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Zápis a usnesení z 67. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 12. 04. 2021 
 

 
Přítomni: David Fojtík, Vít Majerek, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr Vrlík  
 
Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:30 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) 
 
V úvodu schůze proběhla v čase 17:30-18:30 prohlídka obecních objektů, bývalá smuteční síň, 
tzv. Rotunda, dům č.p. 824, prostory dolního hřbitova u kostela sv. Maří Magdalény, bývalá 
DOZA – dům č.p. 776 a na závěr prostory bývalého zdravotního střediska, které jsou nyní 
přebudovány na zázemí pro knihovnu a prostory pro společenská setkávání. 
 
ad 1) Schválení programu 67. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
Návrh programu: 
 

1. Schválení programu 67. schůze Rady obce 
2. Kontrola usnesení z 65. schůze a 66. schůze Rady obce 
3. „Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV“ – 

rozhodnutí zadavatele a uzavření smlouvy o dílo 
4. „Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV“ – výkon 

TDS a KoBOZP – Kamil Herůdek, uzavření Příkazních smluv 
5. Oprava krytu místní komunikace 69 c technologií KAPS-LE (patent Silmos s.r.o.) 

• Silmos s.r.o., Brno-Licenční smlouva a Technický dozor investora při stavbě  
• Tomáš Nevřiva-Stavební práce a dodávka kameniva 
• Českomoravský beton a.s. – dodávka cementopopílkové suspenze 

6. Rámcová smlouva pro rok 2021 a další TECAM PCV, a.s.  (nákupy náhradních dílů na 
vodovody a kanalizace) 

7. Různé   
 

Usnesení RO č. 67/2021/1 
RO schvaluje program 65. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Hlasování: 4-0-0  
 
ad 2) Kontrola usnesení z 65. a 66. schůze Rady obce 
 
Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 65. schůze RO ze dne 29. 03. 2021 a z 66. schůze 
RO ze dne 07. 04. 2021. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 
 
Usnesení RO č. 67/2021/2 
RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 65. schůze RO ze dne 29.03.2021 a z 
66. schůze RO ze dne 07.04.2021. 
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ad 3) „Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV“ – 
rozhodnutí zadavatele a uzavření smlouvy o dílo 
 
Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Kunčice pod 
Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV (dále také jen VZ). VZ byla 
administrována externím dodavatelem, společností STILT PROJECTS, s.r.o. na základě 
příkazní smlouvy. Jednání Komise pro otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 07.04.2021. 
Jednání komise pro hodnocení nabídek proběhlo dne 12.04.2021. Dokumentace o VZ byla 
bezprostředně po jednání komise předána členům rady obce. Předloženou dokumentací 
se v rámci 67. schůze členové RO podrobně zabývali. K podání nabídky byly vyzvány 
3 společnosti, kdy všechny podaly nabídku. Předpokládaná hodnota zakázky byla 5,8 mil. Kč 
bez DPH. 
 
Usnesení RO č. 67/2021/3a 
RO na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek rozhoduje 
o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu Kunčice pod Ondřejníkem, napojení 
vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV, jenž v rámci zadávacího postupu zahájeného dne 
17.03.2021 odesláním výzvy k podání nabídek podal nabídku pod pořadovým číslem 1, 
společnosti Cobbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 za nabídkovou cenu ve výši 
5.497.977,78 Kč bez DPH.  
Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně a průběžně 
 
Usnesení RO č. 67/2021/3b 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 
Cobbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 na akci Kunčice pod Ondřejníkem, 
napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV dle nabídky podané ve veřejné zakázce Kunčice 
pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV za celkovou nabídkovou cenu 
ve výši 5.497.977,78 Kč bez DPH. 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, místostarosta, D. Svobodová Termín: neprodleně a průběžně 
 
ad 4) „Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV“ – výkon 
TDS a KoBOZP – Kamil Herůdek, uzavření Příkazních smluv 
 
Technický dozor stavebníka (TDS) 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Příkazní smlouvy na kompletní výkon technického dozoru 
stavebníka (TDS) při realizaci stavby „Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti 
IV. Bystré na OOV“ mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem Kamilem Herůdkem, 
Sedlnice 549, 742 56 Sedlnice, IČ: 12651478. Odměna příkazníka je navržena za výkon 
činnosti TDS ve výši 120.000 Kč bez DPH (neplátce DPH). Předpoklad realizace akce je 
od konce dubna do konce října 2021.   
 
Usnesení RO č. 67/2021/4a 
RO schvaluje odměnu pro příkazníka, pana Kamila Herůdka, ve výši 120.000 Kč bez DPH 
(neplátce DPH) za kompletní výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
„Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV“ a zároveň 
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem Kamilem 
Herůdkem, Sedlnice 549, 742 56 Sedlnice, IČ: 12651478 na výše uvedenou činnost. 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, místostarosta, D. Svobodová Termín: neprodleně a průběžně 
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Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KoBOZP) 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Příkazní smlouvy na výkon koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. (KoBOZP) při realizaci stavby 
„Kunčice pod Ondřejníkem, napojení vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV“ mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a panem Kamilem Herůdkem, Sedlnice 549, 742 56 Sedlnice, IČ: 12651478. 
Odměna příkazníka je navržena za výkon činnosti KoBOZP ve výši 48.000 Kč bez DPH 
(neplátce DPH). Předpoklad realizace akce je od konce dubna do konce října 2021.   
 
Usnesení RO č. 67/2021/4b 
RO schvaluje odměnu pro příkazníka pana Kamila Herůdka, ve výši 48.000 Kč bez DPH 
(neplátce DPH) za kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.  při realizaci stavby „Kunčice pod Ondřejníkem, napojení 
vodovodu oblasti IV. Bystré na OOV“ a zároveň schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem Kamilem Herůdkem, Sedlnice 549, 742 56 Sedlnice, 
IČ: 12651478 na výše uvedenou činnost. 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, místostarosta, D. Svobodová Termín: neprodleně a průběžně 
 
ad 5) Oprava krytu místní komunikace 69 c technologií KAPS-LE (patent Silmos s.r.o.) 
 
Silmos s.r.o., Brno-Licenční smlouva a Technický dozor investora při stavbě  
 
Místostarosta informoval RO o připravované opravě MK 69c. Jedná se místní komunikaci 
z centra obce na Maralák. Po zvážení různých možností opravy, se jeví jako vhodné opravit 
střední úsek, v délce 1160 metrů metodou KAPS-LE. Jedná se o patentově chráněnou metodu 
pro opravy lesních cest formou kameniva zpevněné popílkocementovou suspenzí. Držitelem 
patentu je firma Silmos s.r.o., která všechny stavby realizované touto technologií dozoruje, 
z důvodu dodržení správné technologie. Místostarosta seznámil RO s rozsáhlou Zprávou 1 – 
Oprava krytu místní komunikace 96c s technologií KAPS-LE. Chybou v psaní a počtech je 
všude ve zprávě uvedeno číslo 96c. Správné označení komunikace je 69c. Zpráva obsahuje 
návrh technického řešení, včetně harmonogramu prací, kdy předpokládaný začátek prací je 
stanoven na květen 2021. Dále obsahuje celkovou kalkulaci nákladů, kdy byly přímo 
společností SILMOS s.r.o. poptány dodávky stavebních prací, kameniva a cementopopílkové 
suspenze. Na základě tohoto průzkumu trhu, uzavře obec Kunčice pod Ondřejníkem smlouvu 
či objednávku s dodavateli, jež podali cenově nejvýhodnější nabídku. Ceny stavebních prací, 
kameniva a suspenze budou účtovány dle skutečnosti a mohou se tak lišit od částek uvedených 
v usnesení. 
 
Usnesení RO č. 67/2021/5a 
RO schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/2021 na provedení technického dozoru investora při stavbě 
technologie KAPS-LE v rámci opravy krytu MK č. 69c, mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Silmos s.r.o. Křižíkova 70, 612 00 Brno, IČ: 45276293. Předmětem smlouvy je provedení 
inženýrských činností při přípravě, organizaci a technickém dozoru investora na provádění 
technologie KAPS-LE v rámci opravy MK 69c. Cena za dílo je stanovena na 10 % celkových 
rozpočtových nákladů a činí 189.225 Kč bez DPH (228.962,25 Kč s DPH). 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 
 
Usnesení RO č. 67/2021/5b 
RO schvaluje Licenční smlouvu č. 22/2021 mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Silmos s.r.o. 
Křižíkova 70, 612 00 Brno, IČ: 45276293. Předmětem smlouvy je využívání patentů č. 304374, 
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305239 a 306682. Na základě této smlouvy Obec Kunčice pod Ondřejníkem získá právo 
zpevňovat místní komunikace a manipulační plochy podle těchto Patentů. Dále poskytoval 
Patentů zajistí kontrolní zkoušky pevnosti popílkocementové suspenze v zájmu dodržení 
požadovaných vlastností materiálů pro licencovanou technologii. Cena za licenční smlouvu je 
stanovena na 5 % z celkových nákladů na realizaci stavby. Pro opravu MK 69c činí cena licence 
94.613 Kč bez DPH (114.481,73 Kč s DPH). 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 
 
Tomáš Nevřiva-Stavební práce a dodávka kameniva 
 
Usnesení RO č. 67/2021/5c 
RO schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce a dodávku kameniva na opravu MK 69c mezi 
obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem Tomáš Nevřiva,744 01 Frenštát pod Radhoštěm, 
Nádražní 226, IČO: 47866667, za předpokládanou cenu 1.159.000 Kč bez DPH, 1.402.390 Kč 
s DPH. 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 
 
Českomoravský beton a.s. – dodávka cementopopílkové suspenze 
 
Usnesení RO č. 67/2021/5d 
RO schvaluje objednání Cementopopílkové suspenze od společnosti Českomoravský beton a.s., 
Provoz Rožnov pod Radhoštěm, Zuberská2604, P.O. Box 74, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 49551272 na opravu MK 69c, v množství 350 m3 za předpokládanou cenu 743.250 Kč 
bez DPH, 899.332,50 Kč s DPH.  
Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 
 
ad 6) Rámcová smlouva pro rok 2021 a další TECAM PCV, a.s.  (nákupy náhradních dílů 
na vodovody a kanalizace) 
 
Místostarosta seznámil RO s Rámcovou kupní smlouvou pro rok 2021 a další, s firmou 
TECAM PCV a.s. Na základě uzavřené kupní smlouvy může Obec odebírat materiál na opravy 
a údržbu vodovodů a kanalizací na faktury a zároveň získá na veškerý materiál slevu. Výše 
slevy se odvíjí od druhu materiálu, dle přílohy smlouvy. 
 
Usnesení RO č. 67/2021/6 
RO schvaluje Rámcovou kupní smlouvu pro rok 2021 a další, mezi Obcí Kunčice pod 
Ondřejníkem a společností TECAM PCV a.s. se sídlem Kotrčova 304/2, 503 01 Hradec 
Králové, IČO: 609 336 23.  
Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta, Daniela Kociánová Termín: neprodleně a průběžně 
 
ad 7) Různé 
 
Zapůjčení NTB 
Usnesení RO č. 67/2021/7a 
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 7 ks těchto notebooků. 
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Dohoda o vytvoření pracovního místa (Úřad práce) 
Místostarosta informoval RO Dohodě s úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce obci proplatí příspěvek na dva pracovníky 
na pozici dělník na údržbu obce, uklízeč veřejného prostranství. Dohoda je navržena na 
období od 1. dubna do 30. listopadu 2021. Maximální výše měsíčního příspěvku na jedno 
pracovní místo je 15.000 Kč a součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 
240.000 Kč. 
 
Usnesení RO č. 67/2021/7b 
RO bere na vědomí Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. FMA-V-13/2021 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Úřadem práce České republiky.  
 
Reklamní předmět obce - Nákrčník 
 
Usnesení RO č. 67/2021/7c 
RO bere na vědomí všechny tři nové verze nákrčníky s plnobarevným potiskem, vytvořeným 
na míru pro obec Kunčice pod Ondřejníkem a pověřuje starostku obce dalším jednáním 
a objednáním nákrčníků.  

Zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod 

Místostarosta informoval RO o společném dopisu z Ministerstva zemědělství a Ministerstva 
životního prostředí, v kterém se odkazují na Směrnici Rady č. 91/271/EHS o čištění městských 
odpadních vod. Dle této směrnice mají obce s více jak 2000 ekvivalentních obyvatel, zajistit 
odkanalizování minimálně 98 % ekvivalentních obyvatel na svém území. Naše obec tyto 
podmínky také nesplňuje a je nutné začít řešit, jaký způsobem budeme Směrnici plnit. Zda 
prodlužováním kanalizačního řadu, případně výstavbou decentralizovaných ČOV. 

Usnesení RO č. 67/2021/7d 
RO bere na vědomí Informace k zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu 
se Směrnicí Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod zaslané ve společném 
dopisu Ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. 

Dále byly v rámci bodu různé diskutovány tyto záležitosti: 

RO obdržela v materiálech informaci o testování ve školách. Markéta Menšíková předložila 
pracovní verzi dokumentu-hodnocení ředitele školy. Také proběhla diskuse k technologii 
gastro vybavení ve škole v rámci přípravy VZ na Gastro vybavení. 

Dále byl diskutován vzhled označníků zastávek autobusů (vzor z Trojanovic).  

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 21:05     
hodin.  
 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 12.04.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 
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Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem         
DPH – daň z přidané hodnoty          
MK – místní komunikace                                        
č.j. – číslo jednací     
č. - číslo                                   
ČR – Česká republika 
OOV – Ostravský oblastní vodovod 

ZŠ – Základní škola 
MŠ - Mateřská škola 
Sb. – sbírky 
TDS - technický dozor stavebníka 
KoBOZP – koordinátor bezpečnosti ochrany 
a zdraví při práci 
VZ – veřejná zakázka 

 
 
 
 
 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


