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Zápis a usnesení z 72. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 07. 06. 2021 

Anonymizováno 

 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová, Vít Majerek (přítomen od 

bodu 6) 

Omluven: Petr Vrlík 

(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 tři členové Rady obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, RO je usnášení schopná. 

 

(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se) 

 

ad 1) Schválení programu 72. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu 72. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 71. schůze Rady obce 

3. Kunčická s.r.o – výsledek hospodaření v roce 2020 

4. Návrh programu XX. Zasedání zastupitelstva obce 

5. Prodloužení rozsahu opravy MK 69c technologií KAPS-LE  

a. Kupní smlouva č. 1501182436 (Českomoravský beton a.s.) 

b. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2021 (Silmos s.r.o.) 

c. Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě č. 22/2021 (Silmos s.r.o.) 

d. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce a dodávku kameniva (Tomáš 

Nevřiva) 

6. ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

a. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 

b. Schválení účetní závěrky 

c. Rozdělení hospodářského výsledku 

d. Informace o konání voleb do školské rady – jmenování zástupců zřizovatele 

e. Provoz mateřské školy o prázdninách 

7. Smlouva o realizaci webových stránek, zajištění jejich provozu a poskytnutí 

souvisejících služeb 

8. Různé 

 

Usnesení RO č. 72/2021/1 

RO schvaluje program 72. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 3-0-0  

 

ad 2) Kontrola usnesení z 71. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 71. schůze RO ze dne 24. 05. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 72/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení ze 71. schůze RO ze dne 24.05.2021. 



2 
 

 

ad 3) Kunčická s.r.o – výsledek hospodaření v roce 2020 

 

Členům rady obce byly předloženy tyto dokumenty obchodní společnosti Kunčická s.r.o.: 

Příloha tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele za rok 2020, Rozvaha v plném rozsahu 

ke dni 31. 12. 2020, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 a Přiznání k dani 

z příjmů právnických osob za rok 2020. 

 

Usnesení RO č. 72/2021/3 

Rada obce schvaluje výsledek hospodaření v roce 2020 obchodní společnosti Kunčická s.r.o., 

IČ: 27833267, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 73913, jež byla zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 37014 

a zanikla ke dni 1.1.2021 s převodem jmění na jediného společníka Obec Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČ: 00296856, se sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, na něhož 

přešlo jmění zanikající obchodní společnosti. 

Hlasování: 3-0-0  Úkol: Jana Cochlarová  

 

ad 4) Návrh programu XX. Zasedání zastupitelstva obce 

Navržený program jednání XX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, je 

tento: 

 

NÁVRH PROGRAMU 

 XX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 

29. 06. 2021 v 16:30 hodin 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

2. Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají – li se některého 

ze schválených bodů programu) 

3. Kontrola usnesení z XIX. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4. Vydání Změny č. 2 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem 

5. Informace o závěrečném účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 2020 

včetně příloh 

6. Informace o závěrečném účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko 

za rok 2020 včetně příloh  

7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

8. Zpráva o činnosti finančního výboru 

9. Závěrečný účet Obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2020 

10. Účetní závěrka Obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2020 

11. Informace o průběžném plnění Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem 

12. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Chodník k DPS a související infrastruktura 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633024109/LCD ze dne 16.12.2020 

14. Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1682010349/21 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 09030921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 

16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 12134011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 

17. Majetkové záležitosti 

- smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je hmotná nemovitá 

věc (část pozemku parc. č.258/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem) 

18. Rozpočtové opatření č. 6/2021 
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19. Informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

20. Různé 

 

Usnesení RO č. 72/2021/4 

RO schvaluje návrh programu jednání XX. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 29.06.2021. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka Termín: zveřejnit program 17.6.2021 

 

ad 5) Prodloužení rozsahu opravy MK 69c technologií KAPS-LE 

 

Starostka a místostarosta informovali RO o skutečnosti, že se s ohledem na skutečný stav MK 

69c dohodlo v rámci kontrolních dnů stavby se všemi dodavateli navýšení rozsahu opravy 

technologií KAPS-LE o 325 m z původních 1160 m na celkových 1485 m. S ohledem na tuto 

skutečnost je potřeba uzavřít novou kupní smlouvu, resp. Dodatky č. 1 k již uzavřeným 

smlouvám. S ohledem na skutečnost, že všechny práce jsou fakturovány podle skutečnosti 

a v původních smlouvách byla rezerva, dochází k celkovému zlevnění nákladů na opravu MK. 

Průměrná cena dle původního rozsahu opravy byla 536,- Kč /m2 a průměrná cena celé opravy 

včetně prodlouženého úseku je 472,- Kč/m2. 

 

Kupní smlouva č. 1501182436 (Českomoravský beton a.s.) 

Kupní cena je dle této smlouvy 2.235 Kč bez DPH /m3 směsi.  

 

Usnesení RO č. 72/2021/5a 

RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 1501182436 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

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

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

Betonárna Rožnov pod Radhoštěm, za cenu 2.235 Kč bez DPH /m3 směsi. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, místostarosta 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2021 (Silmos s.r.o.) 

 

Původní cena Smlouvy na inženýrskou činnost byla dohodnuta ve výši 189.225 Kč bez DPH 

(228.962,25 Kč s DPH). Cena za dílo je stanovena na 10 % celkových rozpočtových nákladů a 

navýšení dle Dodatku č. 1 činí 24.172 Kč bez DPH (29. 248,12 Kč s DPH) na celkových 

213.397 Kč bez DPH (258.210, 37 Kč vč. DPH). 

 

Usnesení RO č. 72/2021/5b 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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 Dodatku č. 1 smlouvy je navýšení rozsahu prací spočívajících v 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 navýšení dle Dodatku č. 1 činí 24.172 Kč bez DPH (29. 248,12 Kč 

s DPH) na celkových 213.397 Kč bez DPH (258.210 Kč, 37 vč. DPH). 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, místostarosta 

 

 

 

 



4 
 

Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě č. 22/2021 (Silmos s.r.o.) 

 

Původní cena dle Licenční smlouvy byla stanovena na 94.613 Kč bez DPH (114.481,73 Kč 

s DPH). Cena za licenční smlouvu je stanovena na 5 % z celkových nákladů na realizaci stavby. 

Rozšířením rozsahu oprav MK 69c se cena licence navyšuje o 12.085 Kč bez DPH (14.622,85 

Kč s DPH) na celkových 106.698 Kč bez DPH (129.104,58 Kč vč. DPH). 

 

Usnesení RO č. 72/2021/5c 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě č. 22/2021 mezi Obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a Silmos s.r.o. Křižíkova 70, 612 00 Brno, IČ: 45276293. Cena za licenční 

smlouvu je stanovena na 5 % z celkových nákladů na realizaci stavby. Rozšířením rozsahu 

oprav MK 69c se cena licence navyšuje o 12.085 Kč bez DPH (14.622,85č s DPH) 

na celkových 106.698 Kč bez DPH (129.104,58 Kč vč. DPH). 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, místostarosta 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce a dodávku kameniva (Tomáš Nevřiva) 

 

Na základě navýšení rozsahu prací se dohodnutá cena díla navyšuje o 154.842 Kč bez DPH, 

(187.358,82 Kč s DPH) na celkových 1.313.842 Kč bez DPH (1.589.749 vč. DPH). 

 

Usnesení RO č. 72/2021/5d 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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, předpokládaná cena se navyšuje 

o 154.842 Kč bez DPH, (187.358,82 Kč s DPH) na celkových 1.313.842 Kč bez DPH 

(1.589.749 vč. DPH). 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, místostarosta 

 

15:10 přišel pan Vít Majerek, počet členů RO je 4. 

 

ad 6) ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 

 

Proběhla diskuse k předložené Zprávě o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 

(č.j.  Kunc 1225/2021), vč. požadovaného doplnění. 

 

Usnesení RO č. 72/2021/6a 

RO bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2020. 

 

Schválení účetní závěrky 

 

Proběhla diskuse k schválení roční závěrky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 

č.p. 626, PSČ 739 13 IČO: 64120473 za rok 2020, která byla doručena dne 27.4.2021 (Č.j. 

Kunc 1224/2021) Přílohami účetní závěrky jsou Rozvaha k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty 

k 31.12.2020, Příloha č. 5 a Stav fondů za rok 2020. 
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Usnesení RO č. 72/2021/6b 

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

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, sídlem Kunčice 

pod Ondřejníkem č.p. 626, PSČ 739 13 IČO: 64120473 za rok 2020. 

Hlasování pro schválení účetní závěrky: David Fojtík, Vít Majerek, Michaela Šebelová 

3-0-1 Úkol: starostka, ředitel p.o.  

 

Rozdělení hospodářského výsledku 

 

Dále RO projednala návrh ředitele školy na rozdělení hospodářského výsledku. Proběhla 

diskuse. Pan ředitel navrhuje, aby 20 % kladného hospodářského výsledku bylo převedeno 

do rezervního fondu a 80 % do fondu odměn z důvodu možnosti odměnit učitele za zvládnutí 

mimořádně náročného období online výuky v období uzavření škol z důvodu pandemie COVID 

– 19. Vzhledem k tomu, že do fondu byly přiděleny peníze loni a nebyl čerpán, je starostkou 

navrženo převedení celého výsledku do rezervního fondu.  Vít Majerek návrhu 50 % do Fondu 

odměn a 50 % do rezervního fondu. 

 

Hlasování o návrhu Víta Majerka: 

 

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

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 

105.627,36 Kč do Fondu rezerv ve výši 50 % této částky a do Fondu odměn ve výši 50% 

Hlasování: 1-3-0  

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu starostky obce: 

 

Usnesení RO č. 72/2021/6c 

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

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje přidělení zlepšeného výsledku hospodaření 

příspěvkové organizace za rok 2020 do rezervního fondu příspěvkové organizace v celkové 

výši 105.627,36 Kč. 

Hlasování: 3-0-1   

 

Informace o konání voleb do školské rady – jmenování zástupců zřizovatele 

 

Proběhla diskuse ke jmenování zástupců zřizovatele do Školské rady ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského pro nové tříleté volební období s účinností od 22. 6. 2021. Navrženi byli dosavadní 

zástupci zřizovatele ve školské radě pan Vít Majerek a paní Markéta Menšíková a dále paní 

Kateřina Niklová. Jmenování mohou být dva. 

 

Hlasování o jmenování pana Víta Majerka: 

 

RO jmenuje členem Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. za zřizovatele pro další volební období s účinností od 22. 6. 

2021 pana Víta Majerka, člena rady obce Kunčice pod Ondřejníkem, trvale bytem Kunčice pod 

Ondřejníkem, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 1-0-3    

Návrh nebyl schválen, usnesení nebylo přijato. 
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Hlasování o jmenování paní Markéty Menšíkové: 

 

Usnesení RO č. 72/2021/6d-1 

RO jmenuje členkou Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. za zřizovatele pro další volební období s účinností od 22. 6. 

2021 paní Markétu Menšíkovou, členku rady obce, trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 3-0-1    

 

Hlasování o jmenování paní Kateřiny Niklové: 

 

Usnesení RO č. 72/2021/6d-2 

RO jmenuje členkou Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Karla Svolinského, 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. za zřizovatele pro další volební období s účinností od 22. 6. 

2021 paní Kateřinu Niklovou, členku kulturní komise a vedoucí dětské cimbálové muziky 

Ondřejníček, trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 3-0-1   

 

Provoz mateřské školy o prázdninách 

Starostka seznámila RO s návrhem ředitele školy na zajištění provozu mateřských škol v době 

letních prázdnin 2021. Provoz bude zajištěn po celý měsíc červenec v mateřské škole v budově 

školy. V měsíci srpnu bude celá mateřská škola z provozních důvodů uzavřena.  

 

Usnesení RO č. 72/2021/6e 

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

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí návrh ředitele školy na zajištění 

provozu mateřských škol v době letních prázdnin 2021. 

 

16:15 Z dalšího jednání se omluvila paní Markéta Menšíková, počet členů RO je 3. Rada je 

usnášení schopná.  

 

 

ad 7) Smlouva o realizaci webových stránek, zajištění jejich provozu a poskytnutí 

souvisejících služeb 

Místostarosta seznámil RO s novou legislativou, která definuje pravidla pro přístupnost 

webových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, která zajišťují dostupnost 

informací a bezproblémové používání webových stránek bez ohledu na zobrazovací zařízení, 

jejich nastavení a také fyzický stav uživatele. Současný obecní web tuto legislativu nesplňuje, 

a po konzultaci se současnými tvůrci obecních stránek je jediná vhodná varianta vytvoření 

nového webu. Po oslovení několika firem, které se zabývají tvorbou webových stránek, 

místostarosta doporučuje firmu ANTEE s.r.o., která se zaměřuje na obecní weby. 

 

Usnesení RO č. 72/2021/7 

RO schvaluje Smlouvu o realizaci webových stránek, zajištění jejich provozu a poskytnutí 

souvisejících služeb, mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností ANTEE s.r.o., 

se sídlem Havlíčkova 1680/13, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25936557. Cena za výrobu webových 

stránek činí 75.000 Kč bez DPH (90.750 Kč s DPH). Měsíční platba za provozování webu 

a poskytování souvisejících služeb činí 600 Kč bez DPH (726 Kč s DPH). 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: místostarosta 

ad 8) Různé 
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Zápisy z dozorčích rad dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko č. 1/2021, 

č. 2/2021 

 

Starostka seznámila RO se zápisy z jednání dozorčích rad Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregionu Frenštátsko č. 1/2021 ze dne 10.02.2021, č. 2/2021 ze dne 27.4.2021. Zápisy 

z těchto jednání se berou na vědomí v orgánech členských obcí Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregionu Frenštátsko. 

 

Usnesení RO č. 72/2021/8a 

RO bere na vědomí zápisy č. 1/2021 a č. 2/2021 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Frenštátsko. 

 

 

Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit (obec) 

 

Starostka seznámila RO se Zápisem o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu 

se zákonem 320/2001 Sb., v účinném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v účinném znění, dále 

ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, v účinném znění. Kontrola byla provedena 

v období 4.5. - 25.5.2020. Kontrolu provedla v režimu přístupu na dálku kontrolní skupina Ing. 

Karla Ondráška, ON – OK Libina s.r.o., Libina č.p. 190, PSČ 788 05, IČ: 25873440. 

Kontrolované období: přelom roku 2020/2021, leden–duben 2021. Kontrolou nebyly zjištěny 

závady, nedostatky a rizika. 

 

Usnesení RO č. 72/2021/8b 

RO bere na vědomí Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 

320/2001 Sb., v účinném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v účinném znění a dále ve smyslu 

zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, v účinném znění. 

 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 02.06.2021 

 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 02.06.2021. Předmětem změny rozpisu 

na straně příjmů rozpočtu je změna předpokládaných příjmů za prodej dřeva a dorovnání, 

na straně výdajů je pak předmětem této změny zejména změna rozpisu běžných výdajů (nákup 

dřevěných turistických známek, nákup nádrží na vodu na kotvení obecních stanů, nákup 

antigenních testů na testování zaměstnanců ad.). Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, 

stanovených zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 72/2021/8c 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 02.06.2021. 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0.4kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121807242 

(ČEZ smlouva ATS) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0.4kV (NN) mezi společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 

a Obcí Kunčice pod Ondřejníkem. Předmětem je zřízení nového odběrného místa pro ATS 

(automatická tlaková stanice) stavby „Napojení oblasti IV. Bystré na OOV“ na pozemku parc. 
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č. 3464/2 v k. ú. v k. ú Kunčice p. O. a zaplacení částky 12 500,- Kč (podíl na oprávněných 

nákladech spojených s připojením). 

 

Usnesení RO č. 72/2021/8d 

RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0.4kV (NN) číslo 

21_SOBS01_4121807242 (ČEZ smlouva ATS) a zaplacení částky 12 500,- Kč (podíl 

na oprávněných nákladech spojených s připojením) mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 

02. 

Hlasování: 3-0-0  Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně  

 

 

 

Cirkulum na cestách v Kunčicích pod Ondřejníkem 

 

Starostka informovala RO, že společnost Cirkus jinak pořádá ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem v srpnu 6.-8.8.2021 mezinárodní festival Cirkulum se 

zahraničními umělci a víkend předtím 30.-1.8.2021 by mohli zavítat i do naší obce s festivalem 

CIRKULUM na cestách.  Jedná se o velmi originální program se zahraničními umělci. Náklady 

na pořádání festivalu u nás jsou 80.000 Kč plus náklady na dopravu. Členové RO se shodli, že 

by se mohlo jednat o vítané zpestření léta v naší obci.  

 

Usnesení RO č. 72/2021/8e 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že obec Kunčice pod Ondřejníkem se zapojí 

do mezinárodního festivalu Cirkulum na cestách. 
 

Dále starostka informovala členy RO, že další schůze RO proběhne 29.6., bezprostředně po 

zasedání zastupitelstva obce.  

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 17:00     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 07.06.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem         

ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola 

Parc. č. – parcelní číslo 

MK – místní komunikace 

p.o. – příspěvková organizace     

  

ATS   - automatická tlaková stanice 

kV - kilovolt 

NN – nízké napětí 

OOV – Ostravský oblastní vodovod 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


