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Zápis a usnesení z 68. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 14. 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 v 18:05 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 68. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
Návrh programu: 
 

1. Schválení programu 68. schůze Rady obce 
2. „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského“- rozhodnutí zadavatele a uzavření smlouvy o dílo 
3. Příkazní smlouva – výkon technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ (steel and wood, s.r.o.) 
4. Různé  

 
Usnesení RO č. 68/2021/1 
RO schvaluje program 68. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Hlasování: 4-0-0  
 
ad 2) „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně 
ZŠ a MŠ Karla Svolinského“- rozhodnutí zadavatele a uzavření smlouvy o dílo 
 
Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského“ (dále také jen VZ). Jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
proběhlo dnes, tedy 14. 04. 2021, od 12:30. Dokumentace o VZ byla po jednání komise předána 
členům rady obce. Předložen byl protokol o otevírání nabídek, včetně seznamu nabídek, 
protokol o posouzení a hodnocení nabídek a jednotlivé nabídky. Předloženou dokumentací se 
v rámci 68. schůze členové RO podrobně zabývali. K podání nabídky byly vyzvány 
3 společnosti. Všechny podaly nabídku. Předpokládaná hodnota zakázky byla 5,7 mil. Kč bez 
DPH.  
 
Nejnižší nabídka byla ve výši 5.728.703,74 Kč bez DPH. 
Nejvyšší nabídka byla ve výši 5.846.014,00 Kč bez DPH.  
 
Usnesení RO č. 68/2021/2a 
RO na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek rozhoduje 
o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-
Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“, jenž v rámci 
zadávacího postupu zahájeného dne 31.03.2021 rozesláním výzvy k podání nabídek, podal 
nabídku pod pořadovým číslem 1, společnosti  MH – STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 
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Ostrava – Zábřeh, IČ 258 73 261 za nabídkovou cenu ve výši 5.728.703,74 Kč bez DPH 
(6.931.731,50 Kč vč. DPH 21 %).  
Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 
 
Součástí nabídky je závazný návrh Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a společností MH – STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 258 73 261, 
který je v souladu s podanou nabídkou ze dne 14.04.2021. Přílohou smlouvy je položkový 
rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) a časový a  finanční 
harmonogram. 
 
Usnesení RO č. 68/2021/2b 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností MH 
– STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 258 73 261 na akci „Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského“, dle nabídky podané ve veřejné zakázce malého rozsahu se stejným názvem 
za celkovou nabídkovou cenu ve výši 5.728.703,74 Kč bez DPH (6.931.731,50 Kč vč. DPH 
21 %).  
Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 
 
ad 3) Příkazní smlouva – výkon technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce 
školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“ (steel and wood, s.r.o.) 
 
Starostka seznámila RO s návrhem Příkazní smlouvy na kompletní výkon technického dozoru 
stavebníka (TDS) při realizaci stavby „Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského“ mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností steel and wood s.r.o., 
Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, IČ: 03459845. Odměna příkazníka je navržena 
v celkové výši 150.000 Kč bez DPH (tedy 181.500 Kč vč. DPH). Předpokládaná doba realizace 
je červenec-září 2021. 
 
Usnesení RO č. 68/2021/3 
RO schvaluje odměnu pro příkazníka společnost steel and wood s.r.o., ve výši 150.000 Kč 
bez DPH (tedy 181.500 Kč vč. DPH) za kompletní výkon technického dozoru stavebníka 
při realizaci stavby „Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského“ a zároveň schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a společností steel and wood s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, 
IČ: 03459845 na výše uvedenou činnost. 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 
 
ad 4) Různé – bez dikuse  
 
Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 18:45. 
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 14.04.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem       s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
ZO – Zastupitelstvo obce                                    IČ – identifikační číslo               č.p. – číslo popisné                                                
č.j. – číslo jednací                                   DPH – daň z přidané hodnoty    VZ – veřejná zakázka 
 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


