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Zápis a usnesení z 71. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 24. 05. 2021 

 

Anonymizováno 

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

Omluven: Vít Majerek 

(dle prezenční listiny) 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:00 hod. 

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 71. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 71. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 69. schůze a 70. schůze Rady obce 

3. Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě (nájem prostor sloužících k podnikání - Blanka 

Přečková) 

4. Oprava části místní komunikace 69c v obci Kunčice pod Ondřejníkem – 325m, 

Smlouva o dílo – Swietelsky stavební, s.r.o.  

5. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí 

(Moravskoslezský kraj) 

6. Žádosti o hostování na pouti v roce 2021 

7. Informace o plnění rozpočtu 

a. Změna rozpisu rozpočtu ze dne 21.05.2021 

b. Rozpočtové opatření číslo 5/2021 

8. „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ 

a MŠ Karla Svolinského – GASTRO TECHNOLOGIE“ - zadávací dokumentace 

9. Různé   

 

Usnesení RO č. 71/2021/1 

RO schvaluje program 71. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 69. schůze a 70. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 69. schůze RO ze dne 10. 05. 2021 a z 70. schůze 

RO ze dne 21. 05. 2021. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 71/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 69. schůze RO ze dne 10.05.2021 

a z 70. schůze RO ze dne 21.05.2021. 
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ad 3) Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě (nájem prostor sloužících k podnikání-Blanka 

Přečková) 

 

Místostarosta informoval RO, že v důsledku rekonstrukce nových prostor pro knihovnu, je 

nutné upravit nájemní smlouvu pro p. Blanku Přečkovou. Po rekonstrukci začne p. Přečková 

využívat WC blíže pronajatých prostor, a obec začne využívat vstupní chodbu ke knihovně, 

kterou doposud využívala pouze p. Přečková. V rámci Dodatku č.1 se specifikují nové prostory 

WC a dojde k vyjmutí nájmu vstupní chodby. Cena nájmu za m2 se tímto dodatkem nezmění. 
 

Usnesení RO č. 71/2021/3 

RO schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě (nájem prostor sloužících k podnikání) mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a paní Blankou Přečkovou, trvale bytem Kunčice pod 

Ondřejníkem, 739 13, IČ: 44191090. Předmětem dodatku je změna rozsahu pronajímaných 

prostor od 1.6.2021 s ohledem na realizaci projektu obce (Budování zázemí pro knihovnu). 

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

 

ad 4) Oprava části místní komunikace 69c v obci Kunčice pod Ondřejníkem – 325 m, 

Smlouva o dílo – Swietelsky stavební, s.r.o.  

 

Místostarosta seznámil RO s cenovou nabídkou společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. 

na oprava 325 m dlouhého úseku MK 69c (horní část u Maralova kopce). Cenová nabídka je 

ve výši 499.470 Kč bez DPH. Předpokládaná cena dle rozpočtu byla 805.209,04 Kč bez DPH. 

Předpokládaný časový harmonogram realizace opravy je v první polovině července. Zároveň 

seznámil RO s návrhem Smlouvy o dílo na provedení této opravy. Nedílnou součástí SoD je 

oceněný soupis prací a také přehledná situace opravovaného úseku.  

 

Usnesení RO č. 71/2021/4 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 na akci: Oprava části místní 

komunikace 69c v obci Kunčice pod Ondřejníkem – 325 m za celkovou nabídkovou cenu 

ve výši 499.470 Kč bez DPH (tedy 604.358,70 Kč vč. DPH).  

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta   

 

 

ad 5) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí 

(Moravskoslezský kraj) 

 

Místostarosta informoval RO o Vyhlášce 393/2020 O digitální technické mapě kraje. Na 

základě této vyhlášky je Obec povinna předat Kraji informace o svých sítích technické 

infrastruktury. Aby mohla být tato data Moravskoslezskému kraji předána, vypracoval Kraj 

"Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí. Kraj požádal 

o financování Digitální technické mapy z evropských zdrojů a předložená smlouva neobsahuje 

finanční plnění ze strany Obce. 

 

Usnesení RO č. 71/2021/5 

RO schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí, mezi obcí Kunčice 
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pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 

70890692. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová 

 

ad 6) Žádosti o hostování na pouti v roce 2021 

 

Místostarosta seznámil RO se žádostmi Jaroslava Majera a Marka Trtíka, Jiřího Pflegra a Jiřího 

Hanáka o hostování na kunčické pouti v roce 2021. Velká pouť ve farním kostele sv. Maří 

Magdalény připadne na 25. července 2021. 

 

Usnesení RO č. 71/2021/6 

RO schvaluje žádosti Jaroslava Majera a Marka Trtíka, Jiřího Pflegra a Jiřího Hanáka 

o hostování na kunčické pouti v roce 2021. 

Hlasování: 4-0-0  Úkol: místostarosta 

 

ad 7) Informace o plnění rozpočtu 

 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 21.05.2021 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 21.05.2021. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu na straně výdajů je zejména změna rozpisu běžných výdajů (jiná položka rozpočtové 

skladby na akci oprava krytu místní komunikace 69c, jiná položka rozpočtové skladby – nákup 

regálů na knihy, výdaje na zakreslení komunikace – v souvislosti s narovnáním vlastnických 

vztahů MK 84c, výdaje na zdravotnický materiál – vybavení pro hasiče a nákup testů na COVID 

ad.) Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem nebo radou obce 

nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 71/2021/7a 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 21.05.2021. 

 

Rozpočtové opatření číslo 5/2021 

Starostka dále seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 5/2021. Rozpočtovým 

opatřením č. 5/2021 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. 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. Změna příjmů a výdajů je podrobně rozepsána v rozpisu návrhu rozpočtového 

opatření. Ve změně rozpisu výdajů je zohledněn příjem 20.000 Kč – dar na opravu kapličky 

Na Žárách. Rozpočtové opatření č. 5/2021 tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

Usnesení RO č. 71/2021/7b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 5/2021. 

 

Usnesení RO č. 71/2021/7c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 

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

Příloha: Rozpočtové opatření číslo 5/2021 
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ad 8) „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského – GASTRO TECHNOLOGIE“ - zadávací dokumentace 

 

Starostka seznámila RO se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při 

školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského - GASTRO“.  Předmětem této veřejné zakázky 

malého rozsahu na dodávky je modernizace vybavení gastro. Kdy v rámci stavební akce 

Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského je navržena 

příprava určeného prostoru školní kuchyně pro osazení technologického zařízení kuchyně, které 

bylo současně navrženo odborným poradcem pro gastronomická zařízení a provozy. 
Podrobný popis předmětu dodávky – popis technických a technologických zařízení jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci (půdorys a technická zpráva) s názvem Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, 

GASTRO TECHNOLOGIE z března 2021, která je součástí zadávací dokumentace 

(zpracovatel PD: Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721). Lhůta pro dodání je stanovena na konec 

srpna 2021. Předpokládaná hodnota VZMR je ve výši 1,6 mil. Kč bez DPH. Bude se jednat 

o uzavřenou výzvu, osloveni budou nejméně tři potencionální dodavatelé.   

Součástí podmínek a požadavků pro vypracování nabídky jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky  

Příloha č. 2: Výkaz výměr 

Příloha č. 3: Projektová dokumentace 

Příloha č. 4: Návrh Kupní smlouvy 

 

Usnesení RO č. 71/2021/8a 

RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obec 

Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského – GASTRO TECHNOLOGIE“.   

Hlasování: 4-0-0 

 

Usnesení RO č. 71/2021/8b 

RO v souladu se schváleným Programem rozvoje obce schvaluje vyhlášení výše uvedené 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského – GASTRO TECHNOLOGIE“.   

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: červen 2021 

 

ad 9) Různé 

 

a) Uzavření mateřské školy v červnu 

Starostka informovala RO, že s ohledem na připravovanou rekonstrukci školní kuchyně 

se ředitel školy rozhodl vyhlásit na dny 28.-30.6.2021 ředitelské volno v základní škole a také 

plánuje v tyto dny uzavřít mateřskou školu z technických důvodů. Proběhla diskuse. Členové 

RO by byli raději, kdyby se podařilo provoz školy a školky zachovat (s ohledem na dlouhodobé 

uzavření škol z důvodu vládních opatření).  
 

Usnesení RO č. 71/2021/9a 
RO bere na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského o plánovaném uzavření 

provozu obou mateřských škol při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského v termínu 

28.06.-30.06.2021. Důvodem je zahájení prací na akci Rekonstrukce školní kuchyně při školní 

jídelně v Kunčicích pod Ondřejníkem. 



5 
 

b) Chodník na urnovém háji 

 

Usnesení RO č. 71/2021/9b 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce, že na urnovém háji u kostela sv. Prokopa 

Barbory bude vybudován další chodník, okolo kterého vzniknou nová hrobová místa pro 

uložení uren. V současné době již totiž žádná volná místa na urnovém háji nejsou. 
 

c) Vizualizace budovy ČD 

 

Starostka seznámila RO s vizualizací opravení budovy nádraží Českých drah. Veřejný prostor 

před budovou nádraží bude potřeba opravit komplexněji. Ne pouze v rozsahu, který 

předpokládá projektová dokumentace rekonstrukce nádražní budovy.  

 

Usnesení RO č. 71/2021/9c 
RO bere na vědomí informaci starostky obce, že probíhají jednání o společném postupu v rámci 

úpravy veřejného prostoru před budovou nádraží ČD mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a investorem / zhotovitelem rekonstrukce budovy nádraží ČD.  

 

d) Varianty řešení tlaku pod Stolovou 

 

Místostarosta seznámil RO s Posouzením takových poměrů ve vodovodní síti v lokalitě pod 

Stolovou pro areál Penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem, který vypracovala 

Ing. Blažena Důjková, Sklený kopec 1556, 753 01 Hranice. Návrh řešení problému s dodávkou 

vody je ve třech variantách. Nejlevnější varianta řeší pouze provoz penzionu. Další dvě varianty 

jsou již komplexnější. Varianta dvě navrhuje vybudování ATS v křižovatce silnice ke Kolibám 

za předpokládanou částku 670.000 Kč bez DPH. Varianta tři využívá aktuální realizace stavby 

přepojení části vodovodní sítě v lokalitě Bystré a Koliby na vodovod OOV, kde bude také 

vybudována ATS. Tato varianta navrhuje vybudování propojení řadu K3 (nový řad Koliby - 

Pícha a stávající rozvod DN 50). předpokládané náklady tohoto řešení jsou ve výši 1,0 mil. Kč.  

 

Usnesení RO č. 71/2021/9d 

RO bere na vědomí dokument Posouzení takových poměrů ve vodovodní síti v lokalitě pod 

Stolovou pro areál Penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem, který vypracovala 

Ing. Blažena Důjková, Sklený kopec 1556, 753 01 Hranice. 

 

e) Projekt Kunčické listnáče 

Starostka informovala RO, že Okrašlovací spolek Kyčera, IČ: 09469630, Sídl. Beskydské 1191, 

74401 Frenštát pod Radhoštěm, kterou zastupuje pan Adam Muras bude podávat žádost 

do projektu Nadace Partnerství. Seznámila RO také se stručným popisem projektu. V rámci 

projektu Okrašlovací spolek Kyčera ve spolupráci s obcí a širokou veřejností vysadí dvanáct 

stromů ve třech místních lokalitách. Tři ořešáky a jedna třešeň na "Dolním konci" v budoucnu 

kolemjdoucím každoročně poskytnou své plody, dub v místní části "Holubjanky" bude časem 

představovat významný krajinný prvek – solitér. Šest olší doplněných o další dub pak dotvoří 

přirozený přírodní ráz okolí kunčické vodní nádrže. Všechny tři výsadby tak společně pomohou 

dále zlepšovat estetický krajinný ráz Kunčic. Zapojení veřejnosti navíc pomůže ke zlepšování 

vztahu obyvatel k místní krajině a svému okolí. 
 

Usnesení RO č. 71/2021/9e 
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RO souhlasí s výsadbou stromů na parcelách číslo 617/6, 617/9, 3408/4, 2666/1 a 2666/3 v k. ú. 

Kunčice pod Ondřejníkem v rámci projektu „Kunčické listnáče“. Vlastník si je také vědom 

5leté udržitelnosti projektu a jejího zajištění Okrašlovacím spolkem Kyčera. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 19:30     

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 

SoD – Smlouva o dílo 

VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu 

č. – číslo 

Kč – korun českých 

MK – místní komunikace 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

IČ – identifikační číslo 

mil. - milionů 

DPH – daň z přidané hodnoty               ATS – automatická tlaková stanice 

OOV – Ostravský oblastní vodovod              sv. - svatý 

DN – Diameter Nominal (hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubní v mm). 

k.ú. – katastrální území 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č.5/2021 

2. Prezenční listina 

 

 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


