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Zápis a usnesení z 63. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 08. 03. 2021 

Anonymizováno 

 

Přítomni: David Fojtík, Vít Majerek (přítomen od bodu 6 ), Markéta Menšíková, Michaela 

Šebelová, Petr Vrlík  

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 08:05 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 63. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 63. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 62. schůze Rady obce 

3. Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV – zadávací 

dokumentace 

4. Smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání (SS MSK) 

5. Výsadby stromů v rámci vybraných ploch zeleně obce Kunčice p.O. - Podání žádosti 

o dotaci – výzva 9/2019 Zeleň ve městech a obcích 

6. Dodatek č. 9 (Kleinwächter holding a s.) – navýšení nákladu obecních novin 

7. Návrh Veřejnoprávní smlouvy (výkon přenesené působnosti-přestupky) 

8. Různé 

 

Usnesení RO č. 63/2021/1 

RO schvaluje program 63. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 62. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 62. schůze RO ze dne 15. 02. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 63/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 62. schůze RO ze dne 15.02.2021. 

 

ad 3) Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV – 

zadávací dokumentace 

 

Starostka seznámila RO se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce s názvem Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré 

na OOV. 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž smyslem je napojení lokality 

za nádražím, Maraláku a Bystrého na Ostravský oblastní vodovod. Protože vodojem 
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na Bystrém přestal kapacitně stačit, je potřeba propojit dva vodovodní systémy, které jsou 

v obci provozovány. Bude vybudováno 476,50 m propojovacího vodovodního potrubí s malou 

automatickou čerpací stanici, která zajistí vytlačení pitné vody do oblasti s vyšší nadmořskou 

výškou. Stanice bude osazena dvěma celonerezovými čerpadly, jejichž provoz bude řízen 

střídavě přes tlakovou nádrž a rozvaděč s řídicí jednotkou se signalizací. Současně s propojením 

bude také realizováno prodloužení vodovodního řadu směrem pod bytovým domem Relax 

v délce 236 m, pro zásobování pitnou vodou rodinných domů v této oblasti. 

Stavební práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou technicky definovány 

zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby, zhotovitel Ing, Blažena Důjková, 

Sklený kopec 1556, 753 01 Hranice, IČ: 86970003, vypracovaná v 05/2018, která je nedílnou 

přílohou zadávací dokumentace. 

Součástí podmínek a požadavků pro vypracování nabídky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky  

Příloha č. 2: Výkaz výměr 

Příloha č. 3: Projektová dokumentace 

Příloha č. 4: Formulář pro uvedení podílů poddodavatelů 

 

Předpokládaná hodnota VZMR je ve výši 5,8 mil. Kč. Bude se jednat o uzavřenou výzvu, 

osloveni budou nejméně tři potencionální dodavatelé.  Výkonem zadavatelských činností je 

pověřena společnost STILT PROJECTS s.r.o. 

 

Usnesení RO č. 63/2021/3a 

RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Kunčice pod 

Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV. 

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

 

Usnesení RO č. 63/2021/3b 

RO v souladu se schváleným Programem rozvoje obce schvaluje vyhlášení výše uvedené 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu 

oblasti IV. Bystré na OOV. 

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

 

ad 4) Smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání (SS MSK) 

 

a) stavební akce Kunčice pod Ondřejníkem – stavební úprava vodovodního přívodu 

z OOV do ČS 

 

Místostarosta seznámil RO se smlouvou mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, která řeší využití krajské komunikace II/483 při opravě napojení 

čerpací stanice vody na OOV. Tato oprava je nutná z důvodu vzniklé netěsnosti tohoto napojení 

(úniku vody). 

 

Usnesení RO č. 63/2021/4a 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání č. FM/7/a/2021/Sk mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 

organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711. Předmětem smlouvy je 

užívání části silnice č. II/483 pro provedení opravy vodovodu ve vozovce. 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová 
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b) stavební akce Kunčice pod Ondřejníkem – Chodník k DPS a související 

infrastruktura 

 

Místostarosta dále seznámil RO se smlouvou mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Správou 

silnic Moravskoslezského kraje, která řeší využití krajské komunikace II/483 při realizaci 

stavební akce Chodník k DPS a související infrastruktura. 

 

Usnesení RO č. 63/2021/4b 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání č. FM/14/a/2021/Sk mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 

organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711. Předmětem smlouvy je 

užívání části silnice č. II/483 při realizaci stavební akce Chodník k DPS a související 

infrastruktura. 

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

 

ad 5) Výsadby stromů v rámci vybraných ploch zeleně obce Kunčice p.O. - Podání 

žádosti o dotaci – výzva 9/2019 Zeleň ve městech a obcích 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Zdeňka Strnadla, člena zastupitelstva obce a předsedy 

Komise pro rozvoj obce, který vypracoval návrh výsadby vhodných druhů listnatých stromů 

ve třech lokalitách zastavěného území obce (rotunda, školní areál a urnový háj a okolí). Celkem 

je k výsadbě navrženo 54 stromů, dvou cenových kategorii 5.000 Kč a 2.500 Kč, včetně 

zavlažovacího vaku. Vysazovat se mohou pouze domácí listnaté dřeviny a dále ovocné stromy. 

Projekt může být finančně podpořen z výzvy Národního programu Životního prostřední 

(NPŽP) č. 9/2019 Zeleň ve městech obcích. Součástí žádosti bude také cena 

za projekt a technický dozor, celkem za 30.000 Kč. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 

243.000 Kč. Všechny náklady jsou způsobilé, maximální výše podpory je 100 % způsobilých 

nákladů. 

 

Usnesení RO č. 63/2021/5 

RO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Výsadby stromů v rámci vybraných ploch 

zeleně obce Kunčice p.O., kdy žádost bude podána do výzvy NPŽP č. 9/2019 – Zeleň 

ve městech a obcích (výsadba stromů). 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Zdeněk Strnadel, starostka Termín: průběžně 

 

Přišel pan Vít Majerek – počet člen RO je 5. 

 

ad 6) Dodatek č. 9 (Kleinwächter holding a s.) – navýšení nákladu ON 

 

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 navýšení nákladu 

obecních novin, na 1000 ks (původně 950 ks). Důvodem navýšení je zvýšení počtu trvale 

žijících a také počet povinně rozesílaných výtisků do knihoven v celé zemi. Starostka seznámila 

RO také s tabulkou, která ukazuje změnu nákladů u všech variant tisku ON (dle počtu stran), 

cena se téměř nemění, v některých případech je dokonce levnější. 
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Usnesení RO č. 63/2021/6 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 9 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: místostarosta Termín: neprodleně  

 

ad 7) Návrh Veřejnoprávní smlouvy (výkon přenesené působnosti-přestupky) 

 

Naše obec má s městem Frýdlant nad Ostravicí uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na výkon 

přenesené působnosti na úseku přestupků. Rozsah této smlouvy je vymezen § 53 odst. 1 zák. 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde je výčet přestupků, na jejichž projednávání se smlouva 

vztahuje, taxativně vymezen. Ačkoliv byl zákon o přestupcích zrušen, předmětné smlouvy 

zůstávají i nadále v platnosti.  Nicméně postup dle smlouvy, uzavřené podle výše zmiňovaného 

zákona, může mít pro naši obec určitá úskalí. 

 

Pokud by totiž došlo na území obce ke spáchání přestupků dle § 35 odst. 1; § 36 odst. 1 písm. 

a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, v účinném znění, kam např. spadá prodání nebo podání 

alkoholického nápoje osobě mladší 18 let musel by být tento přestupek řešen přímo námi, neboť 

veřejnoprávní smlouva řešení tohoto typu přestupků nepokrývá. Mohli bychom se tak dostat 

do situace, kdy nám takový přestupek bude postoupen a my nebudeme mít k dispozici 

zaměstnance, který by splňoval kvalifikační předpoklady nutné k výkonu této práce, přičemž 

bez této kvalifikace může být tento přestupek vyřešen pouze příkazem na místě, kdy je jen málo 

pravděpodobné, že takový typ řešení bude namístě. Tento typ přestupku navíc není možné svěřit 

k řešení ani komisi pro projednávání přestupků.  

 

Jako řešení se nabízí zrušení staré a uzavření nové veřejnoprávní smlouvy v rozsahu 

vymezeném § 60 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

v účinném znění dále též zákon o odpovědnosti za přestupky, která by se vztahovala na všechny 

přestupky, nikoliv jen na jejich vymezený okruh, jako je tomu u smlouvy stávající.  Za každý 

projednaný přestupek obec uhradí jako doposud 2.200 Kč.  

 

Usnesení RO č. 63/2021/7 

RO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti dle zákona 

o odpovědnosti za přestupky mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Městem Frýdlant 

nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651.  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka  

 

ad 8) Různé 

 

Žádost o udělení výjimky vycestování mimo okres 

 

Starostka informovala členy RO, že v návaznosti na vládou vyhlášené omezení pohybu mezi 

okresy požádala ministra vnitra o udělení výjimky pro vycestování do okresu Nový Jičín, 

zejména za účelem nákupů potravin a léků ve Frenštátě pod Radhoštěm. Argumentace se opírá 

zejména i skutečnost, že v rámci organizace autobusové dopravy v Moravskoslezském kraji 

jsme zařazeni do oblasti Novojičínsko, a proto téměř všechny autobusové linky spojují naši 

obec s obcemi a městy v okrese Nový Jičín. Výjimka ale nebyla udělena s odůvodněním, že 

na území okresu Frýdek – Místek se nachází dostatek jiných možností. Žádost i odpověď byly 

zveřejněny na úřední desce. 
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Usnesení RO č. 63/2021/8a 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o způsobu vyřízení žádosti o udělené výjimky pro 

vycestování mimo okres. 

 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 24.02.2021 

 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 24.02.2021. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu na straně příjmů je zejména změna rozpisu vyúčtování vodného, vratka nevyčerpané 

dotace neziskové organizace, vratka přeplatku elektrické energie na ČOV a vratka pojistného 

za společnost Kunčická s.r.o. Předmětem změny rozpisu rozpočtu na straně výdajů je zejména 

vrácení přeplatků za vodu, nákup služeb – ZVA na projekt Energetické úspory tělocvičny, 

navýšení nákladů na pořízení pozvánek na vítání občánků, blahopřání k životnímu jubileu, 

nákladů na pořízení dvou kontejnerů na auto, navýšení nákladů na nákup respirátorů pro 

zaměstnance, náklady na pořízení leteckého snímku obce (do malé zasedací místnosti) 

a náklady na pořízení PC pro zaměstnance obce. Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, 

stanovených zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  
 

Usnesení RO č. 63/2021/8b 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu ze dne 24.02.2021. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 

2020 

 

Starostka seznámila RO se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod 

Ondřejníkem za rok 2020. Dílčí a závěrečné přezkoumání provedla kontrolní skupina krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., v účinném znění. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky a nebyla zjištěna rizika.  Zpráva bude součástí Závěrečného účtu obce, který bude 

schvalován na Zasedání zastupitelstva obce, pravděpodobně v červnu.  

 

Usnesení RO č. 63/2021/8c 

RO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunčice pod 

Ondřejníkem za rok 2020. 

 

Průběžné oznámení – střet zájmů 

 

Usnesení RO č. 63/2021/8d 

RO bere na vědomí informaci starostka obce, která připomněla členům RO jejich povinnost 

zveřejnění průběžného oznámení dle zákona o střetu zájmů. 

 

Nový návrh dopravního řešení u nové prodejny potravin  

 

Usnesení RO č. 63/2021/8e 

RO bere na vědomí nový návrh dopravního řešení napojení prodejny potravin na krajskou 

a místní komunikaci v rámci připravované projektové dokumentace Nové centrum obce – II. 

etapa. Návrh musel být přepracován na základě připomínek dotčených orgánů (zejména 

Dopravní inspektorát Policie ČR). Návrhem dochází k posunu prodejny blíže ke krajské 

komunikaci. 
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Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 

 

Místostarosta informoval RO o tom, že byla podána žádost o dotaci k projektu s názvem 

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obec Kunčice pod Ondřejníkem – Obecní 

úřad“. Projekt byl podán v rámci 144. výzvy OPŽP zaměřené na Prioritní osu 1. Aktivita: 

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 

urychleného odvádění kanalizací do toků. 

 

Rozpočet projektu:       
PROJEKT CELKEM   2.232.785 Kč 100 % 

DOTACE   1.897.867 Kč 85 % 

VLASTNÍ ZDROJE   334.918 Kč 15 % 

 

Do 3 týdnů by mělo dojít k formální kontrole žádosti na krajském pracovišti SFŽP, zda 

obsahuje všechny relevantní náležitostí a přílohy s podáním spojené. Dle odhadu agentury, jež 

pro nás žádost o dotaci zpracovává bychom o finálním rozhodnutí o přidělení dotace mohli být 

srozuměni v průběhu měsíce června 2021. 
 

Usnesení RO č. 63/2021/8f 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o podání žádosti o dotaci na projekt 

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obec Kunčice pod Ondřejníkem – Obecní 

úřad“, kdy celkové náklady projektu jsou ve výši 2.232.785 Kč, z čehož dotace může činit 

85 %. 

 

Kompostování v obcích východní Moravy IV  

 

Místostarosta informoval RO, že v loňském roce byla připravena a podána žádost o dotaci 

na pořízení kompostérů a štěpkovačů v projektu Kompostování v obcích východní Moravy IV 

v rámci OPŽP. Žadatelem o dotaci bylo Sdružení měst a obcí východní Moravy. Tento projekt 

byl aktuálně doporučen k financování a chystá se tak jeho realizace. Veškeré náležitosti spojené 

s realizací projektu zajistí Sdružení měst a obcí východní Moravy, které je příjemcem dotace. 

K nastavení formálního zapojení naší obce do projektu bude ještě uzavřena smlouva 

o spolupráci. Požadavkem naší obce bylo pořízení 100 ks kompostérů o minimálním objemu 

1.000 l.  

 

Usnesení RO č. 63/2021/8g 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o tom, že společný projekt Sdružení měst 

a obcí východní Morav, v rámci kterého by mělo být pro naši obec pořízeno 100 ks kompostérů, 

byl doporučen k financování. 

 

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, p.o. 

 

Usnesení RO č. 63/2021/8h 

V souladu s usnesením RO č. 55/2020/7a ze dne 21.10.2020, kterým byla schválena výpůjčka 

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, bere RO na vědomí informaci starostky obce, že 

s ohledem na aktuální opětovné uzavření škol pro nejmenší děti, bylo zapůjčeno 5 ks těchto 

notebooků. 
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Usnesení RO č. 63/2021/8ch 

RO ukládá starostce obce, aby vyzvala vedení školy Základní škola a mateřská škola Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, že v aktuální epidemiologické situaci není vhodné 

organizovat podpis petice na podporu ředitele školy v prostorách budovy základní školy. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka  

 

Usnesení RO č. 63/2021/8i 

RO bere na vědomí informaci vedení obce o uzavření areálu školy pro veřejnost v termínu 

od 1.3. do 21.3. z důvodu zhoršené epidemiologické situace. O dalším bude rozhodnuto dle 

aktuálního stavu. 

 
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 první čtyři měsíce roku 2021 (leden, únor, březen, 

duben) 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 J. na 

základě usnesení vlády uzavřít. Výše nájmu dle Nájemní smlouvy ze dne 23.2.2019 paní M. J. 

je 1.038 Kč /měsíc. Pokud by již měla paní J. nájemné uhrazeno, může být platba převedena do 

dalšího období. 

 

Usnesení RO č. 63/2021/8j 

RO schvaluje v rámci podpory podnikání v obci a k snížení dopadů nouzového stavu a s ním 

souvisejících opatření prominutí dluhu na nájemném za čtyři měsíce roku 2021 (leden, únor, 

březen, duben) podnikatele v obci, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny a mají s obcí 

uzavřenu nájemní smlouvu: 

• paní M. J., Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 60289210 (prominutí dluhu na nájemném 

v celkové výši 4.152 Kč) 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková, Jana Cochlarová  

 

Stanovení termínu XIX. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Byl navržen termín 7. dubna, tedy po Velikonocích. Návrh programu zasedání ZO bude 

schválen na příští schůzi RO, která se předpokládá v termínu 29.3.2021. 

 

Usnesení RO č. 63/2021/8k 

RO stanoví, že XIX. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem se bude konat 

v termínu 7.4.2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

Místostarosta informoval RO, že se podařilo najít únik vody z prasklého potrubí vodovodního 

řadu mezi Obecním úřadem a sousedním bytovým domem. Při opravě úniku bylo zjištěno, že 

netěsní uzavírací šoupátka na odbočkách vodovodního řadu. Z toho důvodu bylo nutné zastavit 

vodu až ve vodojemu. Aby v budoucnu při opravě vodovodu nebylo třeba odstavovat celou 

vodovodní síť, objednal místostarosta výměnu nejdůležitějších uzavíracích šoupátek.  
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Usnesení RO č. 63/2021/8l 

RO bere na vědomí informaci místostarosty o odstraněném úniku vody a o výměně uzavíracích 

šoupátek na nejdůležitějších místech v okolí obecního úřadu (u Mládí, u ZŠ a u bytovek). 

 

Radní Markéta Menšíková informovala RO o špatném zdravotním stavu stromů, které rostou 

kolem místní komunikace od kostela na Humbarek, u kterých dochází k ulamování uschlých 

větví, které potom padají na vozovku a ohrožují chodce a projíždějící automobily. Bylo 

dohodnuto, že místostarosta s p. Svobodovou zhodnotí stav stromů a buď nechá stromy 

prořezat, případně vyřídí povolení ke kácení. 

 

Starostka informovala RO o možnosti pořízení nového typu reklamní předměty a seznámila 

RO s cenovou nabídkou na pořízení nákrčníky. Je potřeba ale vypracovat nový grafický návrh 

nákrčníku. 

 

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

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 08.03.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

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

ZO – Zastupitelstvo obce           k.ú. – katastrální území 

č.p. – číslo popisné                                               NPŽP – Národní program Životního prostředí  

ČOV – čistírna odpadních vod         reg.č. – registrační číslo 

č.j. – číslo jednací                                                 s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Kunčice p.O. – Kunčice pod Ondřejníkem        DPH – daň z přidané hodnoty 

IČ – identifikační číslo          ZVA – závěrečné vyúčtování akce  

OPŽP – Operační program Životní prostředí      ON – obecních novin 

 

 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


