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Zápis a usnesení z 59. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 18. 12. 2020 

 

Anonymizováno 

 

Přítomni: David Fojtík, Vít Majerek (přítomen od bodu 5), Markéta Menšíková (přítomna 

do bodu 11), Michaela Šebelová, Petr Vrlík (přítomen do bodu 11) 

 

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 59. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 59. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 58. schůze Rady obce 

3. Organizační opatření k plnění usnesení XVII. Zasedání Zastupitelstva obce 

4. Dodatek k Licenční smlouvě (Triada spol.s.r.o.) 

5. Uzavření smlouvy zajišťující splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 

plánovací činnosti při posuzování návrhů na změny územního plánu a pořizování 

I. Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 – 

2021 (Ing. Martina Miklendová) 

6. Smlouva o dílo – projektová dokumentace – Nové centrum v Kunčicích pod 

Ondřejníkem – druhá etapa (Ing. arch. Martin Materna) 

7. VH Kunčická s.r.o.  

8. Organizační schéma – obecního úřadu - navýšení počtu zaměstnanců  

9. Smlouvy o dodávce vody, Smlouvy o odvádění odpadních vod – svěření uzavírání 

smluv s jednotlivými uživateli obecnímu úřadu 

10. Svěření uzavírání smluv s jednotlivými nájemci hrobových míst obecnímu úřad (zrušení 

usnesení a pověření) 

11. Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem 

12. Různé  

 

Usnesení RO č. 59/2020/1 

RO schvaluje program 59. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 58. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 58. schůze RO ze dne 07. 12. 2020. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 58. schůze RO ze dne 07.12.2020. 
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ad 3) Organizační opatření k plnění usnesení XVII. Zasedání Zastupitelstva obce 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Organizačních opatření k plnění přijatých usnesení 

z XVII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 15.12.2020. 

Organizační opatření zahrnuje úkoly přidělené zodpovědným osobám, termíny a komentář.  

 

Usnesení RO č. 59/2020/3 

RO bere na vědomí Organizační opatření k plnění přijatých usnesení z XVII. zasedání 

Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 15. 12. 2020. 

 

ad 4) Dodatek k Licenční smlouvě (Triada spol.s.r.o.) 

 

Starostka informovala RO o přechodu počítačového programu Munis, od společnosti Triada, 

na program mzdy SQL a elektronické výkaznictví. Za tímto účelem předložila návrh Dodatku 

k licenční smlouvě č. 93303.   
 

Usnesení RO č. 59/2020/4 

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

k modulárnímu počítačovému programu Munis, uzavřené 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. Předmětem dodatku je právo 

k užívání lokální verze počítačových programů MUNIS v rozsahů modulů Mzdy 

SQL  Elektronické  výkaznictví ISP SQL na dobu neurčitou. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Ivana Řezníčková, místostarosta Termín: neprodleně 

 

Přišel pan Vít Majerek – počet členů RO je 5. 

 

ad 5) Uzavření smlouvy zajišťující splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 

plánovací činnosti při posuzování návrhů na změny územního plánu a pořizování 

I. Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 – 

2021 (Ing. Martina Miklendová) 

 

Územní plán Kunčice pod Ondřejníkem nabyl účinnosti dne 8. 6. 2017.  

Ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona ukládá pořizovateli nejpozději do 4 let od vydání 

územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce 

zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.  

Vzhledem k tomu, že v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona vzniká v příštím roce v případě 

územního plánu Kunčice p. Ondřejníkem tato povinnost, bylo by vhodné zahájit práce 

na přípravě I. Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za období 2017 

až 2021. Radě obce je proto předložena příkazní smlouva, kterou bude zajištěno nejen 

zpracování a pořízení předmětné zprávy v souladu s platnými právními předpisy, ale také 

posouzení návrhů na změny územního plánu, které obec obdržela v uplynulém období a které 

musí předcházet projednání předmětné zprávy o uplatňování, aby bylo jasné, zda se bude na 

základě zprávy o uplatňování ÚP pořizovat změna č. 3 územního plánu Kunčice p. O.  

Odměna příkazníka za vyhodnocení návrhů na změny územního plánu je stanovena ve výši 

16.000 Kč (neplátce DPH). Předpokládaný počet návrhů je 40. Odměna příkazníka 

za vyhotovení Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem je stanovena 

ve výši 35.000 Kč (neplátce DPH). 
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Usnesení RO č. 59/2020/5 

Rada obce: 

1) Schvaluje  

v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací 

činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona Ing. Martinou Miklendovou, Mjr. Nováka 

1263/35, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 74353128, která zajistí Obecnímu úřadu 

Kunčice pod Ondřejníkem splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 

plánovací činnosti při posouzení návrhů na změny územního plánu, které obec obdržela 

v uplynulém období a pořízení I. Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod 

Ondřejníkem za období 2017 - 2021. Celková odměna příkazníka dle smlouvy je ve výši 

51.000 Kč. 

 

2) Rozhodla 

že, nebude požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci posouzení návrhů 

na změny územního plánu a pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice 

pod Ondřejníkem dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce 

s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu Frýdlant nad 

Ostravicí. 

 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová Termín: průběžně 

 

ad 6) Smlouva o dílo – projektová dokumentace – Nové centrum v Kunčicích pod 

Ondřejníkem – druhá etapa (Ing. arch. Martin Materna) 

 

Starostka seznámila RO s cenovou nabídkou vítěze urbanisticko – architektonické soutěže 

Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem na zpracování projektové dokumentace pro 

pozemní a krajinářskou stavbu, pro 2. etapu, s předpokládanými náklady stavby ve výši 58 mil. 

Kč. Hodinová sazba projektanta je ve výši 400,- Kč/ hod bez DPH. U druhé etapy se počítá 

se vstupem soukromého investora pro realizaci stavby nové prodejny potravin a komerčního 

objektu. Starostka také seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a Ing. arch. Martinem Maternou, sídlem Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava. 

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou 

stavbu na základě vítězného návrhu urbanisticko – architektonické soutěže "Nové centrum 

v Kunčicích pod Ondřejníkem", a to pro druhou etapu, v rozsahu: architektonická studie 

a projektová dokumentace pro územní řízení.  

Předmětem druhé etapy bude návrh řešení vymezeného území jižně od budovy obecního úřadu. 

Jedná se o řešení centrálního veřejného prostranství, úpravu místní komunikace, návrh prodejny 

potravin a komerčního objektu včetně navazujících zpevněných a dopravních ploch. 

Území je členěno na stavební objekty: 

SO 01 - Prodejna potravin 

SO 02 - Komerční objekt  

SO 03 - Parkovací plochy a navazující zpevněné plochy prodejny potravin 

SO 04 - Zpevněné pochůzí plochy ve vazbě na obchodní objekty 

SO 05 - Zastávka + navazující zpevněné plochy 

SO 06 - Centrální veřejné prostranství + navazující parkové úpravy 

SO 07 - Úpravy místní komunikace 
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Celková dohodnutá cena za dílo je ve výši 1.197.600 Kč bez DPH., tedy 1.449.096 Kč vč. DPH 

21 %. Fakturace bude probíhat v jednotlivých etapách, dle dokončení předmětných částí 

dohodnutého díla. 

 

Dále také proběhla diskuse o architektonické studii WMA architects na Udržovací práce 

prodejny potravin, která byla objednána v průběhu letošního roku. Předpokládané náklady 

na zvažované nutné opravy jsou okolo 3,0 mil. Kč. Jen výměna oken a vstupních dveří dle 

rozpočtu i cenové nabídky vychází na 0,5 mil. Kč. Vzhledem k návrhu akčního plánu 

na výstavbu nové prodejny potravin se vstupem soukromého investora (předpoklad zahájení 

prací do 2 let) by bylo neúčelné na tak krátkou dobu finance obce na opravu objektu vynaložit. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/6a 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o celkových předpokládaných nákladech 

uvažované opravy stávající prodejny potravin v centru obce, s tím, že další činnosti na akci 

„Udržovací práce prodejny potravin“ se z důvodu neúčelnosti zastavují. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/6b 

RO schvaluje uzavření smlouvy o dílo "Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - 2. etapa“ 

na zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu na základě 

vítězného návrhu urbanisticko – architektonické soutěže "Nové centrum v Kunčicích pod 

Ondřejníkem", mezi Ing. arch. Martinem Maternou, sídlem Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava, 

IČ: 72482346 a obcí Kunčice pod Ondřejníkem za celkovou cenu ve výši 1.197.600 Kč bez 

DPH., tedy 1.449.096 Kč vč. DPH 21 %. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: průběžně 
 

ad 7) VH Kunčická s.r.o.  

 

Členové rady obce se dále v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o. 

zabývali stanovením ceny vodného pro rok 2021 a stanovením ceny stočného pro rok 2021. 

Podkladový materiál pro jednání VH připravil David Fojtík, jednatel společnosti.  

 

Stanovení ceny stočného 

Minimální cena stočného se řídí podmínkami dotace SFŽP a je využita sleva oproti rozhodnutí 

SFŽP. Pro rok 2021 je cena stočného navržena ve výši: 46,36 Kč/m3 bez DPH. Na základě 

předložených podkladových materiálů a diskuse rozhodli členové valné hromady o výši 

stočného pro rok 2021 takto: 

 

Usnesení RO č. 59/2020/7a 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13, jejímž jediným společníkem je obec Kunčice 

pod Ondřejníkem, schvaluje cenu stočného pro rok 2021 ve výši: 46,36 Kč/m3 bez DPH. 

Při výše daně 10 % bude cena vč. DPH 51,- Kč/m3. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jana Cochlarová, Daniela Kociánová Termín: neprodleně a průběžně 

 

Před projednáváním ceny vodného pro Beskydské rehabilitační centrum upozorňuje starostka 

podle § 8 zákona o střetu zájmu na svůj poměr k projednávané věci. 
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Stanovení ceny vodného 

Návrh ceny vodného pro rok 2021 vychází ze známých skutečností roku 2020 

a z předpokládaných změn v roce 2021. Cena vodného pro občany a podnikatele pro rok 2021 

byla navržena ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH. V případě ceny vody pro Beskydské rehabilitační 

centrum (provozně související vodovod) byla pro rok 2021 navržena cena ve výši 34,20 Kč/m3 

bez DPH. Sleva je poskytována i z důvodu možnosti napojení dalších občanů v této lokalitě. 

Na základě předložených podkladových materiálů a diskuse rozhodli členové valné hromady 

o výši vodného pro rok 2021 takto: 

 

Usnesení RO č. 59/2020/7b 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13, jejímž jediným společníkem je obec Kunčice 

pod Ondřejníkem, schvaluje cenu vodného pro občany a podnikatele pro rok 2021 ve výši: 

35,- Kč/m3 bez DPH. Při výše daně 10 % bude cena vč. DPH 38,50 Kč/m3. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jana Cochlarová, Daniela Kociánová Termín: neprodleně a průběžně 

 

Usnesení RO č. 59/2020/7c 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13, jejímž jediným společníkem je obec Kunčice 

pod Ondřejníkem, schvaluje cenu vody pro Beskydské rehabilitační centrum (provozně 

související vodovod) v roce 2021 ve výši 34,20 Kč/m3 bez DPH a pověřuje jednatele, aby 

jednali a uzavřeli s vedením uvedené organizace dodatek ke smlouvě pro rok 2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jana Cochlarová, Daniela Kociánová, David Fojtík Termín: neprodleně 

a průběžně 

 

Místostarosta informoval RO o problému Společenství vlastníků pro dům čp. ,  v Kunčicích 

pod Ondřejníkem, kteří rozporují množství odebrané pitné vody naměřené hlavním 

vodoměrem, které se rozchází se součtem bytových vodoměrů za rok o více jak 250 m3 

v neprospěch SVJ. Tuto skutečnost řeší dlouhodobě. Na základě žádosti předsedy SVJ, svolal 

místostarosta se zástupci SVJ schůzku. Po dohodě se zástupci SVJ místostarosta nechal 

objednat nový vodoměr a po výměně se starý vodoměr odešle na přeměření, aby se zjistilo, zda 

rozdíl v množství odebrané pitné vody nezpůsobuje vadný vodoměr. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/7d 

Rada obce v působnosti Valné hromady obchodní společnosti Kunčická s.r.o., IČ 27833267 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13, jejímž jediným společníkem je obec Kunčice 

pod Ondřejníkem, bere na vědomí informaci místostarosty obce o problému Společenství 

vlastníků pro dům čp.  v Kunčicích pod Ondřejníkem, kteří rozporují množství odebrané pitné 

vody naměřené hlavním vodoměrem. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb 

 

Starostka informovala RO, že má obec uzavřenu se společností ON – EPD, s.r.o. Smlouvu 

o poskytování poradenských a konzultačních služeb, jejichž předmětem je poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR). Služba je poskytována pro všechny povinné 

subjekty obce – tedy pro obec, pro společnost Kunčická s.r.o. a pro Základní školu a mateřskou 

školu Karla Svolinského, příspěvkovou organizaci obce.  Poměrná část nákladů byla 

refakturována společnosti Kunčická s.r.o., náklady za školu hradí obec jako zřizovatel. Měsíční 

paušál činí 6.000 Kč/ měsíčně. S ohledem na skutečnost že od ledna 2021 společnost Kunčická 
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s.r.o nebude existovat, dohodla starostka obce snížení měsíčního paušálu na 4.000 Kč měsíčně. 

Snížení je předmětem navrženého Dodatku č. 1. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/7e 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních 

služeb mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností ON – EPD, s.r.o., se sídlem Dolní 

Libina 190, 788 05 Libina., IČO: 066 81 654. Předmětem Dodatku č. 1 je snížení měsíčního 

paušálu na částku 4.000 Kč bez DPH. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: leden 2021 

 

Smlouva o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO 

 

Starostka seznámila RO se skutečností, že společnost Kunčická s.r.o. uzavřela dne 12. ledna 

2018 Smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO se společností 

EXTÉRIA s.r.o., sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 02565366. 

Jelikož obec Kunčice pod Ondřejníkem dříve měla uzavřenu stejnou smlouvu, ale usnesením 

RO č. 8/2019/15 ze dne 15. ledna 2019 schválila odstoupení od této smlouvy a obec řeší nyní 

oblast BOZP jiným způsobem, nepovažují členové RO za potřebné pokračování této smlouvy. 

Smlouva je automaticky prodlužována o 1 rok, pokud není v termínu sdělena společnosti 

výpověď. 
 

Usnesení RO č. 59/2020/7f 

RO schvaluje, že obec Kunčice pod Ondřejníkem nemá zájem o další trvání smluvního vztahu, 

který vznikl na základě Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP 

a PO v rozsahu dle smlouvy, kterou společnost Kunčická s.r.o. uzavřela dne 12. ledna 2018, 

v souladu s čl. VI. odst. 2 této smlouvy a ukládá starostce obce, aby zajistila sdělení této 

skutečnosti společnosti EXTÉRIA s.r.o. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: nejpozději 11. leden 2021 

 

ad 8) Organizační schéma – obecního úřadu - navýšení počtu zaměstnanců  

 

Starostka seznámila RO s návrhem nového Organizačního schématu Obecního úřadu 

v Kunčicích pod Ondřejníkem ke dni 01. 01. 2021. Předmětem změny je navýšení 0,5 úvazku 

na úseku sekretariátu: Administrativa, sekretariát, pošta, kulturní záležitosti, redakce obecních 

novin. Dále zařazení hřbitovní agendy do struktury obecního úřadu a agendy související 

s provozováním vodovodů a kanalizací, jak na administrativním úseku, tak na úseku údržby. 

Na úseku údržby dojde k navýšení o dva celé úvazky, které jsou definovány shodně takto: 

Provoz a údržba vodovodů a kanalizací. Pracovník dělnické profese na údržbu obce, provádění 

drobných stavebních a údržbářských prací. Z hlediska rozpočtu bude mzda jednoho 

zaměstnance vedena na OdPa 2310 Pitná voda a mzda jednoho zaměstnance bude vedena 

na OdPa 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/8 

RO schvaluje nové Organizační schéma Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

dle předloženého návrhu ke dni 01.01.2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně  

 

Příloha: Organizační schéma Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem ke dni 01. 01. 

2021 
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ad 9) Smlouvy o dodávce vody, Smlouvy o odvádění odpadních vod – svěření uzavírání 

smluv s jednotlivými uživateli obecnímu úřadu 

 

Po ukončení realizace převodu jmění společnosti Kunčická s.r.o. na jediného společníka obec 

Kunčice pod Ondřejníkem bude provozovatelem vodovodu a obecní splaškové kanalizace obec 

Kunčice pod Ondřejníkem. Předpokládané datum je 1.1.2021. S jednotlivými odběrateli jsou 

uzavírány následující smlouvy: 

 

Smlouva o dodávce vody 

Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi provozovatelem a odběratelem 

při dodávkách vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Součástí této smlouvy jsou Obchodní 

podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod, které upravují práva a povinnosti obou 

smluvních stran.  

Smlouva o odvádění odpadních vod obecní kanalizací  

Smlouva je uzavřena podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jeho 

prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). 

Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi provozovatelem a odběratelem 

služby zajišťující odvádění odpadních vod obecní kanalizací. Nedílnou součástí této smlouvy 

jsou Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod, které upravují práva 

a povinnosti obou smluvních stran. 

 

Dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, může rada obce zcela nebo zčásti rozhodování v ostatních 

záležitostech patřících do samostatné působnosti obce svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu.  

 

Usnesení RO č. 59/2020/9 

RO pověřuje obecní úřad rozhodováním o uzavírání Smluv o dodávce vody a Smluv o odvádění 

odpadních vod obecní kanalizací s jednotlivými odběrateli. Jednotlivé smlouvy budou 

uzavírány dle dosavadních vzorů užívaných doposud společností Kunčická s.r.o. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Daniela Kociánová Termín: po ukončení převodu jmění společnosti 

Kunčická s.r.o. na obec a dále pak průběžně 

 

ad 10) Svěření uzavírání smluv s jednotlivými nájemci hrobových míst obecnímu úřad 

(zrušení usnesení a nové pověření) 

 

Dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, může rada obce zcela nebo zčásti rozhodování v ostatních 

záležitostech patřících do samostatné působnosti obce svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/10a 

RO zrušuje usnesení č. 25/2019/10b přijaté na 25. schůzi Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem, 

která se konala dne 6. srpna 2019 a usnesení č. 54/2020/10b přijaté na 54. schůzi Rady obce 

Kunčice pod Ondřejníkem, která se konala dne 5. října 2020. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Kristýna Majerková Termín: průběžně 

 

Usnesení RO č. 59/2020/10b 

RO pověřuje obecní úřad rozhodováním o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst, jejichž 

předmětem je nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti "Urnový háj" u dřevěného kostela 

sv. Prokopa a sv. Barbory, nacházející se na hmotných nemovitých věcech, pozemcích parc. 
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č. 1928/1 a parc. č. 1930/4, vše k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, jejíž vzor byl schválen 

usnesením RO č. 35/2020/13 přijatým na 35. schůzi Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem, 

která se konala dne 22. ledna 2020,  a pověřuje obecní úřad rozhodováním o uzavírání smluv 

o nájmu hrobových míst, jejichž předmětem je nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti 

u kostela sv. Maří Magdalény, nacházející se na hmotných nemovitých věcech, pozemcích parc. 

č. 301, parc. č. 1034/1 a parc. č. 3358/2, vše k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, jejíž vzor byl 

schválen usnesením RO č. 54/2020/10a přijatým na 54. schůzi Rady obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, která se konala dne 5. října 2020. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Kristýna Majerková Termín: průběžně 

 

ad 11) Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem 

a)  Rozpočet na rok 2021 

Předmětem jednání RO je projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, na rok 2021, který byl zaslán 

předsedovi Finančního výboru emailem dne 30. září 2020. Návrh bude tvořit přílohu toho 

zápisu.Financováním školy se rada obce, společně se zástupci školy a finančním výborem 

zabývala již dne 14.7.2020, kde bylo škole sděleno, že do návrhu rozpočtu obce bude navržen 

nižší neinvestiční příspěvek zřizovatele – ve výši 3,2 mil. Kč. Finanční výbor byl dále pověřen 

jednáním s vedením školy o výši poskytnutého neinvestičního příspěvku obce (v rozpočtu 

označeno jako dotace zřizovatele). Proběhla schůzka ve škole, s dalšími členy zastupitelstva 

obce a finančního výboru (např. pan Hrdý, pan Mikala, pan Majerek ad.). Finanční výbor 

doporučil, aby náklady na energie (voda – 154.350 Kč, plyn – 410.000 Kč, elektrická energie 

– 725.000 Kč) v rozpočtem školy předpokládané výši 1.289.350 Kč byly závazným ukazatelem 

(zejména proto, aby v případě překročení těchto nákladů byly dorovnány zřizovatelem v plné 

výši a nemusela na tyto náklady škola hledat zdroje jinde v rámci svého rozpočtu). Panuje ale 

vzájemná shoda, že v případě nedočerpání nebude muset příspěvková organizace tyto finanční 

prostředky vracet a případné ušetřené finanční prostředky využije pro další rozvoj organizace. 

Cílem tohoto opatření je zajistit dostatek prostředků na provoz zřízené příspěvkové organizace. 

(Bude dle tohoto doporučení zařazeno do rozpočtu). Usnesením Zastupitelstva obce 

č. XVII/2020/9 ze dne 15.12.2020 bylo schváleno, že do schválení rozpočtu na rok 2021 

se hospodaření obce bude řídit rozpočtem upraveným rozpočtovým opatřením č. 12/2020, navíc 

bude možno v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními 

orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízené příspěvkové 

organizaci. Schválení rozpočtu obce se předpokládá v lednu 2021. Rozpočet školy schvaluje 

Rada obce v působnosti zřizovatele. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/11a 

RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626, IČO 

64120473, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 v rozsahu předloženého 

návrhu. Celkem náklady 5.947.630 Kč; Celkem výnosy: 5.947.630 Kč. RO dále schvaluje, že 

v případě překročení předpokládané výše nákladů na energie v rozpočtem školy předpokládané 

výši 1.289.350 Kč (voda – 154.350 Kč, plyn – 410.000 Kč, elektrická energie – 725.000 Kč) 

bude navrženo navýšení neinvestičního příspěvku na krytí těchto nákladů. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Jaroslav Goj Termín: informovat školu do konce roku 2020 

 

Příloha: Návrh rozpočtu školy na rok 2021 
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b) Střednědobý výhled rozpočtu 

RO dále projednala střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, na roky 2022 a 2023. 

S ohledem na nejasnosti ohledně financování obci je navržena předpokládaná výše výnosů 

a nákladů pro oba roky shodně na 6.245.000 Kč. Návrh vychází z předpokládaného navýšení 

oproti rozpočtu na rok 2021 o 5 %. Jedná se ale pouze o předpoklad. Rozpočet školy na daný 

rok je vždy schvalován s přihlédnutím k aktuální situaci. Střednědobý výhled rozpočtu není 

tedy zcela závazný. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/11b 

RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626, IČO 

64120473, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na roky 2022, 2023: 

 

2022: 

celkem náklady: 6.245.000 Kč 

celkem výnosy: 6.245.000 Kč 

 

2023: 

celkem náklady: 6.245.000 Kč 

celkem výnosy: 6.245.000 Kč

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Jaroslav Goj Termín: informovat školu do konce roku 2020 

 

c) Uzavření mateřské školy v průběhu vánočních prázdnin 

Usnesení RO č. 59/2020/11c 

RO bere na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského o uzavření provozu obou 

mateřských škol při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského v době Vánočních 

prázdnin, tedy od pondělí 21.12.2020 do 4.1.2021. Důvodem je malý zájem rodičů o provoz 

mateřské školy v těchto dnech a organizační změny – dezinfekce prostor mateřských škol 

(Dokumenty ZŠKPO/216/2020 a ZŠKPO/220/2020). 

 

d) Výroční zpráva o činnosti školy 

RO byla také seznámena s Výroční zprávou o činnosti školy 2019-2020, příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. 

Výroční zpráva byla školskou radou schválena dne 12.10.2020. Starostka upozorňuje, 

že Výroční zpráva byla školou doručena až dne 7.12.2020. Doručení výroční zprávy si musela 

starostka vyžádat, poté, co si všimla zveřejnění Výroční zprávy na webových stránkách školy.  

 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 

§ 7 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s 

výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke 

schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů 

zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 
 

Usnesení RO č. 59/2020/11d 

RO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy 2019-2020, příspěvkové organizace 

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

s konstatováním, že nebyla zřizovateli zaslána v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 
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e) Dopis (č.j. Kunc 2589/2020) 

 

Usnesení RO č. 59/2020/11e 

RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem 73913 Kunčice pod Ondřejníkem 626, IČO 

64120473, bere na vědomí dopis ze dne 15.12.2020 (č.j. 2589/2020). 

 

Odešli Petr Vrlík a Markéta Menšíková – počet členů RO je 3. 

 

ad 12) Různé 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 14.12.2020 

Starostka seznámila RO s návrhem změny rozpisu rozpočtu ze dne 14.12.2020. Předmětem 

změny rozpisu rozpočtu je především rozpis příjmů na zálohy el. energie nájemců, změny 

v daňových příjmech obce a navýšení příjmů ze sběru železného šrotu a z prodeje kalendářů. 

Dále je předmětem změna rozpisu výdajů na nájem popelnic, revizi trafostanice ČOV, nájemné 

sálu na Huťařství, odvod sociálního pojištění za členy volebních komisí, na materiál, poštovné, 

právní služby, nemocenskou ad.. Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených 

zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/12a 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 14.12.2020. 

 

Usnesení RO č. 59/2020/12b 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o podání Žádosti o poskytnutí finančních 

příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z dotace Ministerstva zemědělství. Jedná 

se o dotaci na zalesnění (obnova, zajištění a výchova lesních porostů), obec žádá o 94.200 Kč. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 10:20     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 18.12.2020               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 

SoD – smlouva o dílo 

parc. - parcelní  

č. – číslo 

SFŽP - Státní fond životního prostředí 

IČO – identifikační číslo organizace 

Kč – korun českých 

DPH – daň z přidané hodnoty 

SVJ – společenství vlastníků jednotek 

ČOV – čistírna odpadních vod 

GDPR - General Data Protection Regulation volně 

přeloženo jako Obecné nařízení na ochranu osobních 

údajů 

hod - hodin

 

Seznam příloh: 

Organizační schéma Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem ke dni 01. 01. 2021 

Návrh rozpočtu školy na rok 2021 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


