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Zápis a usnesení z 74. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 21. 07. 2021 
 

 
Přítomni: Michaela Šebelová, Vít Majerek, David Fojtík  
Omluven: Markéta Menšíková, Petr Vrlík 
(dle prezenční listiny) 
 
Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 16:15 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 74. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
Návrh programu: 
 

1. Schválení programu 74. schůze Rady obce 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (účelová investiční 

dotace pro rok 2021 určená na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou 
nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných 
hasičů obce Kunčice pod Ondřejníkem) - přijetí dotace a uzavření smlouvy 

3. Rekonstrukce oplocení sportovního areálu 
4. Různé  

a. Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
poskytovaných z rozpočtu ministerstva zemědělství 

b. Změna rozpisu rozpočtu ze dne 30.6.2021 
 
Usnesení RO č. 74/2021/1 
RO schvaluje program 74. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Hlasování: 3-0-0  
 
ad 2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (účelová 
investiční dotace pro rok 2021 určená na financování uznatelných nákladů spojených 
s výstavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru 
dobrovolných hasičů obce Kunčice pod Ondřejníkem) - přijetí dotace a uzavření smlouvy 
 
Starostka informovala RO, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na 4. zasedání dne 
17. 6.2021 usnesením číslo 4/273 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace pro rok 2021 
určené na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou nebo rekonstrukcí požární 
zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů naší obce. 
Starostka dále seznámila RO s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem, 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. Moravskoslezský kraj podle této smlouvy 
poskytne naší obci investiční dotaci v maximální výši odpovídající 50% dotace poskytnuté 
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky 
na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod Ondřejníkem“ 
– maximálně však ve výši 262.625 Kč 
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Usnesení RO č. 74/2021/2 
RO schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 
2021 určené na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou nebo rekonstrukcí 
požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Kunčice pod 
Ondřejníkem a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem, 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. 
Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka 
 
ad 3) Rekonstrukce oplocení sportovního areálu 
 
Starostka a Vít Majerek seznámili RO s pokračující přípravou 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. 
Jednou z povinných příloh žádosti je závazek obce dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 
předmětu plnění výše uvedené akce do plné výše z vlastních zdrojů. Předmětem projektu je 
technické zhodnocení stávajícího oplocení sportovního areálu, včetně výměny oplocení 
tenisových kurtů. Jedná se o kompletní výměnu za poplastované pletivo v délce cca 700 m. 
Také budou osazeny nové vstupní branky (7 ks) a 4 větší dvoukřídlé, resp. posuvné brány. 
Projekt je zcela v souladu s Programem rozvoje obce, akčním plánem na rok 2021 a také 
s Plánem rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2021. Předpokládaná 
spoluúčast obce je do 200.000 Kč. Také RO projednala zadávací dokumentaci pro výběr 
zhotovitele. Bude se jednat o uzavřenou výzvu, ve které budou osloveni tři dodavatelé. 
Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce je 700.000 Kč. 
 
Usnesení RO č. 74/2021/3a 
Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 
předmětu plnění akce „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu“ a poskytnutou dotací 
Národní sportovní agentury – Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – 
Kabina 2021-2025- do plné výše z vlastních zdrojů. Rada obce se zavazuje zajistit vlastní podíl 
na zajištění financování této akce. 
Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, Vít Majerek 
 
Usnesení RO č. 74/2021/3b 
RO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
„Rekonstrukce oplocení sportovního areálu“ a v souladu s Programem rozvoje obce, akčním 
plánem na rok 2021 a také s Plánem rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 
2021 schvaluje vyhlášení této veřejné zakázky malého rozsahu. 
Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, Vít Majerek 
 
ad 4) Různé 
 
Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných 
z rozpočtu ministerstva zemědělství 
 
Místostarosta informoval RO o podání žádosti na finanční příspěvek na hospodaření v lesích. 
Tento finanční příspěvek vyplácí Ministerstvo zemědělství. Předpokládaná výše finančního 
příspěvku je 96.000 Kč.  
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Usnesení RO č. 74/2021/4a 
RO bere na vědomí informaci o podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích 
na Ministerstvo zemědělství. 
 
Změna rozpisu rozpočtu ze dne 30.6.2021 
Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 30.06.2021. Předmětem změny rozpisu 
na straně příjmů rozpočtu je příjem za náhradu škody na vodovodu ve výši 22.500 Kč.  
Na straně výdajů se pak jedná o nákup materiálů na opravy autobusových zastávek a o navýšení 
bankovních poplatků.  Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem 
nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  
 
Usnesení RO č. 74/2021/4b 
RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 30.06.2021. 
 
Dále byl dohodnut další termín schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem – 10.8.2021. 
 
Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 16:50     
hodin.  
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 21.07.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem  
IČ – identifikační číslo 
Kč – Korun českých 
č. - číslo        
      
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
 
 
 
 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


