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Zápis a usnesení z 64. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 22. 03. 2021 

 

 

 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová,  

Omluveni: Vít Majerek, Petr Vrlík 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 15:30 hodin. 

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

Ondřejníkem, RO je usnášení schopná. 

 

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

 

ad 1) Schválení programu 64. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 64. schůze Rady obce 

2. Smlouva č. 497/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2021 (Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. 

R.) - ISPROFOND 5817510195.) 

3. Různé  

 

Usnesení RO č. 64/2021/1 

RO schvaluje program 64. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 3-0-0  

 

ad 2) Smlouva č. 497/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 (Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. 

R.) - ISPROFOND 5817510195.) 

 

Starostka uvedla, že v roce 2020 byla uzavřena smlouva č. 497/B1/2020. Vzhledem k tomu, že 

finanční prostředky nám nebyly poskytnuty, protože dotační část akce nebyla realizována, byly 

prostředky převedeny na rok 2021 k financování akce v roce 2021. Je tedy předložen nový 

návrh Smlouvy. RO projednala tento návrh Smlouvy č. 497/B1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a Státním fondem dopravní infrastruktury, sídlem Sokolovská 278, 190 00 

Praha 9, IČO: 70856508 (jako poskytovatel dotace). Předmětem Smlouvy je poskytnutí dotace 

v maximální výši 2.904.409 Kč na akci Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem 

I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 

5817510195 (realizováno v rámci akce Chodník k DPS a související infrastruktura (zhotovitel 

Cobbler s.r.o. na základě SoD, ve znění Dodatku č. 1). Zároveň smlouva řeší povinnost obce 

vynaložit vlastní prostředky v minimální výši 512.542,95 Kč.  
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Usnesení RO č. 64/2021/2 

RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 497/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Státním fondem dopravní infrastruktury, sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 

IČO: 70856508. Předmětem Smlouvy je poskytnutí dotace v maximální výši 2.904.409 Kč 

na akci Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra 

obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 5817510195. 
 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

ad 3) Různé 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 15:45     

hodin.  

 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 22.03.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem           

č.p. – číslo popisné                                                

ČOV – čistírna odpadních vod          

č.– číslo                          

IČO – identifikační číslo organizace    

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

SoD – Smlouva o dílo 

Frenštát p. R. – Frenštát pod Radhoštěm 

 

 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


