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Zápis a usnesení z 55. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 21. 10. 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 7:00 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 55. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu 55. schůze RO  

2) Kontrola usnesení z 54. schůze RO 

3) Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (Státní zemědělský 

intervenční fond – Budování zázemí pro knihovnu) 

4) Smlouva č. 497/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 (Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod 

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

p. R.) - ISPROFOND 5817510195.) 

5) Informace o plnění rozpočtu obce  

6) Cenová nabídka – smlouvy O2 (mobilní telefony) 

7) Zapůjčení PC žákům školy 

8) Dodatek č. 1 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 7/2020 

9) Záležitosti vodovodů a kanalizací (Kunčická s.r.o.) 

10) Různé 

 

Usnesení RO č. 55/2020/1: 

RO schvaluje program 55. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 54. schůze RO 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 54. schůze RO ze dne 05. 10. 2020. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Kromě svolání Zastupitelstva obce. S ohledem na aktuálně platná nařízení vlády k zamezení 

šíření koronaviru bylo po konzultaci s předsedou finančního výboru rozhodnuto, že navržené 

body k projednání Zastupitelstvem obce snesou odkladu a Zasedání Zastupitelstva obce nebylo 

svoláno, o čemž byli zastupitelé vyrozuměni emailem. Příprava Programu rozvoje obce 

Kunčice pod Ondřejníkem, Akčního plánu na rok 2021 a za účelem přípravy návrhu rozpočtu 

pro rok 2021 byla zahájena schůzkou vedení obce s Komisí pro rozvoj obce dne 12.10.2020. 

Viz dále v rámci projednávání bodu Různé.  

 

Usnesení RO č. 55/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 54. schůze RO ze dne 05.10.2020. 
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ad 3) Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (Státní zemědělský 

intervenční fond – Budování zázemí pro knihovnu) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 

ČR mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Státním zemědělským intervenčním fondem, 

Ve Smečkách 801/33, PSČ 110 00 Praha - Nové Město IČ: 48133981 (jako poskytovatel 

dotace). 

 

Název projektu Budování zázemí pro knihovnu 

Registrační číslo žádosti o dotaci je: 20/003/19210/780/008/001013, žádost bude přílohou 

Dohody.  

Celkové výdaje projektu: 498.641,00 Kč 

Celková výše přiznané dotace: 398.912,00 Kč (80,0 %). 

Termín předložení Žádosti o platbu: 30.04.2021 

 

Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených výdajů, na které může být 

poskytnuta dotace, avšak celková výše přiznané dotace nesmí být překročena. 

 

Usnesení RO č. 55/2020/3 

RO schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 

801/33, PSČ 110 00 Praha - Nové Město IČ: 48133981. Předmětem Dohody je poskytnutí 

dotace na projekt Budování zázemí pro knihovnu v maximální výši 398.912,00 Kč. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně (max. do 35 dnů od doručení návrhu 

Dohody) 

 

ad 4) Smlouva č. 497/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 (Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. 

R.) - ISPROFOND 5817510195.) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy č. 497/B1/2020 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a Státním fondem dopravní infrastruktury, sídlem Sokolovská 278, 190 00 

Praha 9, IČO: 70856508 (jako poskytovatel dotace). Předmětem Smlouvy je poskytnutí dotace 

v maximální výši 2.904.409 Kč na akci Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem 

I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 

5817510195 (realizováno v rámci akce Chodník k DPS a související infrastruktura (zhotovitel 

Cobbler s.r.o. na základě SoD). Zároveň smlouva řeší povinnost obce vynaložit vlastní 

prostředky v minimální výši 512.542,95 Kč. 
 

Usnesení RO č. 55/2020/4 

RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 497/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Státním fondem dopravní infrastruktury, sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 

IČO: 70856508. Předmětem Smlouvy je poskytnutí dotace v maximální výši 2.904.409 Kč 

na akci Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra 

obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 5817510195. 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 
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ad 5) Informace o plnění rozpočtu obce 

 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 12.10.2020 

 

Starostka seznámila RO se změnou rozpisu rozpočtu ze dne 12.10.2020. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu je především změna rozpisu výdajů na nákup vodovodu, na podíl nákladů 

na monitorovací zprávu pro společný projekt Varovného protipovodňového systému s obcí 

Tichá, na občerstvení členů SDH při zásahu, na pojištění odpovědnosti za zaměstnance, 

na pořízení pasportizace obou hřbitovů (implementace do modulu GOBEC). Žádný 

ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto 

změnou rozpisu změněn. 

 

Usnesení RO č. 55/2020/5a 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 12.10.2020 

 

Rozpočtové opatření číslo 10/2020 

 

Starostka dále seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 10/2020, včetně rozpisu. 

Rozpočtovým opatřením č. 10/2020 dojde ke změně Závazných ukazatelů rozpočtu: snížení 

celkových nákladů na provoz o 125.500 Kč a navýšení položky Opravy a udržování 

o 50.200 Kč a navýšení položky Investice o 75.300 Kč. Celkové příjmy a výdaje však zůstávají 

nezměněny. Změna je podrobně rozepsána v rozpisu návrhu rozpočtového opatření (konkrétně 

se jedná např. snížení výdajů na náležitosti kultury, navýšení nákladů na nákup nádob na zimní 

posyp, náklady na opravu dešťové kanalizace, navýšení nákladů na nákup vánočního osvětlení 

ad.). Rozpočtové opatření č. 10/2020 tvoří přílohu tohoto usnesení.  

 

Usnesení RO č. 55/2020/5b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 10/2020. 

 

Usnesení RO č. 55/2020/5c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 10/2020 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 4-0-0  

Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: neprodleně a průběžně 

 

Příloha – Rozpočtové opatření číslo 10/2020. 

 

ad 6) Cenová nabídka – smlouvy O2 (mobilní telefony) 

 

Místostarosta informoval RO, že na základě usnesení RO č. 53/2020/8b dojednal se společností 

O2 novou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb. Na základě nabídky O2 Profi 

která zahrnuje pevné linky a 21 mobilních čísel by byla souhrnná platba  

5.675 Kč s DPH. Smlouva je na 24 měsíců, a součástí je tzv. HW budget, tedy rozpočet 

na nákup mobilních zařízení ve výši 18.000 Kč s DPH. V současné době obec platí za mobilní 

služby a pevné linky dohromady 7.100 Kč a dále nepravidelně dobíjí čtyři předplacená mobilní 

čísla.  

 

Usnesení RO č. 55/2020/6 

RO schvaluje smlouvu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a O2 Czech Republic a.s., 

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336 o poskytování 
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telekomunikačních služeb. Smlouva je na 24 měsíců a minimální plnění při aktivaci 21 sim je 

4.690 Kč bez DPH. Smlouva se skládá ze tří dokumentů: Závazná nabídka služeb, Dohoda 

o poskytnutí slevy, Zmocnění primárního správce. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta  
 

ad 7) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

Zapůjčení PC žákům školy 

Starostka informovala RO, že ředitel školy požádal o možnost bezplatného půjčování 

notebooků pořízených z dotačního projektu Zázemí pro mimoškolní aktivity. Zřizovatel chce 

tímto způsobem co nejrychleji přispět k bezproblémové realizaci online výuky na naší škole. 

Možnost byla také pro jistotu konzultována s poskytovatelem dotace, s vedoucí oddělení 

realizace územního odboru IROP pro Moravskoslezský kraj. Zapůjčení notebooků s odvoláním 

na situaci okolo COVIDu je možné. Samozřejmě příjemce dotace (obec) zde na sebe bere 

riziko, že pokud dojde k jakékoliv poruše na notebooku v době zapůjčení, tak je nutné zajistit 

okamžitou opravu/náhradu. Dále jsme byli upozorněni, že notebooky musí být vráceny do tříd 

ihned poté, co bude opětovně umožněna realizace zájmových kurzů. 
 

Usnesení RO č. 55/2020/7a 

RO schvaluje výpůjčku Notebooků ASUS, jenž byly pořízeny v rámci projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832 s názvem Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích 

pod Ondřejníkem žákům ZŠ a MŠ Karla Svolinského za účelem zajištění online výuky 

a pověřuje starostku obce uzavíráním jednotlivých Smluv o výpůjčce mezi obcí a zákonnými 

zástupci žáků. Výpůjčka bude bezplatná a podmínkou je vrácení notebooků ihned po otevření 

škol. 

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

 

Webové stránky školy 

Starostka informovala RO, že na webu školy byl dne 16.10.2020 zveřejněn text zaměstnanců 

školy na podporu pana ředitele s názvem KONKURZ na ředitele školy NE !!!. 

 

Usnesení RO č. 55/2020/7b 

RO pověřuje starostku odeslání dotazu řediteli školy, která konkrétní fyzická osoba zveřejnila 

text s názvem Podpora řediteli školy (KONKURZ na ředitele školy NE !!! – zveřejněno dne 

16.10.2020 v 18:32 hod.) na webu školy (www.zskuncice.cz) a kdo k tomu dal pokyn. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka  

 

ad 8) Dodatek č. 1 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 7/2020 

 Starostka uvedla, že dne 4.5.2020 byla mezi obcí a orientačním klubem O-RUNNAŘI 

Beskydy, z.s. uzavřena smlouva o poskytnutí dotace číslo 07/2020 ve výši 15.000 Kč. Dotace 

byla určena na uspořádání závodu v orientačním běhu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

(plánováno na 17.10.2020). Závody ale musely být z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR 

dne 14.10.2020 zrušeny. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády byly vydávány v podstatě ze dne 

na den, do poslední chvíle měli pořadatelé v úmyslu závody uskutečnit a také všechny přípravy 

probíhaly podle plánu a v souladu s aktuálně účinnými nařízeními vlády. Nová mapa prostoru 

závodu byla vyhotovena a vyfakturována stejně tak, jako byly připraveny všechny tratě. 

Pořadatelé závodu, O RUNNAŘI Beskydy, z.s., požádali dne 19.10.2020 emailem obec 

o možnost prodloužení doby dosažení účelu dotace na příští rok (závod bude naplánován opět 

na podzim 2021) a o částečné proplacení již vynaložených nákladů (např. financování tvorby 

nové mapy pro závod orientačního běhu v prostoru lokality „Papradná“). Starostka seznámila 

RO s návrhem Dodatku č. 1, který obsahuje výše navržený postup. 

http://www.zskuncice.cz/
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Usnesení RO č. 55/2020/8 

RO schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace číslo 7/2020 ze dne 

04.05.2020 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a O-RUNNAŘI Beskydy, z. s., sídlem 

Erbenova 397, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 07409460. Předmětem Dodatku č. 1 

prodloužení doby dosažení účelu dotace do 31.12.2021. 

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

 

ad 9) Záležitosti vodovodů a kanalizací (Kunčická s.r.o.) 

Starostka seznámila RO se skutečností, že za účelem převodu jmění z obchodní společnosti 

Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 596, PSČ 73913, IČO 27833267 na obec 

Kunčice pod Ondřejníkem je potřeba připravit projekt převodu jmění. Projekt schvaluje 

zastupitelstvo obce, před podpisem projektu se projekt zveřejní na portálu justice.cz a za měsíc 

od zveřejnění se pak bude konat Valná hromada zanikající společnosti.  

 

Usnesení RO č. 55/2020/9a 

RO ukládá starostce obce, aby ve spolupráci s právním zástupcem připravila projekt převodu 

jmění z obchodní společnosti Kunčická s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 596, PSČ 

73913, IČO 27833267 na obec Kunčice pod Ondřejníkem tak, aby rozhodný den převodu jmění 

společnosti Kunčická s.r.o. na obec Kunčice pod Ondřejníkem byl den 31.12.2020. 

Hlasování: 4-0-0  

 

Software SQL Ekonom- modul vodné a stočné 

Místostarosta informoval RO, že v souvislosti s ukončením činnosti obchodní společnosti 

Kunčická s.r.o. a převodem správy vodovodů a kanalizací pod obec, je potřeba zakoupit 

software, který umožní jednoduchou správu všech záležitostí týkající se vodovodu a kanalizace 

(evidence odběratelů, evidence zaplacených záloh vodného a stočného, vystavování 

vyúčtování, evidence výměny vodoměrů apod.). Jako nejvýhodnější se jeví program SQL 

Ekonom- modul vodné a stočné. Aktuální způsob řešení je neefektivní a neekonomický - 

neúměrně časově náročný a pro zaměstnance zbytečně časově zatěžující. Místostarosta spolu 

s odpovědnými zaměstnanci prověřil fungování software na referenční návštěvě na obci 

Ostravice, která software využívá.  Zároveň místostarosta seznámil RO s návrhem Licenční 

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

IČ: 00296856 a společností Softbit software, s.r.o., Nad Dubinkou 1634, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou, IČO: 27473716  

 

Usnesení RO č. 55/2020/9b 

RO schvaluje uzavření licenční smlouvy na poskytnutí uživatelských práv na užívání 

ekonomického informačního systému SQL Ekonom- modul vodné a stočné do 1.000 odběrných 

míst, ve verzi pro tři uživatele, mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 

569, PSČ 739 13, IČ: 00296856 a společností Softbit software, s.r.o., Nad Dubinkou 1634, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716. Součástí smlouvy je technický servis 

a poradenská činnost, dle platného ceníku společnosti Softbit software, s.r.o. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta, Daniela Kociánová, Jana Cochlarová, Ivana Řezníčková 

 

Stanovení cen vodného a stočného na rok 2021 

Usnesení RO č. 55/2020/9c 

RO pověřuje místostarostu obce zajištěním stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021. 

Hlasování: 4-0-0  Úkol: místostarosta, Jana Cochlarová 
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ad 10) Různé 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Starostka informovala RO, že žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Podpora 

hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji byla úspěšná a akceptací této žádosti byla 

ze strany Moravskoslezského kraje schválena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje. Celková výše dotace je 111.000 Kč.  

 

Usnesení RO č. 55/2020/10a 

RO schvaluje přijetí dotace Moravskoslezského kraje ve výši 111.000 Kč v rámci dotačního 

programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta, Jana Martináková, lesní hospodář 

 

Příprava Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem 

Příprava Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem, Akčního plánu na rok 2021 

a za účelem přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2021 byla zahájena schůzkou vedení obce 

s Komisí pro rozvoj obce dne 12.10.2020. Členové RO byli seznámeni se Zápisem z pracovního 

jednání Komise pro rozvoj obce a vedení obce ze dne 12. 10. 2020, a také společně procházeli 

jednotlivé projektové záměry. Ke každému bodu proběhla diskuse a připomínky členů RO byly 

zapracovány.      

      

Usnesení RO č. 55/2020/10b 

RO bere na vědomí návrh Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem, Akčního plánu 

na rok 2021. 

 

Žádost o pronájem prostor vhodných k podnikání 

 

Usnesení RO č. 55/2020/10c 

RO projednala žádost MVDr. J. L., Kunčice pod Ondřejníkem (č.j. Kunc 2065/2020) o 

pronájem obecních prostor vhodných k podnikání za účelem zřízení veterinární ambulance v 

horizontu cca 1-2 let. Přestože by veterinární ambulance byla velkým přínosem do oblasti 

služeb v obci, nedisponuje obec Kunčice pod Ondřejníkem adekvátními prostory k pronájmu.  

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 11:00     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 21.10.2020               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 

NP – nadzemní podlaží 

t – tuna 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

SoD – smlouva o dílo 

DPS – Dům pro seniory 

parc. - parcelní  

č. – číslo 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond  

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

HW - hardware 

z.s. – zapsaný spolek 

IČO – identifikační číslo organizace 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


