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Zápis a usnesení z 60. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 11. 01. 2021 

Anonymizováno 

 

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

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 8:10 hodin. 

Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou všichni členové Rady obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, RO je usnášení schopná. 

 

(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se) 

 

ad 1) Schválení programu 60. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 60. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 59. schůze Rady obce 

3. Návrh programu XVIII. Zasedání Zastupitelstva obce 

4. Dodatek č. 8 (Kleinwächter holding a s.) – harmonogram vydávání ON 2021 

5. DAS Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR 

pojistná smlouva o pojištění právní ochrany č. 2122177 VOZIDLO  

pojistná smlouva o pojištění právní ochrany č. 2122178 OBCE a nároky a spory 

ze smluv 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb (MUDr. 

Chovančík) 

7. Smlouva o účtu-Česká spořitelna a.s. 

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

pod Ondřejníkem 

9. Dodatek č. 1 – Smlouva o umístění reklamního zařízení na prodejně Hruška (Peandre 

s.r.o.) 

10. Různé 

 

Usnesení RO č. 60/2021/1 

RO schvaluje program 60. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 59. schůze Rady obce 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 59. schůze RO ze dne 18. 12. 2020. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 59. schůze RO ze dne 18.12.2020. 

 

ad 3) Návrh programu XVIII. Zasedání Zastupitelstva obce 

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

na 26. ledna 2021. Navržený program jednání XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, je tento: 
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1. Volba ověřovatelů zápisu 

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

ze schválených bodů programu) 

3. Kontrola usnesení z XVII.  zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2031 

6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce-TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s. a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021 o poskytnutí této dotace 

7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce-Medela-péče o seniory, o. p. s. a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021 o poskytnutí této dotace 

8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce-Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem 

a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021 o poskytnutí této dotace 

9. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí–Rekonstrukce školní kuchyně při školní 

jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem 

10. Informace o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

11. Různé 

 

Usnesení RO č. 60/2021/3 

RO schvaluje návrh programu jednání XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které je plánováno na 26.1.2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: program zveřejnit 18.1.2021 

 

ad 4) Dodatek č. 8 (Kleinwächter holding a s.) – harmonogram vydávání ON 2021 

Starostka seznámila RO s návrhem Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a firmou KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, 

738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05539528. Předmětem tohoto dodatku je změna Přílohy č.2 - 

časový harmonogram grafického zpracování a tisku obecních novin pro období únor 2021–

leden 2022. Termín předání podkladů pro grafické zpracování je 5 pracovních dní před dnem 

vydání. V tomto čase je počítáno se dvěma korekturami.  

 

Usnesení RO č. 60/2021/4 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a firmou KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 

Frýdek-Místek, IČO: 05539528. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Majerková, Střalková  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Ukončení činnosti Kunčická s.r.o. 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že obchodní společnost Kunčická s.r.o., 

IČ: 27833267, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 73913, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 37014, zanikla ke dni 

1.1.2021 s převodem jmění na jediného společníka Obec Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 002 

96 856, se sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, na něhož přešlo jmění zanikající 

obchodní společnosti. 

 

Starostka dále uvedla, že schválené body 5-7 programu souvisí se zánikem obchodní 

společnosti Kunčická s.r.o. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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ad 5) DAS Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR 

 

Starostka informovala RO, že byly vypovězeny smlouvy o právní ochraně, které měla 

společnost Kunčická s.r.o uzavřeny se společností DAS Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, 

Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4. Přeplatek bude vrácen na účet obce a nyní jsou předloženy 

aktualizace smluv, které má již nyní se společností DAS Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR 

uzavřeny přímo obec Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

a) pojistná smlouva o pojištění právní ochrany č. 2122177 VOZIDLO  

V pojistné smlouvě o pojištění právní ochrany č. 2122177 VOZIDLO se jedná o přepracování 

všech dosud pojištěných předmětů pojištění, konkrétně o navýšení rozsahu pojištění 

o automobil ISUZU D-MAX a pracovní stroj samojízdný BONETTI FX100 SS. Tarifní roční 

pojistné se navyšuje o 3.800 Kč. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/5a 

RO schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 2122177 mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a společností DAS Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 

1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle. Roční pojistné činí 9.310 Kč. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

 

b) pojistná smlouva o pojištění právní ochrany č. 2122178 OBCE a nároky a spory 

ze smluv 

V pojistné smlouvě o pojištění právní ochrany č. 2122178 OBCE se jedná o přepracování všech 

dosud pojištěných předmětů pojištění, konkrétně o navýšení počtu zaměstnanců a přidání řešení 

sporů ze smluv. Roční navýšení pojištění je o cca 5.600 Kč. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/5b 

RO schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 2122178 mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a společností DAS Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 

1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle. Roční pojistné činí 36.433 Kč. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

ad 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb (MUDr. 

Chovančík) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 

pracovnělékařských služeb mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb MUDr. Janem Chovančíkem, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 

569, IČ: 75116308. Předmětem Dodatku je ukončení služeb na základě Smlouvy o zajišťování 

preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb, která byla 

uzavřena dne 30.12.2019 se společností Kunčická s.r.o. a jejich převedení pod obec a dále 

změna Přílohy č. 1 – Ceník výkonů, který nově obsahuje širší spektrum úkonů. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/6 

RO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb mezi Obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb MUDr. Janem 

Chovančíkem, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, IČ 75116308. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, místostarosta Termín: průběžně 
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ad 7) Smlouva o účtu-Česká spořitelna a.s. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/7 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že běžný bankovní účet číslo 1735758319/0800 

vedený u České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, 

který využívala společnosti Kunčická s.r.o. byl převeden pod obec. Na tento účet bude nadále 

možno zasílat platby za vodné a stočné. 

 

ad 8) Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem 

 

a) Platový výměr ředitele školy 

Starostka informovala RO o skutečnosti, že vláda vydala dne 21.12.2020 nařízení vlády 

č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů dne 31.12.2020. S účinností od 01.01.2021 přísluší 

zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, platový tarif uvedený v příloze č. 4 

k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. V Příloze č. 4 došlo nařízením vlády č. 603/2020 Sb. ke změně 

částek v jednotlivých platových třídách a platových stupních. Navyšuje se tak automaticky 

základní platový tarif ředitele školy. S ohledem na tuto skutečnost je nutné aktualizovat platový 

výměr ředitele školy.  V materiálech byl předložen návrh platového výměru ředitele školy, 

který zohledňuje pouze zákonné navýšení. Vít Majerek navrhuje, aby byl panu řediteli navýšen 

osobní příplatek na částku ….., své důvody popsal v zaslaném návrhu, který tvoří spolu s jím 

navrženým platovým výměrem přílohu tohoto zápisu. Proběhla diskuse. Paní starostka uvádí, 

že dle § 131 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v účinném znění, osobní příplatek 

náleží zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní 

větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Aktuální osobní příplatek ve výši 

……měsíčně, je adekvátní k vykonávané práci ředitelem základní školy a nejsou důvody pro 

jeho zvýšení.  

 

Starostka nechává hlasovat nejprve o návrhu pana Víta Majerka. 
 

RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, 

IČO 64120473, schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném 

znění, a v souladu s  nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, v účinném znění, platový výměr ředitele příspěvkové 

organizace, Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem,  

se sídlem č. p. 626, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Jaroslava Goje, 

s účinností od 1. ledna 2021, dle návrhu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.  

 

Hlasování: 1-4-0 

 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

Příloha č. 1: Návrh pana Víta Majerka a Platový výměr dle návrhu pana Víta Majerka. 
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Hlasování o návrhu starostky obce, dle kterého je osobní příplatek pana ředitele v původní výši.  
 

Usnesení RO č. 60/2021/8a: 

RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, 

IČO 64120473, schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném 

znění, a v souladu s  nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, v účinném znění, platový výměr ředitele příspěvkové 

organizace, Základní školy a Mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, 

se sídlem č. p. 626, 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Jaroslava Goje, 

s účinností od 1. ledna 2021 dle návrhu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování: 4-0-1 Úkol: starostka, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 

 

Příloha č. 2: Schválený platový výměr dle návrhu paní starostky. 

 

b) Projekt Rekonstrukce školní jídelny 

Starostka seznámila RO se stručným obsahem projektu Rekonstrukce školní kuchyně při školní 

jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. Objevila se možnost získání 

dotace Ministerstva financí z Programu 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram: Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 

Předmětem uvedeného projektu budou tři hlavní okruhy:  

 

1. Rekonstrukce vzduchotechniky (včetně rekuperační jednotky) a hloubková 

sanitace a rekonstrukce stropu, včetně výměny elektroinstalace a osvětlení. 

2. Oprava podlahy a odpadů v kuchyni školní jídelny, včetně nové dlažby. 

3. Pořízení nového vybavení do školní kuchyně. 

 

Starostka také prezentovala fotodokumentaci z prohlídky na místě. Podrobně se projektovým 

záměrem a aktualizací akčního plánu na rok 2021 bude zabývat zastupitelstvo obce na svém 

XVIII. Zasedání dne 26.01.2021. vše bude detailně popsáno v důvodové zprávě. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/8b 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o možnosti získání dotace Ministerstva financí 

z Programu 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády 

ČR, podprogram: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

školství v působnosti obcí na projekt Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. 

c) Různé  

Usnesení RO č. 60/2021/8c 

RO bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách v budově školy (Ing. Petr 

Rozehnal – autoškola). 

Usnesení RO č. 60/2021/8d 

RO bere na vědomí informaci krajského úřadu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů 

na vzdělávání. Konečná výše poskytnutých prostředků pro naši školu v souladu se školským 

zákonem činila v roce 2020 - 25.872.612 Kč. 
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d) Veřejnosprávní kontrola  

Proběhla diskuse ohledně provedení finanční kontroly příspěvkové organizace zřízené obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem, a to Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem. Provedení kontroly bylo diskutováno i v rámci zastupitelstva obce, 

na provedení finanční kontroly panuje široká shoda. 

RO jako kontrolní orgán definuje tyto cíle kontroly, stanovené především dle § 4 odst. 1. písm. 

a), b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole: 
 

§ 4 

Hlavní cíle finanční kontroly 

(1) Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat 

a) dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto 

předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány, 

b) zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 

nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným 

a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, 
 

Usnesení RO č. 60/2021/8e 

RO ukládá starostce obce, jako vedoucí kontrolního orgánu, aby pověřila provedením kontroly 

příspěvkové organizace zřízené obcí Kunčice pod Ondřejníkem, a to Základní školy a mateřské 

školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní Janu Martinákovou. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková, Jaroslav Goj, Termín: 1.pololetí 2021. 
 

Usnesení RO č. 60/2021/8f 

RO, jako kontrolní orgán, přizývá k účasti na kontrole příspěvkové organizace zřízené obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem, a to Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, pana 

Davida Strnadla, pana Miloslava Hrdého, pana Víta Majerka a paní Markétu Menšíkovou.  

Hlasování: 5-0-0 Termín: 1.pololetí 2021. 

 

ad 9) Dodatek č. 1 – Smlouva o umístění reklamního zařízení na prodejně Hruška 

(Peandre s.r.o.)  

S ohledem na skutečnost, že se rekonstrukce budovy prodejny potravin nebude pro vysoké 

náklady realizovat, je možné, aby i nadále bylo na prodejně Hruška umístěno reklamní zařízení 

na Beskydský H-resort. Výpověď předchozímu nájemci byla schválena usnesením 

RO č. 51/2020/14 dne 21.07.2021. Výpověď smlouvy je platná. Smlouva bude nově uzavřena 

s aktuálním provozovatelem Beskydského H-resortu, společností Peandre s.r.o., č.ev. 8, 739 13 

Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 05951518. Ro je předložen návrh nové Smlouvu o umístění 

reklamního zařízení. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/9 

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

Ondřejníkem a společností Peandre s.r.o., č.ev. 8, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, 

IČ: 05951518. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

ad 10) Různé 
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Vyúčtování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy s městem Frýdlant nad Ostravicí 

Náklady na jeden přestupek jsou dle Veřejnoprávní smlouvy dohodnuty ve výši 2.200 Kč. 

Městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí řešil v roce 2020 pro naši obec 21 přestupků. Celkové 

náklady na přestupkovou agendu tak činily 46.200 Kč.  

 

Usnesení RO č. 60/2021/10a 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o celkových nákladech na přestupkovou agendu 

v roce 2020 ve výši 46.200 Kč. 

 

Příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí a na financování 

matričních úřadů 

 

Usnesení RO č. 60/2021/10b 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o celkové výši příspěvku na výkon státní správy 

v přenesené působnosti obcí a na financování matričních úřadů pro rok 2021 ve výši 

786.300 Kč. 

 

Žaloba na určení průběhu hranic mezi pozemky 

Starostka seznámila RO se skutečností, že na Okresní soud ve Frýdku–Místku byla doručena 

Žaloba na určení průběhu hranic mezi pozemky, která je u Okresního soudu ve Frýdku-Místku 

vedena pod sp. zn. 41 C 185/2020. Žalobci jsou pan F. J. S. a paní E. S., oba bytem č. p., 739 

13 Kunčice pod Ondřejníkem a žalovanou je Obec Kunčice pod Ondřejníkem. Dále starostka 

informovala RO o skutečnosti, že plná moc k zastupování Obce Kunčice pod Ondřejníkem ve 

věci sp. zn. 41 C 185/2020 vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku a v řízeních 

souvisejících a navazujících před orgány a soudy všech druhů a stupňů, včetně doručování 

písemností, jednání s účastníky řízení a jejich zástupci a uzavírání smírů byla udělena 

advokátovi obce. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/10c 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o Žalobě na určení průběhu hranic mezi pozemky, 

vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 41 C 185/2020. 

 

Výměna poklopů kanalizace 

Místostarosta informoval RO o nutnosti výměny kanalizačních poklopů, na části kanalizačních 

stok, vybudovaných v rámci kanalizace západ. Při stavbě kanalizace byly použity děrované 

poklopy. Bohužel těmito poklopy při vytrvalých deštích proniká dešťová voda do kanalizace, 

což způsobuje zvýšené nátoky balastních vod na ČOV, které dále způsobují problémy při čištění 

odpadních vod. Pro zlepšení situace je nutné vyměnit cca 100 kusů poklopů. Místostarosta 

nechal nacenit dva typy poklopů, litinové a betonové. Vzhledem k cenovému rozdílu při 100 

kusech, doporučuje místostarosta poklopy betonové, které vychází o 150.000 Kč levněji. Dle 

cenové nabídky bude stát 100 kusů betonových poklopů 278.661 Kč s DPH. Zároveň 

místostarosta informuje, že na jaře bude potřeba udělat ve vytypovaných částech kanalizace 

kontrolu těsnosti formou kamerových zkoušek. 

 

Usnesení RO č. 60/2021/10d 

RO bere na vědomí sdělené informace a souhlasí s nákupem betonových poklopů. 

 

 

 

Přívod k přečerpávací stanici  
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Místostarosta informoval RO o úniku vody mezi napojením na OOV a přívodem 

do automatické tlakové stanice u autobusové točny, která zásobuje vodou vodojem nad BRC. 

V minulém roce byl zpracován projekt na opravu tohoto připojení. Předběžná cena za opravu 

přípojky je odhadnuta na 400.000 Kč. 

Usnesení RO č. 60/2021/10e 

RO bere na vědomí nutnost opravy přívodu vody k automatické tlakové stanici a odhad ceny 

za opravu. 

 

Retardér u Relaxu 

Místostarosta seznámil RO se žádostí SVJ Relax, Kunčice pod Ondřejníkem č.e.56 o umístění 

zpomalovacího retardéru u jejich nemovitosti. 

Usnesení RO č. 60/2021/10f 

RO bere na vědomí žádost o umístění zpomalovacího retardéru, ale z důvodu množství 

projíždějících automobilů a skutečnosti, že nemovitost SVJ Relax, Kunčice pod Ondřejníkem 

č.e.56 se nenachází přímo u místní komunikace RO s žádostí nesouhlasí. 
 

Květinová výzdoba – točna BUS  

Usnesení RO č. 60/2021/10g 

RO souhlasí s návrhem Markéty Menšíkové na osázení ostrůvku u BUS točny u dolního 

hřbitova dle vzoru v Mořkově (kombinace kámen a osázené květináče) a pověřuje starostku 

obce zajištěním realizace. 
 

Ukončení Smlouvy k poradenství DPH 

Starostka seznámila RO se skutečností, že již není nadále potřeba využívat služeb daňového 

poradce Ing. Karla Ondráška na základě smlouvy o poradenství k DPH. Starostce se podařilo 

dohodnout ukončení k 30.6.2021 (dle výpovědních termínů ve smlouvě by to mělo být až 

k 30.6.2022).  

 

Usnesení RO č. 60/2021/10h 

RO schvaluje ukončení Smlouvy o poradenství k DPH mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a panem Karlem Ondráškem, Libina 95, 788 05 Libina dohodou ke dni 30.6.2021. 

 

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

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 11.01.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem   ON – obecní noviny č. – číslo  

ZO – Zastupitelstvo obce                  sp.zn. – spisová značka 

PSČ – poštovní směrovací číslo    OOV – ostravský oblastní vodovod

č.p. – číslo popisné hod – hodin    ČOV – čistírna odpadních vod 

k.ú. – katastrální území                   SVJ – společenství vlastníků jednotek 

SoD – smlouva o dílo    DPH – daň z přidané hodnoty 

parc. - parcelní      Kč – korun českých 

IČO – identifikační číslo organizace 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce          David Fojtík, místostarosta obce

 


