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Zápis a usnesení z 73. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 29. 06. 2021 

 

Anonymizováno 

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

Omluven: David Fojtík  

(dle prezenční listiny) 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 19:30 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 73. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 73. schůze Rady obce 

2. Kontrola usnesení z 72. schůze Rady obce 

3. Smlouvy o spolupráci (Sdružení obcí východní Moravy) – projekt zvýšení 

materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I. (kontejnery) a 

projekt Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I. (kompostéry) 

4. Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského – GASTRO TECHNOLOGIE 

5. Smlouva o dílo - „Kunčice pod Ondřejníkem – vodovodní řad u likérky“ (Cobbler.s.r.o.) 

6. Záměr obce č. 4/2021 (pronájem části pozemků parc.č. 295/1 v k.ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem) 

7. Smlouva o vodě předané (Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.) 

8. Žádost o dotaci (Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem) – Veřejnoprávní 

smlouva č. 13/2021 

9. Různé 
 

Markéta Menšíková, členka rady obce před schválením programu schůze rady obce oznámila 

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 u bodu č. 6) programu 

schůze, protože je manželkou pana Oldřicha Menšíka, který žádá o pronájem části pozemků 

parc. č. 295/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

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

bodů hlasovat. Jmenovaná uvádí, že se zdrží hlasování.  

 

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

 

Usnesení RO č. 73/2021/1 

RO schvaluje program 73. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  
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ad 2) Kontrola usnesení z 72. schůze Rady obce 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 72. schůze RO ze dne 07. 06. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 73/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 72. schůze RO ze dne 07.06.2021. 

 

ad 3) Smlouvy o spolupráci (Sdružení obcí východní Moravy) 

 

Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I. (kontejnery) 

 

Starostka předložila RO návrh Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

realizaci projektu „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje 

I.“ č. 115D314021443 z Operačního programu ŽP, prioritní osa 3. Poskytovatelem dotace je 

Ministerstvo životního prostředí a účastníkem Sdružení měst a obcí východní Moravy, které 

zastupuje jednotlivé obce společně a administruje žádost pocelu dobu projektu až po závěrečné 

vyhodnocení akce.   

 

a) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Usnesení RO č. 73/2021/3a 

RO bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem realizace 

projektu „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I.“ 

v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 3 - Odpady a materiálové 

toky, ekologické zátěže a rizika, specifického cíle 3.2- Zvýšení podílu materiálového a 

energetického využití odpadů č. 115D314021443. 

 

b) Smlouva o spolupráci (Sdružení měst a obcí východní Moravy) 

Starostka seznámila RO se návrhem smlouvy o spolupráci mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Sdružením měst a obcí východní Moravy, jejímž prostřednictvím jsme požádali o poskytnutí 

dotace na pořízení 45 ks kontejnerů na tříděný odpad (sklo, papír plast) Předmětem smlouvy je 

pořízení movitých věcí (kontejnerů) a zajištění jejich bezplatného užívání na základě smlouvy 

o výpůjčce. Po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu. Dále Sdružení zajistí koordinaci 

Projektu a s tím spojené administrativní úkony, jejichž provedení budou ukládat pravidla 

Programu a podmínky RoPD, včetně podávání průběžných zpráv, závěrečného vyhodnocení 

akce, či úkony které budou nezbytné pro umožnění kontroly naplňování podmínek poskytnuté 

podpory z Programu dle příslušných pravidel. 

 

Usnesení RO č. 73/2021/3b 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Sdružením měst a obcí východní Moravy, IČ: 456 59 168, sídlem třída Tomáše Bati 5146, 

760 01 Zlín, zastoupeným Mgr. Jaroslavem Šlechtou, předsedou.  

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

 

c) Smlouva o výpůjčce (Sdružení měst a obcí východní Moravy) 

Starostka seznámila RO s návrhem smlouvy o výpůjčce, kde jsou stanoveny podmínky 

výpůjčky movitých věcí mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Sdružením měst a obcí 

východní Moravy a je přílohou Smlouvy o spolupráci. 
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Usnesení RO č. 73/2021/3c 

RO bere na vědomí vzor Smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena při předání movitých věcí 

(kontejnerů) mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Sdružením měst a obcí východní Moravy. 

 

Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I. (kompostéry) 

 

d) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace-kompostéry 

 

Usnesení RO č. 73/2021/3d 

RO bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem realizace 

projektu „Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I.“ v rámci 

Operačního programu životního prostředí 2014-2020 č. 115D314010640. 

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

 

e) Smlouva o spolupráci (Sdružení měst a obcí východní Moravy)-kompostéry 

 

Starostka seznámila RO se návrhem smlouvy o spolupráci mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Sdružením měst a obcí východní Moravy, jejímž prostřednictvím jsme požádali o poskytnutí 

dotace na pořízení 100 ks kompostérů o objemu 1000 l na bioodpad. Předmětem smlouvy je 

pořízení movitých věcí (kompostérů) a zajištění jejich bezplatného užívání na základě smlouvy 

o výpůjčce po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu. Dále Sdružení zajistí koordinaci 

Projektu a s tím spojené administrativní úkony, jejichž provedení budou ukládat pravidla 

Programu a podmínky RoPD, včetně podávání průběžných zpráv, závěrečného vyhodnocení 

akce, či úkony které budou nezbytné pro umožnění kontroly naplňování podmínek poskytnuté 

podpory z Programu dle příslušných pravidel. 

 

Usnesení RO č. 73/2021/3e 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a Sdružením měst a obcí východní Moravy, IČ: 456 59 168, sídlem třída Tomáše Bati 5146, 

760 01 Zlín, zastoupeným Mgr. Jaroslavem Šlechtou, předsedou.  

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

 

f) Smlouva o výpůjčce (Sdružení měst a obcí východní Moravy)-kompostéry 

 

Starostka seznámila RO s návrhem smlouvy o výpůjčce, kde jsou stanoveny podmínky 

výpůjčky movitých věcí mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Sdružením měst a obcí 

východní Moravy a je přílohou Smlouvy o spolupráci. 

 

Usnesení RO č. 73/2021/3c 

RO bere na vědomí vzor Smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena při předání movitých věcí 

(kompostérů) mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Sdružením měst a obcí východní Moravy. 

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

 

ad 4) Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského - GASTRO TECHNOLOGIE 

 

Rozhodnutí zadavatele 

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 
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Svolinského – GASTRO TECHNOLOGIE“ (dále také jen VZ). Jednání komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 28. 06. 2021. 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 73. schůze členové RO podrobně zabývali. K podání nabídky byly 

vyzvány 3 společnosti. Všechny podaly nabídku. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1,6 mil. 

Kč bez DPH.  

 

Nejnižší nabídka byla ve výši 1.482.706 Kč bez DPH. 

Nejvyšší nabídka byla ve výši 1.593.820 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RO č. 73/2021/4a 

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 – GASTRO 

TECHNOLOIGE“, jenž v rámci zadávacího postupu zahájeného dne 15.06.2021 rozesláním 

výzvy k podání nabídek, podal nabídku pod pořadovým číslem 2, společnosti PROMOS ALFA, 

spol. s.r.o., Dělnická 51/543, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 62302388 za nabídkovou 

cenu ve výši 1.482.706  Kč bez DPH (1.794.074,30 Kč vč. DPH 21 %).  

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

 

Uzavření kupní smlouvy 

Součástí nabídky je závazný návrh Kupní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností PROMOS ALFA, spol. s.r.o., Dělnická 51/543, 735 64 Havířov – Prostřední 

Suchá, IČ: 62302388, který je v souladu s podanou nabídkou ze dne 22.06.2021. Přílohou 

smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

 

Usnesení RO č. 73/2021/4b 

RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

PROMOS ALFA, spol. s.r.o., Dělnická 51/543, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 

62302388 na akci „Obec Kunčice pod Ondřejníkem-Rekonstrukce školní kuchyně při školní 

jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského – GASTRO TECHNOLOIGE“, dle nabídky podané ve 

veřejné zakázce malého rozsahu se stejným názvem za celkovou nabídkovou cenu ve výši 

1.482.706 Kč bez DPH (1.794.074,30 Kč vč. DPH 21 %). 

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

 

Usnesení RO č. 73/2021/4c 

RO bere na vědomí informaci starostky obce, že na základě požadavku vedoucín školní jídelny 

bude specifický výrobek – konvektomat značky Retigo Orange Vision 1011i- pro školní 

kuchyni ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem s příslušenstvím bude 

objednán přímo u společnosti -AMEREX trade s.r.o., Mitrovická 214, 724 00 Ostrava – Nová 

Bělá která zároveň bude provádět záruční servis za cenu 178.533 bez DPH, tj. Kč 216.025 

vč. DPH. 

 

ad 5) Smlouva o dílo - „Kunčice pod Ondřejníkem – vodovodní řad u likérky“  

V akčním plánu obce na rok 2021 se také počítá s výstavbou nového vodovodu v lokalitě 

u Likérky (pod Beskydským rehabilitačním centrem a restaurací Skalka). V rámci stavby bude 

položeno vodovodní potrubí v profilu DN 80 z polyetylénu v celkové délce 177 m, napojené 

na stávající vodovodní řad DN 150. Na vodovod bude možno napojit všechny nemovitosti 

přilehlé v trase řadu. Předpokládaná hodnota zakázky byla dle stanovena dle rozpočtu projektu 
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na 673.673,55 Kč bez DPH. Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo na tuto akci 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Cobbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, 

IČ: 46578463, kdy na základě provedené poptávky je cena díla stanovena za cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 597.742,02 Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení prací je 

v srpnu tohoto roku. 

 

Usnesení RO č. 73/2021/5 

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

Cobbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 na akci „Kunčice pod Ondřejníkem – 

vodovodní řad u likérky“ a za celkovou cenu ve výši 597.742,02 Kč bez DPH. 

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

 

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

obce oznámila 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 u bodu č. 6) 

programu schůze, protože je manželkou pana Oldřicha Menšíka, který žádá o pronájem části 

pozemků parc. č. 295/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

ad 6) Záměr obce č. 4/2021 (pronájem části pozemků parc. č. 295/1 v k. ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem) 

 

Starostka informovala RO o žádosti (č.j. Kunc 1790/2021 ze dne 29. 6. 2021) Oldřicha 

Menšíka, bytem Kunčice pod Ondřejníkem, o pronájem části pozemku parc. č. 295/1 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem o výměře cca 15 m2, za účelem umístění objektu/dočasné 

stavby pro umístění automatů pro prodej farmářských výrobků a dobíjecí stanice 

pro elektrokola.  
 

Usnesení RO č. 73/2021/6 

RO schvaluje Záměr obce č. 4/2021 - záměr pronájmu části pozemku parc. č. 295/1 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem o výměře cca 15 m2, za účelem umístění objektu/dočasné 

stavby pro umístění automatů pro prodej farmářských výrobků a dobíjecí stanice 

pro elektrokola.  
Hlasování: 3-0-1 Úkol: Danuše Svobodová 

 

ad 7) Smlouva o vodě předané (Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o vodě předané od prodávajícího, kterým jsou 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Starostka ale sdělil, že na základě 

konzultace s Ing. Eva Orszuliková, která se zabývá posuzováním rizik pitné vody, konzultacemi 

a poradenstvím v oblasti technologie úpravy vody a čištění odpadních vod není doporučeno 

návrh smlouvy schválit, neboť je potřeba jej přepracovat a doplnit.  

 

ad 8) Žádost o dotaci (Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem) – 

Veřejnoprávní smlouva č. 13/2021 

RO projednala jejich žádost ze dne 28.06.2021 (č. j. Kunc 1785/2021). Účelem požadované 

neinvestiční dotace je příspěvek na podporu činnosti sboru dobrovolných hasičů – uspořádání 

tradiční hasičské pouťové zábavy a hasičské soutěže Kunčická bečka. Žádají o dotaci ve výši 

30.000 Kč.  Je navrženo poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč. 
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Usnesení RO č. 73/2021/8 

RO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 

Kunčice pod Ondřejníkem, pobočnému spolku, sídlem č.p. 391, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČ: 64121844 ve výši 30.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy č. 13/2021 o poskytnutí této dotace. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková 

 

ad 9) Různé 

 

Informace o výsledku voleb do školské rady (ZŠ a MŠ Karla Svolinského) 

Starostka seznámila RO s výsledky voleb do Školské rady při Základní škole Karla 

Svolinského. Za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Jarmila Mecová a PaedDr. Dana 

Heryánová. Za rodiče byly zvoleny paní Markéta Macurová a paní Hana Káňová, které jsou 

zároveň obě učitelkami v mateřské škole. V diskusi zaznělo, že volba zaměstnanců školy 

za rodiče popírá smysl vyváženosti školské rady, kdy 1/3 představují zástupci zřizovatele, 1/3 

zaměstnanci (pedagogičtí pracovníci základní školy) a 1/3 rodiče nezletilých žáků. Volba je ale 

v souladu se školským zákonem. 
 

Usnesení RO č. 73/2021/9a 

RO bere na vědomí informaci o výsledku voleb do Školské rady při Základní škole Karla 

Svolinského. 

 

Úprava veřejného prostranství před železničním nádražím  

Starostka seznámila RO se skutečností, že proběhla jednání s investorem stavby Stavební 

úpravy objektu železničního nádraží v Kunčicích pod Ondřejníkem, kterým je Správa železnic, 

Oblastní ředitelství Ostrava. Projekt počítá pouze s opravou části zpevněných ploch 

(předpokládaný rozsah prací je pouhé asfaltování výkopu po kanalizaci a pruh podél nově 

vybudovaného chodníku, náklady ve výši 130.000 Kč bez DPH). V zájmu bezpečnosti chodců 

a zajištění parkování vozidel v okolí nádraží byl dohodnut společná postup obce a Správy 

železnic. Obec se bude finančně podílet na úpravě tohoto veřejného prostoru, kdy bude 

provedeno asfaltování celé plochy od zastávky až po nájezd na plochu za nádražím, při 

zachování dosavadního rozsahu zpevněných ploch. 

 

Usnesení RO č. 73/2021/9b 

RO schvaluje objednávku Úpravy veřejného prostranství před budovou železničního nádraží 

(asfaltování povrchu) v rozsahu do 515.000 Kč vč. DPH. 

Hlasování: 4-0-0 

Rekonstrukce oplocení sportovního areálu 

Starostka seznámila RO se skutečností, že Národní sportovní agentura vyhlásila dotační 

program – Program č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025. 

Připravovaný projekt Rekonstrukce oplocení sportovního areálu je v souladu s podmínkami 

vyhlášené výzvy. Je navrženo podat žádost o dotaci na tuto akci.  

 

Usnesení RO č. 73/2021/9c 

RO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu“ 

do dotačního programu Národní sportovní agentury – Programu č. 162 51 Rozvoj místních 

sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Vít Majerek 
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Dále seznámila starostka RO s návrhem Smlouvy o dílo zpracování žádosti o dotaci 

a poradenská činnost v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu“ 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Profaktum s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 

Český Těšín. Předmětem smlouvy je zejména zpracování podrobného investičního záměru 

projektu a zpracování žádosti o dotaci. Cena za dílo v celkové výši 50.000 Kč bez DPH je 

dohodnutá ve dvou etapách: 1. platba ve výši 25 000 Kč bez DPH, po zpracování a předložení 

poskytovateli dotace žádosti o dotaci, 2. platba ve výši 25 000 Kč bez DPH, po doporučení 

projektu k financování, tj. po zveřejnění projektu na seznamu projektů schválených 

k financování. 

 

Usnesení RO č. 73/2021/9d 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo zpracování žádosti o dotaci a poradenská činnost 

v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu“ mezi obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a společností Profaktum s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Vít Majerek 

 

Darovací smlouva Muzejní a vlastivědná společnost 

Starostka seznámila RO s Žádostí spolku Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, sídlem, Trojanovice 157, 744 01, IČO: 45214930 o poskytnutí daru na podporu 

činnosti; včetně návrhu darovací smlouvy. Starostka informovala, že Muzejní a vlastivědná 

společnost např. vydává HLASY (vlastivědný časopis Frenštátska), periodikum, které vždy 

zdarma poskytuje obci. HLASY jsou pak k dispozici v knihovně.  

 

Usnesení RO č. 73/2021/9e 

RO schvaluje poskytnutí daru spolku Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, sídlem, Trojanovice 157, 744 01, IČO: 4521493 ve výši 1.000 Kč a zároveň 

schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru.  

4-0-0 Úkol: starostka, Jana Martináková 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 21:00     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 29.06.2021               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 

p.o. – příspěvková organizace     

Sb. - sbírky  

k.ú. – katastrální území  

ks – kusů 

Kč – Korun českých odst. - odstavec 

ATS   - automatická tlaková stanice 

kV – kilovolt 

l -litrů 

NN – nízké napětí 

IČ – identifikační číslo 

OOV – Ostravský oblastní vodovod 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

DPH – daň z přidané hodnoty

m – metr 

DN - (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            Markéta Menšíková, členka rady obce          


