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Zápis a usnesení z 66. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 07. 04. 2021 
 

 
Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr Vrlík 
Omluven: Vít Majerek  
 
Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová po skončení 
Zasedání zastupitelstva obce v 22:05 hodin. Zápis ze schůze 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 66. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
Návrh programu: 
 

1. Schválení programu 66. schůze Rady obce 
2. „Veřejní osvětlení-Chodník k DPS“- uzavření smlouvy o dílo na dodávky 
3. Různé  

 
Usnesení RO č. 66/2021/1 
RO schvaluje program 66. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Hlasování: 4-0-0  
 
ad 2) „Veřejní osvětlení-Chodník k DPS“- uzavření smlouvy o dílo na dodávky 
 
V návaznosti na aktualizaci akčního plánu, kde bylo rozhodnuto, že bude podél celého 
chodníku k DPS vybudováno veřejné osvětlení (celkem 21 stožárů a svítidel) seznámila 
starostka RO s výsledkem poptávkového řízení na dodávky a elektroinstalační práce Byly 
osloveny 2 firmy, obě podaly nabídku. Starostka seznámila RO s oběma nabídkami, kdy 
levnější nabídku podala společnost Elektro Pavlica s.r.o., Meziříčská 2849, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: 27857280. 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a společností Elektro Pavlica s.r.o., Meziříčská 2849, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 
27857280. Předmětem smlouvy dodávka veřejného osvětlení v obci Kunčice pod Ondřejníkem, 
osvětlení nového chodníku k DPS podél komunikace II/483. Práce budou probíhat v termínu 
od 12.4.2021, nejpozději do 30.10.2021. Realizace dodávek proběhne v součinnosti 
se společností Cobbler, s.r.o., která bude realizovat stavební část. Dodávky budou realizovány 
dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jindřich Marek, Rožnov pod Radhoštěm, 
projektová dokumentace pro SO 431 Veřejné osvětlení a dle oceněného podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele (č.j. Kunc 897/2021) v celkové 
výši 643 626,06 Kč vč. DPH, za dodávky a elektroinstalační práce dle vyplněného Seznamu 
prací a dodávek elektrotechnických zařízení, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo. 
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Usnesení RO č. 66/2021/2 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 
Elektro Pavlica s.r.o., Meziříčská 2849, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 27857280. 
Předmětem smlouvy je dodávka stožárů a svítidel veřejného osvětlení, včetně 
elektroinstalačních prací podél chodníku k DPS za cenu 643 626,06 Kč vč. DPH. 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka  Termín: neprodleně 
 
ad 3) Různé 
 
Starostka připomněla další harmonogram jednání RO - 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 22:20     
hodin.  
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 07.04.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem         
ZO – Zastupitelstvo obce            
č.p. – číslo popisné                                                
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
DPS – Dům pro seniory 
č.j. – číslo jednací  
IČO – identifikační číslo organizace 
 
 
 
 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


