty 

VPP – veřejně prospěšné práce 

IČO – identifikační číslo organizace 

parc. - parcelní  

č. – číslo 

LAN – local area network 

MŠMT–Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Kč – Korun českých 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


