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Zápis a usnesení z 61. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 26. 01. 2021 

Anonymizováno 

 

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

Omluven: Petr Vrlík  

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 18:55 hodin. 

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

Ondřejníkem, RO je usnášení schopná. 

 

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

 

ad 1) Schválení programu 61. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 61. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 60. schůze Rady obce 

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

pod Ondřejníkem 

4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, FCC Česká republika, s.r.o. 

5. Smlouva číslo Z_S24_12_8120068862 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.) 

6. Kronika obce 

7. Smlouva o dílo-Servis nové VZT ve škole (TEMEX) 

8. Zápis z Valné hromady Fondu cestovního ruchu 

9. Různé  

 

Usnesení RO č. 61/2021/1 

RO schvaluje program 61. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 60. schůze Rady obce 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 60. schůze RO ze dne 11. 01. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 61/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 60. schůze RO ze dne 11.01.2021. 

 

ad 3) Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Předžalobní výzva 

Starostka seznámila RO s Dokumentem označeným jako Předžalobní výzva ze dne 07.01.2021, 

který byl adresován Radě obce Kunčice pod Ondřejníkem od advokáta, jenž zastupuje pana 

Jaroslava Goje, ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, 
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IČO 64120473. Tento dokument je veden pod č.j. Kunc 79/2021.  Výzva se týká doplacení 

a zvýšení osobního příplatku pana Jaroslava Goje, 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 a taktéž doplacení a navýšení jeho příplatku 

za vedení. RO se přednostně zabývá vzneseným nárokem na příplatek za vedení a následně 

bude celá Předžalobní výzva předána Zastupitelstvu obce (předpoklad březen 2021). Právní 

zástupce obce po prostudování podkladů učinil závěr, že pan Goj nemá nárok na příplatek 

za vedení ve výši 30 %, tedy že by byl ve 4. stupni řízení a je přesvědčen, že je vedoucím 

zaměstnancem ve 3. stupni řízení. Aktuální platový výměr ředitele školy tedy odpovídá 

platným předpisům a není nutné jeho navýšení. Příplatek za vedení je u vedoucího zaměstnance 

ve třetím stupni řízení v minimální výši 20 % platového tarifu nejvyššího platového stupně 

v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. Nejvyšší platový stupeň je dle přílohy 

č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, v účinném znění, je platový stupeň č. 7 a pan Jaroslav Goj je zařazen v platové třídě 

č. 13. V případě pana Goje činí příplatek za vedení minimálně  Kč a aktuální příplatek za vedení 

činí  Kč.  

 

Usnesení RO č. 61/2021/3a 

RO bere na vědomí dokument označený jako Předžalobní výzva ze dne 07.01.2021, který byl 

adresován Radě obce Kunčice pod Ondřejníkem od advokáta, jenž zastupuje pana Jaroslava 

Goje, 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, a který je veden pod č.j. Kunc 79/2021.  

Dále nechává starostka hlasovat o vzneseném nároku na navýšení příplatku za vedení, tedy 

o zvýšení příplatku za vedení na 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové 

třídě, do které je pan Jaroslav Goj zařazen. Příplatek za vedení bude v případě schválení zvýšen 

na Kč měsíčně. 

Návrh usnesení: 

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 navýšení příplatku za vedení na  Kč měsíčně, pana Jaroslava Goje, s účinností od 1. února 

2021. 

Hlasování: 0-3-1 

 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

Seznam majetku  

Usnesení RO č. 61/2021/3b 

RO bere na vědomí Stav majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Karla Svolinského k 31. 12. 2020 (č.j. Kunc 187/2021 ze dne 20.01.2021).  
 

ad 4) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, FCC Česká republika, s.r.o. 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem dodatku č. 3 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu 

na území obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20.9.2013. Firma FCC Česká republika s.r.o. 

která provádí v naší obci svoz komunálního odpadu, využila možnosti, která je sepsána v SoD 
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v čl. IV. odst. 1 a navyšuje cenu za svoz komunálního odpadu o inflační nárůst, podle indexu 

růstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, který činí za rok 2020 3,2% Součástí 

Dodatku je i cena za likvidaci shrabků z česlí, a kalů z čištění komunálních odpadních vod. 

Likvidaci těchto odpadů v minulosti společnost FCC Česká republika, s.r.o. řešila 

pro společnost Kunčická s.r.o. Dále Dodatek zohledňuje dopady novely zákona o odpadech - 

změnu ceny skládkovného a tzv. třídící slevu na trvale žijícího občana. K této slevě se vedla 

diskuse. Protože výpočet třídící slevy nepříznivě ovlivňuje skutečnost, že se nezapočítávají 

poplatníci-vlastníci nemovitostí, což aktuálně například u naší obce činí 847 poplatníků. 

Náklady na svoz odpadu se dělí mezi 3 227 osob (2 380 přihlášených osob na území obce + 

847 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena 

žádná fyzická osoba). 

 

Produkce odpadu ročně -  1.000.000 kg / rok 

Limit na slevu 200 kg/ osobu 

Počítají se jen přihlášení – 2380 – 440kg/osobu 

Ale celkově poplatníků je 3227  - 290kg/osobu 

 

Je potřeba vznést podnět k nápravě této skutečnosti. 

 

Usnesení RO č. 61/2021/4 

RO schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce 

Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20.9.2013 uzavřenou mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a 

firmou FCC Česká republika s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 – IČO: 45809712, kterým 

se navyšuje cena za svoz komunálního odpadu o inflační nárůst, podle indexu růstu 

spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, který činí za rok 2020 3,2 %. Součástí 

Dodatku je i cena za likvidaci shrabků z česlí, a kalů z čištění komunálních odpadních vod. 

Dále Dodatek zohledňuje dopady novely zákona o odpadech-změnu ceny skládkovného a tzv. 

třídící slevu na trvale žijícího občana. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová 

 

ad 5) Smlouva číslo Z_S24_12_8120068862 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.) 

 

RO je předložen návrh Smlouvy číslo Z_S24_12_8120068862 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s., Děčín). 

Realizace přeložky souvisí s 1. etapou projektu "Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem". 

Tuto akci nelze bez realizace přeložky uskutečnit. ZO se touto záležitostí podrobně zabývalo 

na svém VI. zasedání dne 20.05.2019, kdy usnesením ZO č. VI/2019/5a vzalo na vědomí 

předpokládanou cenu realizace přeložky. Náklady byly společností ČEZ Distribuce a.s., 

předběžně stanoveny na cca 670.000 Kč bez DPH.  ZO zároveň vzalo na vědomí, že skutečná 

výše nákladů bude upřesněna až dle projektové dokumentace ve smlouvě o realizaci přeložky 

a usnesením ZO č. VI/2019/5b schválilo uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120068862 

o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností ČEZ Distribuce a.s (č.j. Kunc 

841/2019 ze dne 27.05.2019). S realizací přeložky počítá jak rozpočet, tak akční plán na rok 

2021. Dle aktuálního návrhu Smlouvy číslo Z_S24_12_8120068862 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie jsou náklady obce stanoveny 

ve výši 668.866 Kč (bez DPH). Stavbu bude provádět společnost ARPEX MORAVA s.r.o. 

Akce je schválena v akčním plánu na rok 2021 a je zahrnuta také do rozpisu rozpočtu. 
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Usnesení ZO č. XVIII/2021/10b ze dne 26.01.2021 

ZO bere na vědomí informaci starostky obce, že RO bude dnes na 61. schůzi RO schvalovat 

uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120068862 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, kdy 

náklady obce dle této smlouvy jsou stanoveny ve výši 668.866 Kč bez DPH. 

 

Usnesení RO č. 61/2021/5 

RO schvaluje uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120068862 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, Děčín, kdy náklady obce dle 

této smlouvy jsou stanoveny ve výši 668.866 Kč bez DPH. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová Termín: průběžně 

 

ad 6) Kronika obce 

 

Starostka seznámila RO se skutečností, že dosavadní kronikářka obce paní Eva Blažková, se po 

dvaceti letech, rozhodla ukončit práci pro obec. Starostka navrhuje ocenění paní Blažkové 

společně s jejím manželem na Dni obce – za jejich dlouholetou práci pro obec, Ocenění by bylo 

spojeno s finančním oceněním. Podobně jako byli v minulosti oceněni manželé K. a M. RO se 

tímto bude zabývat na některém z dalších jednání RO. 

 

Podle zákona o kronikách obcí je obec povinná vést kroniku. Starostka obce navrhla do funkce 

kronikáře paní Kristýnu Majerkovou a seznámila RO s představením kronikáře. Kronikář je 

zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu. Radě obce je dle § 102 odst. 2 písm. j) 

zákona o obcích vyhrazeno stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu 

a organizačních složkách obce. Starostka seznámila RO s návrhem nového Organizačního 

schématu Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem ke dni 01. 02. 2021. Předmětem 

změny je doplnění záležitosti obecní kroniky-kronikáře na dohodu o provedení práce.  

 

Usnesení RO č. 61/2021/6a 

RO schvaluje nové Organizační schéma Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

dle předloženého návrhu ke dni 01.02.2021. 

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

 

Příloha č. 1: Organizační schéma Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem ke dni 01. 02. 

2021 

 

Usnesení RO č. 61/2021/6b 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že novou kronikářkou obce bude paní Kristýna 

Majerková, se kterou bude za tímto účelem uzavřena Dohoda o provedení práce.  

 

ad 7) Smlouva o dílo-Servis nové VZT ve škole (TEMEX) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo číslo 21S10004 mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a společností TEMEX spol.s.r.o., Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice.  

Předmětem smlouvy je preventivní a poruchový servis vzduchotechniky a klimatizace v budově 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem č. p 626. Jedná se o nově pořízené 

vybavení v rámci přístavby školy a Energetických úspor v tělocvičně základní školy. Cena za 

preventivní servis za období jednoho kalendářního roku je stanovena ve výši 34.280 Kč bez 

DPH. Smlouva také obsahuje ceník servisních úkonů nad rámec preventivního servisu nebo 
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v rámci neuznaných reklamací. Rozsah je stanoven v příloze č. 1 servisní smlouvy, ale jedná se 

o všechny části VZT dodané v rámci akce přístavba a energetické úspory tělocvičny 

 

Usnesení RO č. 61/2021/7 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo číslo 21S10004 na preventivní a poruchový servis 

vzduchotechniky a klimatizace v budově ZŠ a MŠ Karla Svolinského, mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a společností TEMEX spol.s.r.o., Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

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

 

ad 8) Zápis z Valné hromady Fondu cestovního ruchu 
 

Starostka informovala radu obce o aktivitách Destinačního managementu turistické oblasti 

Beskydy – Valašsko, o.p.s., kterými jsou zejména podpora cestovního ruchu a propagace 

turistické oblasti Beskydy – Valašsko. Jedná se například o spolufinancování dotačního titulu: 

Podpora systému destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2021/2022, 

spolufinancování dotace z Fondu mikro projektů CZ-SK. Kromě podpory cestovního ruchu 

a vydávání informačních letáků pro turisty je Obec Kunčice pod Ondřejníkem prezentována 

na turistickém informačním portál https://www.beskydyportal.cz/cz/lokalita/frenstatsko. 
 

Usnesení RO č. 61/2021/8a 

RO bere na vědomí usnesení z jednání Valné hromady fondu cestovního ruchu turistické oblasti 

Beskydy – Valašsko ze dne 27.11.2020.  

 

Usnesení RO č. 61/2021/8b 

RO schvaluje příspěvek do Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy – Valašsko 

na rok 2021 ve výši 25.000 Kč. 

Hlasování: 3-0-1 Úkol: starostka  

 

ad 9) Různé 

 

a) Protokol Renova – Společenství vlastníků pro dům čp.  v Kunčicích pod Ondřejníkem 

 

Usnesení RO č. 61/2021/9a 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce, že vodoměr umístěný v bytovém domě 

Společenství vlastníků pro dům čp., v Kunčicích pod Ondřejníkem (dále jen SVJ) dle protokolu 

o přezkoušení vyhovuje předpisům o dodávce pitné vody. Z důvodu, že SVJ dlouhodobě 

reklamuje množství odebrané vody, místostarosta kontaktuje předsedu SVJ s nabídkou účasti 

místostarosty a starostky na členské schůzi SVJ, kde by celou věc vysvětlili. 
 

b) Vlajka pro Tibet  

Místostarosta seznámil RO s žádostí Spolku Lungta, se sídlem Dlouhá 2, 110 00 Praha 1. Žádost 

se týká připojení obce Kunčice pod Ondřejníkem k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

Usnesení RO č. 61/2021/9b 

RO schvaluje připojení Obce Kunčice pod Ondřejníkem k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“.  

3-0-1 Úkol: místostarosta Termín: 10.3. 

 

 

 



6 
 

c) Corasta – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na roky 2021, 2022, 2023 

Místostarosta seznámil RO se skutečností, že společnost CORASTA s.r.o., Tiskařská 257/10, 

108 28 Praha 10 – Malešice požaduje v souvislosti s ukončením činnosti společnosti Kunčická 

s.r.o. sepsání nových smluv o dodávkách elektrické energie přímo s obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem. Cena elektrické energie bude shodná s dříve uzavřenými smlouvami mezi 

společností Kunčická s.r.o. a společností CORASTA s.r.o. Zároveň seznámil RO s návrhem 

Jednotlivých Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro roky 2021, 2022 a 2023 na 

tato odběrová místa: 

 

• Automatická tlaková stanice (čerpací stanice u točny autobusů na horním konci) 

• Automatická tlaková stanice pod Stolovou (u č.p. 99) 

• Vodojem BRC 

• Vodojem nad školou 

 

Usnesení RO č. 61/2021/9c 

RO schvaluje uzavření Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro roky 2021, 2022 

a 2023 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností CORASTA s.r.o., Pod Pekárnami 

878/2, 19000 Praha 9 – Vysočany, IČ: 290 01 871, na tato odběrná místa (EAN) 

859182400500936323, 859182400510449134, 859182400500936316, 859182400500936361. 

4-0-0 Úkol: místostarosta  

 

d) Povodňová komise 

Místostarosta informoval RO o skutečnosti, že je potřeba aktualizovat povodňovou komisi 

obce. Navrhuje toto složení povodňové komise. 

Michaela Šebelová – předseda 

David Fojtík – místopředseda 

Tomáš Hrubiš, Pavel Kahánek, Tomáš Maralík, David Strnadel-členové 

 

Usnesení RO č. 61/2021/9d 

RO schvaluje povodňovou komisi obce ve složení Michaela Šebelová – předseda, David Fojtík 

– místopředseda, Tomáš Hrubiš, Pavel Kahánek, Tomáš Maralík, David Strnadel-členové. 

4-0-0 Úkol: místostarosta 

 

e) Náklady na služební jízdy soukromými vozidly v roce 2020 

 

Usnesení RO č. 61/2021/9e 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o celkových nákladech na služební jízdy 

soukromými vozidly zaměstnanci obce. Celkové náklady na rok 2020 se pro 7 osob vyšplhaly 

na 15.000 Kč. Systém je tedy levnější a efektivnější než případné rozšiřování vozového parku 

služebních vozidel.  

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 21:40     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 26.01.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem        SoD – smlouva o dílo       

ZO – Zastupitelstvo obce           k.ú. – katastrální území 

PSČ – poštovní směrovací číslo                           č.p. – číslo popisné  

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


