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Zápis a usnesení z 69. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 10. 05. 2021 

 

Anonymizováno 

Přítomni: David Fojtík, Vít Majerek (přítomen do bodu 4), Markéta Menšíková, Michaela 

Šebelová, Petr Vrlík (dle prezenční listiny) 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:00 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 69. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu 69. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 67. schůze a 68. schůze Rady obce 

3. ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

a. Pravidla hodnocení ředitele/ředitelky školy 

b. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 

c. Schválení účetní závěrky 

d. Rozdělení hospodářského výsledku 

e. Příkaz BOZP  

f. Veřejné setkání ke škole – 18.05.2021 

g. Testování ve škole, dopis rodičů 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

(podzemní vedení NN) - Novpro 

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce, Uzavření veřejnoprávních smluv 

a. Charita Frenštát a veřejnoprávní smlouva č. 9/2021, reklama Senior Taxi 

b. Domov Hortenzie a veřejnoprávní smlouva č. 10/2021 

c. Český svaz včelařů, z.o. Kunčice p.O.  - veřejnoprávní smlouva č. 11/2021 

d. ČSOP Skalka, z.o. 68/15 Skalka - veřejnoprávní smlouva č. 12/2021 

e. Linka Bezpečí 

6. Informace o plnění rozpočtu 

a. Změna rozpisu rozpočtu ze dne 14.04.2021 

b. Rozpočtové opatření číslo 3/2021 

7. Dodatek č. 1 – Ing. Martina Miklendová – výkon územně plánovací činnosti při 

posouzení návrhů na změny územního plánu 

8. Stanovení neoddacích dnů 

9. Oprava MK 69c – cenová nabídka, stanovení rozsahu opravy 

10. Kupní smlouva č. 1501181517 – Českomoravský beton a.s. 

11. Různé   

 

David Fojtík, místostarosta obce a Markéta Menšíková, členka rady obce před schválením 

programu schůze rady obce oznámili Radě obce Kunčice pod Ondřejníkem, že dle § 8 zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění a dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, by zde mohl být shledán jejich osobní poměr, 

k projednávané věci. U pana Davida Fojtíka k bodu č. 5) programu schůze, protože je předsedou 
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základní organizace Českého svazu včelařů v Kunčicích pod Ondřejníkem a členem základní 

organizace ČSOP Skalka a u paní Markéty Menšíkové k bodu č. 11) programu schůze, protože 

je manželkou pana Oldřicha Menšíka, který žádá o udělení souhlasu s jeho podnikatelským 

záměrem zřídit zázemí pro umístění prodejních automatů pro prodej farmářských výrobků 

a veřejné dobíjecí stanice pro elektrokola na pozemcích obce. 

 

Starostka uvádí, že oznámení nemá vliv na právo členů rady obce při projednávání uvedených 

bodů hlasovat. Jmenovaní uvádí, že se zdrží hlasování.  

 

Proběhla diskuse k návrhu programu schůze rady obce. Bez připomínek. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/1 

RO schvaluje program 69. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 67. a 68. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 67. schůze RO ze dne 12. 04. 2021 a z 68. schůze 

RO ze dne 14. 04. 2021. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 67. schůze RO ze dne 12.04.2021 

a z 68. schůze RO ze dne 14.04.2021. 

 

ad 3) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

a) Pravidla hodnocení ředitele/ředitelky školy 

 

Členové rady obce byli seznámeni s pracovní verzí návrhu Zásady hodnocení ředitele/ředitelky 

Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvkové 

organizace a s pracovní verzí návrhu Zásad pro určení platu ředitele/ ředitelky Základní školy 

a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvkové organizace, které 

vypracovali Markéta Menšíková a Vít Majerek. 

 

b) Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 

 

Členové RO se zabývali předloženou Zprávou o hospodaření příspěvkové organizace za rok 

2020 (č.j.  Kunc 1225/2021). Proběhla diskuse. Bylo dohodnuto, že před schválením účetní 

závěrky bude požadováno zodpovězení následujících dotazů a doplnění, zda již byly pořízeny 

interaktivní tabule, doplnění vysvětlení i položek rozpočtu, které o více než 30 % překročily 

plánovaný rozpočet. Tak, jak jsme požadovali. Uvedeny jsou pouze položky nižší. Dále bude 

požadováno konkrétnější zdůvodnění, konstatování, že čerpání položek bylo ovlivněno 

vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19 je příliš obecné. Projednání tohoto bodu bylo 

odloženo do zodpovězení dotazů. 
 

c) Schválení účetní závěrky - Projednání tohoto bodu bylo odloženo. 

 

d) Rozdělení hospodářského výsledku - Projednání tohoto bodu bylo odloženo. 
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e) Příkaz BOZP  

 

Dále starostka seznámila RO s Příkazem ředitele školy k provedení roční prověrky bezpečnosti 

práce a dále se záznamem z prověrky stavu BOZP ze dne 29. dubna 2021. Kontrolou nebyly 

zjištěny nedostatky.  

 

Usnesení RO č. 69/2021/3e 

RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí záznam z prověrky stavu BOZP ze dne 

29. dubna 2021. 

 

f) Veřejné setkání ke škole – 18.05.2021 

 

Usnesení RO č. 69/2021/3f 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že veřejná debata o vzdělávání a směřování školy 

dne 18.5.2021 bude řízena externím moderátorem a proběhne venku ve stanech ve školním 

areálu (zpevněná plocha školkové zahrady). 

 

g) Testování ve škole, dopis rodičů 

 

Usnesení RO č. 69/2021/3g 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že vedení školy se rozhodlo nevyužít nabídku 

zřizovatele hradit PCR testy.  Dále RO bere na vědomí dopis rodičů, kteří nesouhlasí 

s nařízením Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování dětí a nošení ochrany úst 

a obličeje v průběhu prezenční výuky (č.j. Kunc 1263/2021). 

 

ad 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

(podzemní vedení NN) - Novpro 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. IP-12-8027947/03 mezi společnosti ČEZ Distribuce a.s., 

zastoupenou firmou NOVPRO FM, s.r.o. se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek 

(budoucí oprávněná) a Obcí Kunčice pod Ondřejníkem (budoucí povinná). Předmětem věcného 

břemene je právo budoucího oprávněného – umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

podzemní vedení NN na pozemku parc. č. 3447/1 v k. ú Kunčice p. O. Jedná se o stavbu nového 

vedení NN pro novostavbu RD na pozemku parc. č. v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/4 

RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-8027947/03 – umístění, provozování, oprava a údržba podzemního vedení NN 

na pozemku par. č. 3447/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem za jednorázovou náhradu 1.000 Kč 

+ DPH 21%, tj. celkem 1.210 Kč mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a ČEZ Distribuce, a.s. 

IČ 24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně  

 

Z dalšího jednání se omluvil Vít Majerek. 

 

Počet členů rady obce je 4. RO je i nadále usnášení schopná. 
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David Fojtík, místostarosta obce před projednáváním následujícího bodu programu schůze rady 

obce oznamuje Radě obce Kunčice pod Ondřejníkem, že dle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, v účinném znění a dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v účinném znění, by zde mohl být shledán jeho osobní poměr, k projednávané věci, 

protože je předsedou základní organizace Českého svazu včelařů v Kunčicích pod Ondřejníkem 

a členem základní organizace ČSOP Skalka. Pan místostarosta uvádí, že se v dané věci zdrží 

hlasování. 

 

ad 5) Žádosti o dotace z rozpočtu obce, Uzavření veřejnoprávních smluv 

Starostka seznámila RO s další skupinou doručených žádostí o finanční podporu v roce 

2021.  RO postupně projednala všechny žádosti, včetně navržených veřejnoprávních smluv: 

 

a) Charita Frenštát a veřejnoprávní smlouva č. 9/2021 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 30.3.2021 (č. j. Kunc 948/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je zajištění pečovatelské a asistenční služby. Žádají o dotaci ve výši 30.000 

Kč.  Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/5a 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, 744 

01, IČ: 49590588 ve výši 30.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

č. 9/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 4-0-0 

 

b) Domov Hortenzie a veřejnoprávní smlouva č. 10/2021 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 27.04.2021 (č. j. Kunc 1209/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je na provozní náklady spojené s poskytováním sociálních služeb klientům 

domova. Žádají o dotaci ve výši 20.000 Kč.  Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/5b 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Hortenzie, Za Střelnicí 1568, 744 01 

Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 48804843ve výši 20.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy č. 10/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 4-0-0  

 

c) Český svaz včelařů, z.o. Kunčice p.O.  - veřejnoprávní smlouva č. 11/2021 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 6.5.2021 (č. j. Kunc 1312/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je nákup základních pomůcek pro chov, nákup léčiv pro zabránění šíření 

chorob včel, potlačování nákazy moru včelího plodu. Žádají o dotaci ve výši 10.000 Kč.  Je 

navrženo poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč. Místostarosta uvedl, že aktuálně se naše obec 

nachází v ochranné pásmu výskytu včelího moru a je nutné činit opatření nařízená veterinární 

správou. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/5c 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu včelařů z.s., z.o. Kunčice p. O. 

IČ:63699389 ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

č. 11/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 3-0-1 
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d) ČSOP Skalka, z.o. 68/15 Skalka - veřejnoprávní smlouva č. 12/2021 

 

RO projednala jejich žádost ze dne 30.04.2021 (č. j. Kunc 1258/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je činnost organizace v roce 2021, podpora mladých ochránců, pomoc při 

opravě klubovny, odměny dětí a žáků při soustředění. Žádají o dotaci ve výši 19.000 Kč.  Je 

navrženo poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/5d 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ČSOP Skalka z.o.68/15, sídlem Kunčice pod 

Ondřejníkem č. p. 153, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 71159843, ve výši 19.000 Kč 

a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 3-0-1 

Úkol: Andrea Střálková, Daniela Kociánová, Jana Martináková, starostka 

 

e) Linka Bezpečí 

 

Starostka seznámila RO s žádostí o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 

Praha 8. Žádají o finanční podporu ve výši 10.000 Kč. Linka bezpečí poskytuje bezplatnou 

krizovou pomoc a působí na celém území ČR. Proběhla diskuse. Převažuje názor, že přestože 

se jedná o záslužnou aktivitu, není možné, aby tato bylo financována z rozpočtu obce. Obec 

může například nabídnout zveřejnění bezplatné inzerce, článku nebo propagace v obecních 

novinách. Starostka nechává hlasovat o požadované výši příspěvku. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/5e 

RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, 

IČ: 61383198 ve výši 10.000 Kč.   

Hlasování: 0-4-0 

 

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

ad 6) Informace o plnění rozpočtu 

 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 14.04.2021 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 14.04.2021. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu na straně příjmů je zejména navýšení příjmů za poplatky za hroby, vyúčtování energií 

nájemcům a refakturace za odchyt psa. Předmětem změny rozpisu rozpočtu na straně výdajů je 

zejména změna rozpisu běžných výdajů (jiná položka rozpočtové skladby popílkocementové 

suspenze - oprava krytu místní komunikace 69c, prezentace v magazínu Beskydy Valašsko, 

navýšení nákladů na zimní údržbu, webové stránky galerie a webhosting, zdravotní pojištění na 

odměny pro členy JSDH ad.) Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených 

zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 69/2021/6a 

RO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu ze dne 14.04.2021. 

 

Rozpočtové opatření číslo 3/2021 

Starostka dále seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 3/2021. Rozpočtovým 

opatřením č. 3/2021 dojde ke změně Závazných ukazatelů rozpočtu: Snížení položky opravy 

a udržování o 400.000 Kč a navýšení položky Provoz bez oprav o 400.000 Kč. Jedná se o změnu 

položky rozpočtové skladby popílkocementové suspenze a služby SILMOS s.r.o. v rámci akce 
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oprava krytu místní komunikace 69c Celkové výdaje však zůstávají nezměněny. Také se změní 

schválené daňové a nedaňové příjmy obce (kompenzační bonus ve výši 97 900 Kč, navýšení 

předpokládaných příjmů za hrobová místa). Změna výdajů je podrobně rozepsána v rozpisu 

návrhu rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření č. 3/2021 tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

Usnesení RO č. 69/2021/6b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 3/2021. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/6c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Jana Martináková, starostka Termín: neprodleně a průběžně 

 

Příloha – Rozpočtové opatření číslo 3/2021. 

 

ad 7) Dodatek č. 1 – Ing. Martina Miklendová – výkon územně plánovací činnosti při 

posouzení návrhů na změny územního plánu 

 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem má uzavřenu smlouvu na zajištění splnění kvalifikačních 

požadavků pro výkon územně plánovací činnosti při posuzování návrhů na změny územního 

plánu a pořizování I. Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem 

za období 2017-2021 s Ing. Martinou Miklendovou, oprávněnou osobou pro pořizování územně 

plánovací dokumentace. Návrhy na změnu územního plánu přicházejí postupně. Zastupitelstvo 

obce Kunčice pod Ondřejníkem svým usnesením ZO č. XIX/2021/6 ze dne 07.04.2021 

schválilo, že návrhy na pořízení změn Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, které byly 

doručeny obci Kunčice pod Ondřejníkem do 07. 04. 2021 budou předmětem posouzení 

pořizovatele a rozhodnutí zastupitelstva obce v rámci přípravy a projednání I. Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem za roky 2017-2021. V termínu 

stanoveným ZO bylo doručeno celkem 55 žádostí, tedy o 15 více, než na kolik je s paní 

Miklendovou uzavřena příkazní smlouva č. 11/12/2020/Mik ze dne 06.01.2021. Starostka 

seznámila RO s návrhem Dodatku č. 1 k této smlouvě. Odměna příkazníka se na základě 

navýšení počtu žádostí navyšuje na 23.500 Kč (původně 16.000 Kč). Odměna příkazníka 

za vyhotovení Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem zůstává 

nezměněna, ve výši 35.000 Kč. Celkově bude uhrazeno celkově 58.500 Kč (neplátce DPH). 

 

Usnesení RO č. 69/2021/7 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 11/12/2020/Mik ze dne 06.01.2021 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Ing. Martinou Miklendovou, Mjr. Nováka 1263/35, 

700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 74353128 ve věci zajištění kvalifikačních požadavků při 

výkonu územně plánovací činnosti. Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení odměny příkazníka 

na základě vyššího počtu projednávaných žádostí o změnu územního plánu.  

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně  

 

ad 8) Stanovení neoddacích dnů 

 

Starostka seznámila RO s návrhem paní Kristýny Majerkové, matrikářky obecního úřadu 

na Stanovení tzv. neoddacích dní pro rok 2022. Jedná se o vyčlenění dnů, ve kterých nebudou 

v r. 2022prováděny svatební obřady – jedná se zejména o státní a jiné svátky a soboty (např. 

den obce atd.). 
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Usnesení RO č. 69/2021/8 

RO schvaluje stanovení tzv. neoddacích dní pro rok 2022 v navrženém znění dle Přílohy 

zápisu. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Kristýna Majerková Termín: průběžně 

 

Příloha – Stanovení neoddacích dnů pro rok 2022 

 

ad 9) Oprava MK 69c – cenová nabídka, stanovení rozsahu opravy 

 

RO projednala rozpočet a předpokládané náklady na opravu dvou krajních úseků MK 69c 

(od přejezdu cca 550 metrů a konečný úsek cca 325 metrů), které jsou plánovány opravit 

formou vysprávky výtluků a kolejí, na to pokládka 5cm živice. Proběhla diskuse. S ohledem 

na rozpočet bude v první fázi objednán pouze kratší úsek. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/9 

RO pověřuje vedení obce zajištěním cenové nabídky opravy konečného úseku MK 69c 

v rozsahu 325 m. 

 

ad 10) Kupní smlouva č. 1501181517 – Českomoravský beton a.s. 

 

Místostarosta seznámil RO se skutečností, že na základě objednání cementopopílkové suspenze 

od společnosti Českomoravský beton a.s., byla touto společností zaslána kupní smlouva, která 

zaslanou objednávku nahrazuje. Kupní cena dle smlouvy je 2.095 Kč bez DPH /m3 směsi. 

Rozpočet obce počítá s částkou 900.000 Kč. Všechny smlouvy související s opravou části MK 

69c metodou kapsle jsou / budou zveřejněny na profilu zadavatele obce. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/10 

RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 1501181517 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností Českomoravský beton a.s., Beroun 660, Beroun, PŠČ 266 01, IČ: 49551272. 

Předmětem koupě je cementopopílkové suspenze na opravu MK 69c z expedičního místa 

Betonárna Rožnov pod Radhoštěm, v předpokládaném množství 350 m3 za cenu 2.095 Kč bez 

DPH /m3 směsi. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: David Fojtík Termín: neprodleně 

 

ad 11) Různé 

 

a) Fond spravedlivé transformace – Frenštátská dohoda  

 

Starostka informovala RO, že koncem dubna proběhlo ve Frenštátu pod Radhoštěm jednání 

o dalších krocích na Dole Frenštát. Na základě usnesení vlády ČR došlo k převodu majetku 

v původním vlastnictví OKD na státní podnik Diamo. Ten společně s Moravskoslezským 

krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností MSID (Moravskoslezské Investice 

a Development a.s.) podepsal 15.4.2021 Memorandum o spolupráci při transformaci území 

po ukončení těžby v Moravskoslezském kraji. Dále starostka informovala RO o probíhajícím 

společném postupu obcí Trojanovice, Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem a Frenštát pod 

Radhoštěm a o dokumentu Transformace Frenštátska, který byl společně vytvořen. Také 

starostka informovala RO, že se na pozemcích státního podniku Diamo na území obce Kunčice 

pod Ondřejníkem nachází registrovaný významný krajinný prvek „Křenkova zahrada“ 

s krajinářským, ekologickým, dendrologickým a botanických významem. 
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b) Nabídka studie (kořenová čistírna) 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11b 

RO bere na vědomí nabídku na vytvoření studie od společnosti Filipendula s.r.o. 

(www.korenovky.cz) a schvaluje objednání konzultace ve věci případného vybudování 

kořenové čistírny v lokalitě pod Maralovým kopcem (v Kolibách). 

Hlasování: 3-0-1 

 

c) Žádost o sdělení podmínek, deklarace zájmu o odkup nemovitosti  

 

Usnesení RO č. 69/2021/11c 

RO bere na vědomí dokument označený jako Žádost o sdělení podmínek, deklarace zájmu 

o odkup nemovitosti označované jako „Stará škola“ pana Mgr. M. B., Datyňská, Havířov, 

Bludovice, PSČ 736 01. Nemovitost č.p. 304 aktuálně není na prodej.  

 

d) Ukliďme Kunčice – 22.05.2021 

 

David Fojtík a Markéta Menšíková informovali RO o organizaci akce Ukliďme Kunčice. 

Budou čtyři výchozí stanoviště – Maralák, parkoviště u tělocvičny TJ Sokol, Nádraží ČD 

a parkoviště před kostelem sv. Maří Magdalény. Každý účastník obdrží sladkost a také pytle 

na odpad. Akce je organizována Komisí pro životní prostředí a Komisí pro cestovní ruch. 

 

e) Hrob Pantáta Pustka 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11e 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že o hrob č. 611-611 na dolním hřbitově u kostela 

sv. Maří Magdalény se stará obec Kunčice pod Ondřejníkem. Jedná se o hrob Pantáty Pustky, 

dlouholetého významného starosty obce, pana Antonína Pustky. Dne 4.5.2022 si připomeneme 

145. výročí jeho narození. U této příležitosti zde bude instalována pamětní deska. Patronát nad 

akcí převezme cimbálová muzika Ondřejníček, která se odkazu Pantáty Pustky dlouhodobě 

věnuje. 

 

f) Kaplička na Žárách 

 

Starostka a místostarosta informovali RO, že kaplička na Žárech, je umístěna převážně na 

pozemku obce, parc č. 3484, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem byla v dubnu zavedena do majetku obce (nález kulturní památky). Aktuálně 

probíhá ve spolupráci a za pomoci mnoha dobrovolníků rekonstrukce této sakrální památky.  

Starostka dále uvedla, že někteří občané mají zájem na opravu kapličky přispět. Seznámila RO 

s návrhem Darovací smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem (obdarovaný) a paní E. S. 

(dárce), trvale bytem Hlavní třída, 708 00 Ostrava – Poruba. Předmětem darovací smlouvy je 

poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč na Rekonstrukci kapličky Na Žárách a úpravu jejího okolí v 

obci Kunčice pod Ondřejníkem. 
 

Usnesení RO č. 69/2021/11f 

RO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč na opravu Kapličky Na Žárách 

a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a paní E. 

S., trvale bytem Hlavní třída, 708 00 Ostrava – Poruba. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: Michaela Šebelová, Jana Martináková, Ivana Řezníčková 

g) Školní praxe –  
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Usnesení RO č. 69/2021/11g 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o uzavření Smlouvy o odborné praxi žáků 

s příspěvkovou organizací Gymnázium a odborná škola, Frýdek – Místek, Cihelní 410, Frýdek 

– Místek. 14denní praxi u nás vykoná jedna studentka této školy v průběhu měsíce května. 

 

 

h) Odběr dřevěného odpadu (Frýdecká skládka) 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11h 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o cenové nabídce společnosti Frýdecká 

skládka, a.s. na odvoz dřevěného odpadu a podmínky využití dřeva do recyklátu. 

 

i) Fond cestovního ruchu TO Beskydy Valašsko 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11i 

RO bere na vědomí Zprávu o použití prostředků Fondu cestovního ruchu za rok 2020. Dále 

bere RO na vědomí informaci, že limit příspěvku (minimální výše) byl pro obec Kunčice pod 

Ondřejníkem stanoven ve výši 40.000 Kč. V letošním roce ještě nebude na základě sdělení paní 

Moniky Konvičné tato výše plnění po obci vyžadována (RO schválila pro letošní částku ve výši 

25.000 Kč). 

 

j) Stanovení termínu XX. Zasedání zastupitelstva obce – 29.06.2021 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11j 

RO bere na vědomí termín XX. Zasedání zastupitelstva obce, které starostka obce plánuje svolat 

na 29.06.2021. 

 

k) Problém s tlakem vody v lokalitě pod Stolovou ( v okolí Jurášku) 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11k 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce, že v lokalitě pod Stolovou je v okolí penzionu 

Jurášek významný problém s tlakem vody ve vodovodním řadu. Stávající tlak někdy není 

dostatečný ani k zajištění dodávek k nemovitostem, které jsou na tento řad napojeny. O 

napojení mají zájem i další obyvatelé této lokality, jejich napojení ale není za stávajících 

podmínek možné. Paní projektantka Blažena Důjková zpracovává variantní možnosti řešení.  

 

l) Otevření Galerie Karla Svolinského pro veřejnost 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11l 

RO schvaluje otevření Galerie Karla Svolinského o prázdninách. Nejprve bude otevřeno stejně, 

jako je otevřen dřevěný kostelík, tedy ve středu 15:00-18:00 a v neděli 13:00-17:00 

Hlasování: 3-0-1 

 

m) Nové centrum II. etapa 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11m 

RO bere na vědomí informaci starostky obce o pokračujících jednání ohledně návrhu II. etapy 

nového centra obce (umístění prodejny potravin, jednání na stavebním úřadě ad.). 
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n) Péče o areál TJ Sokol 

 

Místostarosta informoval RO, že po dohodě s předsedou TJ Sokol Kunčice p.O. a členem RO 

panem Vítem Majerkem, bude v rámci péče o areál TJ v letošním roce provedena pouze oprava 

oplocení. Oproti předpokladu nebudou žádné práce realizovány svépomocí. Náklady 

na vybudování oplocení, demontáž stávajícího a odstranění náletových dřevin se předpokládají 

do výše 310.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11n 

RO bere na vědomí cenovou nabídku pana Miloše Michny, Střelniční 1991, 744 01 Frenštát 

pod Radhoštěm na opravu oplocení u Sokolovny (č.p. 760 a přilehlý sportovní areál). Nabízená 

cena opravy činí 545 Kč/ běžný metr (s DPH). Celková předpokládaná hodnota objednávky 

bude do 310.000 Kč. 

 

Markéta Menšíková, členka rady obce před projednáváním dalšího bodu programu schůze rady 

obce oznamuje Radě obce Kunčice pod Ondřejníkem, že dle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o 

střetu zájmů, v účinném znění a dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v účinném znění, by zde mohl být shledán její osobní poměr, k projednávané věci, 

protože je manželkou pana Oldřicha Menšíka, který žádá o udělení souhlasu s jeho 

podnikatelským záměrem zřídit zázemí pro umístění prodejních automatů pro prodej 

farmářských výrobků a veřejné dobíjecí stanice pro elektrokola na pozemcích obce. Paní 

Menšíková uvádí, že se v dané věci zdrží hlasování. 

 

a) Prodejní automat s nabídkou regionálních produktů 

 

RO projednala rámcový záměr místního podnikatele/zemědělce Ing. Oldřicha Menšíka, Ph.D. 

zřídit zázemí pro umístění prodejních automatů pro prodej farmářských výrobků a veřejné 

dobíjecí stanice pro elektrokola na pozemcích obce v blízkosti dolního kostela. 

 

Koncept představeného záměru: 

 

- mobilní/přemístitelná stavba z upraveného lodního kontejneru o rozměrech cca 6 x 3 x 2,5m  

- uvnitř stavby prodejní automaty (bez obsluhy) s nabídkou farmářských /regionálních produktů 

- zřízení veřejné dobíjecí stanice pro elektrokola  

- zřízení jednoduchého venkovního posezení bez zastřešení 

 

Usnesení RO č. 69/2021/11o 

Členové rady obce nemají proti návrhu námitky a souhlasí s tím, aby Ing. Oldřich Menšík, 

Ph.D. podnikal další potřebné kroky, které by vedly k úspěšné realizaci záměru. Případnému 

pronájmu pozemku bude předcházet zveřejnění záměru pronájmu.  

Hlasování: 3-0-1 

 

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

hodin.  

 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 10.05.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 
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Přílohy: 

Prezenční listina 

Rozpočtové opatření číslo 3/2021 

Stanovení neoddacích dnů pro rok 2022 
 

 

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 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

ZŠ – Základní škola 

MŠ - Mateřská škola 

Sb. – sbírky 

p.O. – pod Ondřejníkem 

z.s.  – zapsaný spolek 

z.o. – základní organizace  

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Odst. - odstavec 

Kč – korun českých 

IČ – identifikační číslo                 a.s.  akciová společnost  

ČD – České dráhy                 parc.č. – parcelní číslo 

k.ú. – katastrální území                 TJ – tělovýchovná jednota 

 

 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          

 

 

 
 
 
 
 
 

 


