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Zápis a usnesení z 65. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 29. 03. 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 17:05 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 65. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 65. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 63. a 64. schůze Rady obce 

3. Změna rozpisu rozpočtu ze dne 16.03.2021, Rozpočtové opatření č. 1/2021 

4. „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ 

a MŠ Karla Svolinského“- Smlouva o dílo-zpracování žádosti o dotaci a poradenská 

činnost v rámci přípravy projektu. 

5. „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ 

a MŠ Karla Svolinského“ - zadávací dokumentace 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - „Chodník k DPS 

Kunčice pod Ondřejníkem I.etapa - 2. část“, Rozhodnutí o přijetí dotace 

7. Návrh programu XIX. Zasedání zastupitelstva obce  

8. Žádosti o dotace z rozpočtu obce a uzavření Veřejnoprávních, resp. Darovacích smluv 

9. Majetkové záležitosti  

a. Ing. P. H., 700 30 Ostrava-Zábřeh – žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3447/3 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

b. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 494 a 3387/2 díl „d“ 

(nově oddělený GP 4910-103/2020– splašková kanalizace (J. S.) 

10. Petice „Nesouhlas s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“ a svolání veřejného setkání 

11. Různé  

 

Usnesení RO č. 65/2021/1 

RO schvaluje program 65. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 63. a 64. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 63. schůze RO ze dne 08. 03. 2021 a z 64. schůze 

RO ze dne 22. 03. 2021. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 63. schůze RO ze dne 08.03.2021 a z 64. 

schůze RO ze dne 22.03.2021. 
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ad 3) Změna rozpisu rozpočtu ze dne 16.03.2021, Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 16.03.2021 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 16.03.2021. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu na straně příjmů je zejména změna rozpisu vyúčtování vodného. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu na straně výdajů je zejména změna rozpisu běžných výdajů (nákup flokulantu 

a síranu pro ČOV na celý rok, plánovací tabule a skartovačky, daň z příjmu atd.). Žádný 

ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto 

změnou rozpisu změněn.  
 

Usnesení RO č. 65/2021/3a 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu ze dne 16.03.2021. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Starostka dále seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 1/2021. Rozpočtovým 

opatřením č. 1/2021 dojde k navýšení Závazných ukazatelů rozpočtu: Investice (realizace 

programu rozvoje obce – akční plán) o 390.300 Kč (PD dokumentace a žádost o dotaci 

na rekonstrukci školní kuchyně) a snížení položky Provoz bez oprav o 390.300 Kč Celkové 

výdaje však zůstávají nezměněny (čerpání rezervy). Také se změní schválené daňové 

a nedaňové příjmy obce a přijaté transfery (dotace – podpora hospodaření v lesích). Změna 

výdajů je podrobně rozepsána v rozpisu návrhu rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření 

č. 1/2021 tvoří přílohu tohoto usnesení.  

 

Usnesení RO č. 65/2021/3b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 1/2021. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/3c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková Termín: neprodleně a průběžně 

 

Příloha – Rozpočtové opatření číslo 1/2021. 

 

ad 4) „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského“- Smlouva o dílo-zpracování žádosti o dotaci a poradenská 

činnost v rámci přípravy projektu. 

 

V návaznosti na usnesení ZO č. XVIII/2021/9a a 9b ze dne 26.1.2021, kterým zastupitelstvo 

obce schválilo projektový záměr „Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem“ a zároveň uložilo radě obce, starostce obce 

a místostarostovi obce, aby zajistili podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce školní 

kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem“, přednostně 

na Ministerstvo financí, Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR, podprogram: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství v působnosti obcí, seznámila starostka  RO s návrhem Smlouvy o dílo 

na zpracování žádosti o dotaci a poradenskou činnost v rámci přípravy projektu  „Obec Kunčice 

pod Ondřejníkem - Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského“.  Zhotovitel, společnost ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, 

se zavazuje podle této smlouvy zpracovat kompletní žádost o dotaci včetně povinných příloh 
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do výše uvedeného dotačního programu. Celková cena díla je navržena ve výši 49.000 Kč bez 

DPH (59 290 Kč vč. DPH 21 %).  

Odměna je rozdělena na dvě části: 

1. platba ve výši 25 000 Kč bez DPH, po zpracování a předložení poskytovateli 

dotace žádosti o dotaci, 

2. platba ve výši 24 000 Kč bez DPH, po doporučení projektu k financování, tj. po 

zveřejnění projektu na seznamu projektů schválených k financování. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/4 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087 na zpracování 

kompletní žádosti o dotaci, včetně potřebných příloh a poradenskou činnost v rámci přípravy 

projektu „Obec Kunčice pod Ondřejníkem - Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ 

a MŠ Karla Svolinského“, která bude předložena do výzvy MFČR v roce 2021 z podprogramu 

298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství 

v působnosti obcí, za cenu 49.000 Kč bez DPH (59 290 Kč vč. DPH 21 %). 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

ad 5) „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ - zadávací dokumentace 

 

Starostka seznámila RO se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při 

školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“.  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce jsou stavební úpravy prostoru kuchyně stravovacího zařízení ZŠ a MŠ 

a strojovny vzduchotechniky. Navržena je úprava konstrukcí podlah, obnova povrchových 

úprav stěn a stropů, navrženy jsou nové podhledy. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka 

zařízení větrání kuchyně, zdravotně technická instalace a přemístění a dopojení VZT 

na stávající rozvod a elektroinstalace.  Podrobný popis předmětu díla a podmínky provádění 

stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci (výkresová část a technická zpráva) s názvem 

Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem z března 2021, která je součástí zadávací dokumentace (zpracovatel PD: Forsing 

projekt s.r.o., IČ 27847721). Lhůta na provedení stavby se předpokládá v délce dvou měsíců 

(letní prázdniny). Předpokládaná hodnota VZMR je ve výši 5,7 mil. Kč bez DPH. Bude se 

jednat o uzavřenou výzvu, osloveni budou nejméně tři potencionální dodavatelé.   

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: Návrh obchodních podmínek 

Příloha č. 5: Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

Usnesení RO č. 65/2021/5a 

RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obec 

Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského“.   

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 
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Usnesení RO č. 65/2021/5b 

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

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“.   

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

 

ad 6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - „Chodník k DPS 

Kunčice pod Ondřejníkem I. etapa - 2. část“, Rozhodnutí o přijetí dotace 

 

Starostka informovala RO, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na 3. zasedání dne 

17. 3.2021 usnesením číslo 9/17 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2021“ v dotačním titulu 1 na projekt obce Kunčice pod Ondřejníkem 

„Chodník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem I.etapa - 2. část“. Celkový počet podaných žádostí 

– 122, úspěšných projektů bylo celkem 54.  

Starostka dále seznámila RO s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem, 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. Moravskoslezský kraj podle této smlouvy 

poskytne naší obci investiční dotaci v maximální výši 18,89 % celkových skutečně 

vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Chodník k DPS Kunčice pod 

Ondřejníkem I.etapa - 2. část“,  maximálně však ve výši 400.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/6 

RO schvaluje přijetí investiční dotace od Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ v dotačním titulu 1 

na projekt obce Kunčice pod Ondřejníkem „Chodník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem I. etapa 

- 2. část“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem, 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. 

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

 

ad 7) Návrh programu XIX. Zasedání zastupitelstva obce  

 

Navržený program jednání XIX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, je 

tento: 

 

NÁVRH PROGRAMU 

 XIX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 

07. 04. 2021 v 16:30 hodin 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

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

ze schválených bodů programu) 

3. Předžalobní výzva Jaroslava Goje, ředitele Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, na zaplacení částky ve výši 250.465,40 Kč 

a zákonných úroků z prodlení a na zvýšení osobního příplatku na částku ve výši 

7.000 Kč za měsíc a zvýšení příplatku za vedení 

4. Petice „Nesouhlas s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“ 

5. Kontrola usnesení z XVIII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
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6. Projednávání návrhů na pořízení změn Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem – 

stanovení termínu 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

8. Informace o průběžném plnění Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem, 

Akčním plánu na rok 2021 a jeho aktualizace 

9. Příslib dofinancování akce „Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod 

Ondřejníkem“ 

10. Zabezpečení vlastních zdrojů na akci „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“  

11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Chodník k DPS a související infrastruktura 

12. Žádost o dotaci z rozpočtu obce-Andělé Stromu života p.s. a uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace 

13. Senior TAXI – vyúčtování a využití kladného hospodářského výsledku 

14. Majetkové záležitosti 

a) prodej pozemku parc. č. 494 ostatní plocha, parc. č. 498 ostatní plocha a parc. 

č. 3387/2 díl „d“ ostatní plocha nově oddělený GP 4910-103/2020 se zřízením 

služebnosti inženýrské sítě (splašková kanalizace) u pozemku parc. č. 494 a 3387/2 

díl „d“, všechny v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

b) prodej pozemku parc. č. 3387/4 ostatní plocha v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

nově oddělený GP 4910-103/2020 

c) odkoupení pozemku parc. č. 567/2 orná půda k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem nově 

oddělený GP 4910-103/2020 

d) odkoupení pozemku parc. č. 496/2 orná půda a parc. č. 493/2 díl „a“ orná půda 

v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem nově oddělený GP 4910-103/2020 

e) odkoupení pozemku parc. č. 1209/216 zahrada v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

nově oddělený GP 4890-53/2020 

f) prodej pozemku parc. č. 1209/213 trvalý travní porost a 1209/121 orná půda oba 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

g) bezúplatný převod pozemků parc. č. 1209/17, 1209/99 a st. 705 v k. ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem 

15. Provozování Pošty Partner  

16. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

17. Informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

18. Různé 

 

Usnesení RO č. 65/2021/7 

RO schvaluje návrh programu jednání XIX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 07.04.2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: zveřejnit program 31.3.2021 

 

ad 8) Žádosti o dotace z rozpočtu obce a uzavření Veřejnoprávních, resp. Darovacích 

smluv 

 

Starostka seznámila RO s dosud doručenými žádostmi o finanční podporu v roce 2021.  RO 

postupně projednala všechny žádosti, včetně navržených darovacích a veřejnoprávních smluv: 

 

8a) ČSOP ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem 

RO projednala jejich žádost ze dne 09.03.2021 (č. j. Kunc 725/2021).Účelem požadované 

neinvestiční dotace je údržba naučné stezky Chodníčky v Podbeskydí, údržba lesíku pod 

areálem BODIZ, údržba sadu a mokřadu na Žabáku, likvidace invazních rostlin a příspěvek na 
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provoz pozemkového spolku; v souladu s uvedenou žádostí. Žádají o dotaci ve výši 23.000 Kč.  

Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 23.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/8a 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem, 

pobočnému spolku, sídlem č.p. 684, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 65892691, ve výši 

23.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021 o poskytnutí této 

dotace. 

Hlasování: 5-0-0 

 

8b) Rybářský spolek Ondřejník 

RO projednala jejich žádost ze dne 21.03.2021 (č. j. Kunc 617/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je podpora spolku, údržba dolní a horní nádrže, nákup a opravy nářadí, 

údržba a opravy stodoly a chaty. Žádají o dotaci ve výši 10.000 Kč. Je navrženo poskytnutí 

dotace ve výši 10.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/8b 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rybářskému spolku Ondřejník, spolku, sídlem 

č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 66740282, ve výši 10.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 5/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 5-0-0 

 

8c) Spolek Beskydhost 

RO projednala jejich žádost ze dne 11.02.2021 (č. j. Kunc 432/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je zveřejnění informací o obecních trasách na portále 

www.pomedvedichtlapkach.cz a případně také zapojení do projektu mapujícího problematiku 

parkování v Beskydech. Žádají o dotaci ve výši 10.000 Kč. Je navrženo poskytnutí dotace 

ve výši 6.000 Kč. Bude provedena příslušná úprava rozpisu rozpočtu v OdPa 6409 Ostatní 

činnosti j.n., Pol 5222 Neinvestiční transfery spolkům tak, aby při podpisu veřejnoprávní 

smlouvy bylo v rozpočtu dostatek prostředků na vyplacení dotace. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/8c 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Beskydhost, spolek, sídlem č. ev. 956, 

739 14 Ostravice, IČ: 26646803, ve výši 6.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy č. 6/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 5-0-0 

 

8d) Turistický spolek Kunčice pod Ondřejníkem 

RO projednala jejich žádost ze dne 03.02.2021 (č. j. Kunc 395/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je propagace činnosti, nákup upomínkových předmětů, zakoupení 

turistických potřeb a příspěvek na činnost (nákup materiálu na opravu chatky  Žabáka – 

přístřešek). Žádají o dotaci ve výši 12.000 Kč.  Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 

12.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/8d 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Turistickému spolku Kunčice p. O., sídlem 

č. p. 583, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 05824524, ve výši 12.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 5-0-0 

 

http://www.pomedvedichtlapkach.cz/
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8e) Žirafa – Integrované centrum Frýdek – Místek 

RO projednala žádost organizace ŽIRAFA ze dne 27.11.2020 (č. j. Kunc 2472/2020). 

Organizace se zabývá podporou rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb klientů denního 

stacionáře. Služeb využívá i jedna obyvatelka naší obce. Je navrženo poskytnutí daru ve výši 

3.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvkovou organizaci města Frýdek-Místek, bude 

darovací smlouva podléhat schválení Radou města Frýdek – Místek. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/8e 

RO schvaluje poskytnutí daru organizaci ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, příspěvkové organizaci, sídlem 73801 Frýdek-Místek, Místek, 

Fibichova 469, IČ: 00847011, ve výši 3.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy 

o poskytnutí tohoto daru. 

Hlasování: 5-0-0 

 

8f) ZO ČSOP Nový – Jičín 70/02 

RO projednala žádost ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 06.11.2020 (č. j. Kunc 2292/2020). 

Posláním organizace je záchrana volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice 

pro poraněné, či jinak handicapované volně žijící živočichy v roce 2021. Je navrženo 

poskytnutí daru ve výši požadované částky, tedy 3.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/8f 

RO schvaluje poskytnutí daru organizaci ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, pobočnému spolku, 

sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901, ve výši 3.000 Kč a zároveň schvaluje 

uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru. 

Hlasování: 5-0-0 

 

ad 9) Majetkové záležitosti  

 

a. Ing. P. H., 700 30 Ostrava-Zábřeh – žádost o odkoupení pozemku parc. č. 

3447/3 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Starostka informovala o žádosti č.j. Kunc 825/2021 ze dne 09. 3. 2021 Ing. P. H., 700 30 

Ostrava-Zábřeh o odkoupení pozemku parc. č. 3447/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

katastrem uváděné výměře 256 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem v majetku Obce Kunčice 

pod Ondřejníkem. Jedná se o pozemek podél místní komunikace, na kterém je stromořadí 

vzrostlých bříz a dubů. V rámci diskuse se přítomní dohodli, že není v zájmu obce prodávat 

tento pozemek, z důvodu údržby místní komunikace. Zveřejňovat záměr prodeje tedy 

nebudeme. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/9a 

RO bere na vědomí žádost Ing. P. H. (č.j. Kunc 825/2021 ze dne 09. 3. 2021).   

 

b. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 494 a 3387/2 díl „d“ 

(nově oddělený GP 4910-103/2020– splašková kanalizace (J. S.) 

 

Starostka informovala v souladu se zveřejněným záměrem obce č. 1/2021 o potřebě zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 494 a parc. č. 3387/2 díl „d“, nově oddělený 

GP 4910-103/2020, které má obec záměr prodat J. S., bytem Kunčice pod Ondřejníkem a na 

kterých je umístěna hlavní stoka stavby „Kanalizace a ČOV v Kunčicích pod Ondřejníkem“. 

Jedná se o právo vstupu a vjezdu stavebních mechanismů na pozemek parc. č. 494 a parc. č. 
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3387/2 díl „d“ v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem při nutných opravách, údržbě a čištění 

splaškové kanalizace dle GP pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 1851-559/2011.  

Služebnost se zřizuje bezúplatně. Smlouva o služebnosti bude součástí kupní smlouvy a bude 

vypracována po schválení prodeje těchto pozemků zastupitelstvem obce. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/9b 

RO schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 494 a 3387/2 

díl „d“ (nově oddělený GP 4910-103/2020) oba v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem - právo 

vstupu a vjezdu stavebních mechanismů při nutných opravách, údržbě a čištění splaškové 

kanalizace, mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a J. S., bytem Kunčice pod Ondřejníkem, PSČ 

739 13, dle GP pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 1851-559/2011. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová Termín: po rozhodnutí o prodeji pozemků 

v ZO 

 

ad 10) Petice „Nesouhlas s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“ a svolání veřejného setkání 

 

RO projednala znění dokumentu označeného jako „Petice - Nesouhlas s vyhlášením konkurzu 

na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“ 

(č.j. Kunc 916/2021 ze dne 24.03.2021). Petice obsahuje 12 listů podpisových archů, celkem 

217 podpisů. Podepsaní žádají, aby se v roce 2021 nevyhlašoval konkurz na místo ředitele 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského a podporují text, který podepsalo 45 zaměstnanců školy „Konkurz 

na ředitele školy NE!!!“. V rámci diskuse je navrženo veřejné setkání k projednání petice a také 

k projednání rozvojových záležitostí školy. 

 

Usnesení RO č. 65/2021/10 

RO schvaluje svolání veřejného setkání zákonných zástupců dětí a žáků, pedagogických 

a nepedagogických pracovníků příspěvkové organizace, Základní škola a mateřská škola Karla 

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

IČO 64120473, zástupců Obce Kunčice pod Ondřejníkem a dalších občanů obce se zájmem 

o fungování a rozvoj této příspěvkové organizace, na 18. května 2021 od 16:00 hodin, 

za účelem projednání dokumentu označeného jako „Petice - Nesouhlas s vyhlášením konkurzu 

na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“ a také 

za účelem projednání záležitostí školy v rámci aktualizace Programu rozvoje obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, strategické oblasti 6 Školství, kultura, spolkový život a volný čas. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 11) Různé 

Zapůjčení NTB 

Usnesení RO č. 65/2021/11a 

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, byl zapůjčen další 1 notebook, 

celkem tedy aktuálně je zapůjčeno 6 ks těchto notebooků. 
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Akceptace žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí na akci: Kunčice pod 

Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV (č. 04192011) 

 

Usnesení RO č. 65/2021/11b 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu 

životního prostředí, zaevidovanou pod č.j. SFZP 145772/2020, na akci: Kunčice pod 

Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV, které tímto bylo přiděleno akceptační číslo 

04192011.  

 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – individuální 

na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice  

 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí – 2021“ v rámci výzvy „JSDH_V3_2021 – 

stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ alokovalo naši obci dotaci ve výši 525.251 Kč 

(50 % celkových předpokládaných nákladů akce). Aktuálně je požádáno o registraci akce. 

Tuto akci prostřednictvím individuální dotace podpoří také Moravskoslezský kraj. Požádali 

jsme o dotaci ve výši 25 % celkových předpokládaných nákladů akce, tedy o 262.625,50 Kč.  

  

Usnesení RO č. 65/2021/11c 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o podání individuální Žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – individuální na stavbu nebo rekonstrukci 

požární zbrojnice, na částku 262.625,50 Kč.  

 

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

k umístění uchazečů o zaměstnání (2x VPP) 

Usnesení RO č. 65/2021/11d 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o podání Žádosti o příspěvek na vytvoření 

pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění dvou uchazečů o 

zaměstnání na Úřad práce ČR, pracoviště ve Frýdku – Místku. Předpokládané datum 

vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce je od 1.4.2021. Žádáme o podporu 

pracovních míst na dobu jednoho roku. 

Areál školy 

Usnesení RO č. 65/2021/11e  

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

od 22.3.2021 do odvolání z důvodu zhoršené epidemiologické situace. O dalším bude 

rozhodnuto dle aktuálního stavu. 

 

Starostka dále seznámila RO s předpokládaným harmonogramem dalšího jednání RO – 

66. schůze ihned po ZO 07. 04. 2021, 67. schůze RO dne 12. 04. 2021 a 68. schůze RO 

v termínu 14. 04. 2021.  

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 21:05     

hodin.  
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Seznam příloh: 

Rozpočtové opatření číslo 1/2021. 

 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 29.03.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem         

ZO – Zastupitelstvo obce            

č.p. – číslo popisné                                                

ČOV – čistírna odpadních vod   

č.j. – číslo jednací     

parc.č. – parcelní číslo 

č. - číslo                                   

k.ú. – katastrální území          

Kunčice p.O. – Kunčice pod Ondřejníkem         

GP – geometrický plán 

ČR – Česká republika 

OOV – Ostravský oblastní vodovod 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

ZO ČSOP – Základní organizace českého svazu ochránců přírody 

ZŠ – Základní škola 

MŠ - Mateřská škola 

 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


