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Zápis a usnesení z 70. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 21. 05. 2021 

 

 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Petr Vrlík, Vít Majerek 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 7:30 hod. 

Zápis ze schůze 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 70. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 70. schůze Rady obce 

2. Sdělení ve věci dopisu označeného jako: “PETICE“ - „Nesouhlas s vyhlášením 

konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

v roce 2021“ 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

4. Různé  

 

Usnesení RO č. 70/2021/1 

RO schvaluje program 70. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 2) Sdělení ve věci dopisu označeného jako: “PETICE“ - „Nesouhlas s vyhlášením 

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

2021“ 

Starostka seznámila RO s návrhem odpovědi na dopis zástupců rodičů označený jako 

“PETICE“ - „Nesouhlas s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2021“. Členové rady obce také diskutovali nad podněty 

rodičů, které byly zaslány předem na email starostky obce, za účelem projednání na veřejné 

debatě dne 18.05.2021. Protože se na všechna témata nedostalo, byly souhrnně následně zaslány 

vedení školy. Také obec zajistila přepis podnětů, které vznikly přímo na besedě. Tento bude 

zveřejněn v obecních novinách. 

 

Usnesení RO č. 70/2021/2 

RO schvaluje dokument Sdělení ve věci dopisu označeného jako: “PETICE“ - „Nesouhlas 

s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem v roce 2021“ ve znění dle přílohy zápisu. 

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

 

Příloha-Dokument Sdělení ve věci dopisu označeného jako: “PETICE“ - „Nesouhlas 

s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem v roce 2021“ 
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ad 3) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Starostka dále seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 4/2021. Rozpočtovým 

opatřením č. 4/2021 dojde ke změně Závazných ukazatelů rozpočtu: Snížení položky opravy 

a udržování o 397.000 Kč a navýšení položky Provoz bez oprav o 297.000 Kč a položky 

Investice o 100.000 Kč. Celkové plánované příjmy a výdaje zůstávají beze změny. Jedná 

se o změnu položky rozpočtové skladby popílkocementové suspenze a služby SILMOS s.r.o. 

v rámci akce oprava krytu místní komunikace 69c a o navýšení nákladů na zastřešení kontejnerů 

v areálu pily Také se mění rozpis příjmů – navyšuje se předpokládaný příjem z prodej dřeva 

o 100.000 Kč. Změna příjmů a výdajů je podrobně rozepsána v rozpisu návrhu rozpočtového 

opatření. Rozpočtové opatření č. 4/2021 tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

Usnesení RO č. 70/2021/3a 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 4/2021. 

 

Usnesení RO č. 70/2021/3b 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 

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

Příloha: Rozpočtové opatření číslo 4/2021 

 

ad 4) Různé 

Usnesení RO č. 70/2021/4a 

RO bere na vědomí, že na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek,“ bude od pátku 21. 5. 2021 do pátku 28. 5. 2021 

uzavřena jedna třída mateřské školy „Dolní z důvodu karantény.  

Usnesení RO č. 70/2021/4b 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce, že dne 24.05.2021 bude zahájena oprava MK 

69c metodou KAPS_LE. 
 

Usnesení RO č. 70/2021/4c 

Starostka připomněla další jednání RO - 71. schůze RO dne 24. 05. 2021 a předběžně 

seznámila přítomné s plánovaným návrhem programu. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 08:55     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 21.05.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem         

ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola 

č. - číslo 

MK – místní komunikace 

 

Přílohy: 

1. Sdělení ve věci dopisu označeného jako: “PETICE“ - „Nesouhlas s vyhlášením 

konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

v roce 2021“  

2. Rozpočtové opatření č.4/2021 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


