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Zápis a usnesení z 57. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 09. 11. 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 57. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
Návrh programu: 
 

1) Schválení programu 57. schůze RO  
2) Kontrola usnesení z 55. a 56. schůze RO 
3) Návrh programu XVI. Zasedání ZO 
4) Prominutí dluhu na nájemném za prostory určené k podnikání ve vlastnictví obce 

pro provozovny, které musely uzavřít nebo omezit provoz  
5) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
6) Výpověď smlouvy T – Mobile (datová SIM) 
7) Různé  

 
Usnesení RO č. 57/2020/1: 
RO schvaluje program 57. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Hlasování: 4-0-0  
 
ad 2) Kontrola usnesení z 55. a 56. schůze RO 
 
Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 55. schůze RO ze dne 21. 10. 2020 a z 56. schůze 
RO ze dne 27. 10. 2020. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 
 
Usnesení RO č. 57/2020/2 
RO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z 55. schůze RO ze dne 21.10.2020 
a kontrolu plnění usnesení z 56. schůze RO ze dne 27.10.2020. 
 
ad 3) Návrh programu XVI. Zasedání ZO 
 
Starostka dále uvedla, že další zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem je 
plánováno na 18. listopadu 2020. Navržený program jednání XVI. 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. Kontrola usnesení z XV.  zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
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4. Příprava Plánu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem – zpráva Komise pro rozvoj 
obce a Finančního výboru 

5. Informace o plnění rozpočtu obce, Rozpočtové opatření  
6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí 
7. Přijetí úvěru 
8. Rozhledna Skalka – stanovení dalšího postupu 
9. Dary obyvatelstvu - kalendář, požár rodinného domu 
10. Převod jmění společnosti Kunčická s.r.o. na obec Kunčice pod Ondřejníkem 
11. Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Oprava povrchu místních komunikací 4b a 5b 

v obci Kunčice pod Ondřejníkem (SWIETELSKY stavební s.r.o.) 
13. Různé 

 
Usnesení RO č. 57/2020/3 
RO schvaluje návrh programu jednání XVI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, které je plánováno na 18.11.2020. 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta Termín: do konce listopadu 
 
ad 4) Prominutí dluhu na nájemném za prostory určené k podnikání ve vlastnictví obce 
pro provozovny, které musely uzavřít nebo omezit provoz  
 
Je navrženo prominutí dluhu na nájemném za dva poslední měsíce roku 2020 (listopad, 
prosinec) pro podnikatele v obci, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny a mají s obcí 
uzavřenu nájemní smlouvu (za účelem podpory podnikání v obci a k snížení dopadů nouzového 
stavu a s ním souvisejících opatření).  Jedná se o provozovnu kadeřnictví, kterou musela paní 
Juračáková na základě usnesení vlády uzavřít. Výše nájmu dle Nájemní smlouvy ze dne 
23.2.2019 paní Miroslavy Juračákové je 1.038 Kč /měsíc. Pokud by již měla paní Juračáková 
nájemné uhrazeno, může být platba převedena do dalšího období. 
 
Usnesení RO č. 57/2020/4 
RO schvaluje v rámci podpory podnikání v obci a k snížení dopadů nouzového stavu a s ním 
souvisejících opatření prominutí dluhu na nájemném za dva následující měsíce roku 2020 
(listopad, prosinec) pro podnikatele v obci, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny a mají 
s obcí uzavřenu nájemní smlouvu: 
 

• paní Miroslavu Juračákovou, Kunčice pod Ondřejníkem 118, IČ: 60289210 (prominutí 
dluhu na nájemném v celkové výši 2.076 Kč) 

 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková, Jana Cochlarová  
 
ad 5) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
 
Usnesení RO č. 57/2020/5a 
Starostka dále informovala RO, že bylo dosud zapůjčeny 6ks 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. RO bere uvedenou informaci na vědomí. 
 
 



3 
 

Usnesení RO č. 57/2020/5b 
RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí předložené Výkazy zisku a ztráty 
a Rozvahy za období 09/2020. 
 
Usnesení RO č. 57/2020/5c 
RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt využívající zjednodušené vykazování 
nákladů – šablony III, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018486 v oblasti prioritní 
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Celková výše poskytnuté dotace je 
881.099 Kč. Termín realizace projektu je 1.1.2021-31.12.2022. Tyto peníze budou zaslány 
na účet zřizovatele u ČNB a následně ihned převedeny Základní škole a mateřské škole Karla 
Svolinského.  
 
Usnesení RO č. 57/2020/5d 
RO bere na vědomí informaci starostky obce, že z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 
v tzv. „Dolní školce“, byla v době uzavření mateřské školy z důvodu prodloužených 
podzimních prázdnin nařízena Krajskou hygienickou stanicí karanténa dětí i zaměstnanců. 
 
ad 6) Výpověď smlouvy T – Mobile (datová SIM) 
 
Místostarosta informoval RO o probíhajícím převodu mobilních telefonních čísel 
od společnosti K-Level pod společnost O2 na základě rozhodnutí RO č. 55/2020/6 ze dne 
21. října 2020. V této souvislosti místostarosta obce navrhuje vypovědět smlouvu na datové 
služby u operátora T-Mobile Czech Republic a.s. a převod této datové služby pod operátora O2 
Czech Republic a.s. Jedná se o záložní datový zdroj pro protipovodňový systém, kdyby došlo 
k výpadku hlavního poskytovatele internetového připojení. 
 
Usnesení RO č. 57/2020/6 
RO schvaluje výpověď smlouvy o poskytování datových služeb se společností T-Mobile Czech 
Republic a.s. (tel. číslo sim karty 739 064 191) a souhlasí s převodem datových služeb pod 
společnost O2 Czech Republic a.s., na základě schválené smlouvy mezi obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, 
IČ: 60193336, - rozhodnutí RO č. 55/2020/6 ze dne 21.10.2020. 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta 
 
ad 7) Různé 
 
Informace o plnění rozpočtu obce 
 
Změna rozpisu rozpočtu ze dne 05.11.2020 
 
Starostka seznámila RO se změnou rozpisu rozpočtu ze dne 05.11.2020. Předmětem změny 
rozpisu rozpočtu je především změna rozpisu příjmů z důvodu vyššího příjmu poplatků za 
hrobová místa a změna rozpisu výdajů zejména u zajištění voleb, pohřebnictví a požární 
ochrana – dobrovolná část. Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených 
zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn. 
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Usnesení RO č. 57/2020/7a 
RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 05.11.2020 
 
Bezplatné zveřejnění inzerce v obecních novinách 
 
Pan Petr Vrlík, člen rady obce, před projednáváním následujícího bodu programu oznámil 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 jeho osobní poměr k bodu k projednávané věci. 
 
Starostka seznámila RO s návrhem na bezplatné zveřejnění inzerce v rozsahu ¼ strany 
v listopadovém vydání obecních novin pro restaurace a jiné provozovny, jež musely být 
z rozhodnutí vlády uzavřeny a nabízejí občanům službu výdejního okénka. Jedná se 
o minimální formu podporu podnikání v obci, kterou může obec v tuto chvíli poskytnout. 
 
Usnesení RO č. 57/2020/7b 
RO schvaluje za účelem podporu podnikání v obci bezplatné zveřejnění inzerce v rozsahu 
¼ strany v listopadovém vydání obecních novin pro restaurace a jiné provozovny, jež musely 
být z rozhodnutí vlády uzavřeny a nabízejí občanům službu výdejního okénka.  
Hlasování: 3-0-1 Úkol: starostka, Jana Cochlarová, Kristýna Majerková 
 
Dále proběhla diskuse k projektům týkajících se bezpečnosti dopravy – byly stanoveny priority 
projekční přípravy projektové dokumentace k rozcestí k nádraží a také u vypracování studie 
chodníků na dolním konci, směrem na Tichou. Také bylo diskutováno přesunutí přístřešku 
autobusové zastávky u dolního kostela a také zakoupení nového přístřešku autobusové zastávky 
do Rakovce. Starostka dále informovala RO, že projekt chodníku k DPS neobsahuje dostatečné 
osvětlení a VO bude naprojektováno. Také bylo diskutováno nedostatečné veřejné osvětlení 
všech chodníků, pěší cesty k nádraží a páteřních komunikací v obci.  
 
Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 20:15 
hodin.  
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 09.11.2020               Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  
PSČ – poštovní směrovací číslo 
č.p. – číslo popisné 
k.ú. – katastrální územ   
  

ZO – zastupitelstvo obce 
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond 
parc. - parcelní  
RD – rodinný dům

 
Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


