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Zápis a usnesení z 76. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 01. 09. 2021 
 

 
Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová 
(dle prezenční listiny) 
Omluveni: Vít Majerek, Petr Vrlík 
 
Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 16:10 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 76. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 
 
Návrh programu: 
 

1. Schválení programu 76. schůze Rady obce 
2. Smlouva o nájmu (Václav Krkoška) 

 
Proběhla diskuse k návrhu programu schůze rady obce. Bez připomínek. 
 
Usnesení RO č. 76/2021/1 
RO schvaluje program 76. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Hlasování: 3-0-0  
 
ad 2) Smlouva o nájmu (Václav Krkoška) 
 
Starostka uvedla v návaznosti na diskusi na XXI. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod 
Ondřejníkem, kde byla podrobně rozebrána situace s rekonstrukcí školní kuchyně, že tato bude 
pokračovat i po prázdninách a bylo nutné tak zajistit náhradní prostory pro stravování žáků. 
Starostka tedy seznámila RO s návrhem Smlouvy o nájmu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a panem Václavem Krkoškou, Služby ubytovací a stravovací, č.p. 587, 739 13 Kunčice pod 
Ondřejníkem, IČO: 44780915. Předmětem smlouvy je areálu letního dětského tábora ev.č. 010, 
který zejména tvoří: budova kuchyně s napojením spotřebičů pro vyvařování na elektrickou 
energii a plynu, skladovací a přilehlé prostory, sociální zařízení, šatny pro personál, místnost 
pro zpracování zeleniny, rampa pro zásobování, jídelna s kapacitou 150 míst, budova 
společensko – kulturního a sportovního zázemí vč. sociálního zařízení, koupelny a WC, 
s elektrickým vytápěním a ohřevem teplé užitkové vody pro sociální zařízení a příjezdová 
zpevněná plocha a nádvoří a oplocení areálu LDT.  
 
Účelem nájmu je zajištění náhradních prostor pro výkon předmětu činnosti odpovídající 
vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace obce s názvem Základní škola Karla 
Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 
Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473: 
zařízení školního stravování sloužící školnímu stravování žáků a závodnímu stravování 
zaměstnanců školy a školského zařízení, které obec zřizuje  
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• školní jídelna  
• školní jídelna – výdejna 

 
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která 
sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna. 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu od 3.9.2021 do 30.11.2021. Doba trvání bude záviset 
na délce trvání stavební akce nájemce Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. Doba trvání nájmu je předběžně dohodnuta 
po dobu cca 6 týdnů dle potřeb nájemce 
Nájemné bude ve výši 2.500 Kč bez DPH (+ 21 % DPH) za každý den doby nájmu. 
K nájemnému budou připočteny náklady na energie. 
 
Usnesení RO č. 76/2021/2 
RO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem 
Václavem Krkoškou, č.p. 587, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO: 44780915, kdy 
předmětem smlouvy je zajištění náhradních prostor pro zařízení školního stravování – školní 
jídelnu při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského. Nájemné je ve výši 2.500 Kč 
bez DPH (+ 21 % DPH) za každý den doby nájmu. 
Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 
 
Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 16:25     
hodin. Bezprostředně po ukončení schůze rady obce proběhla prohlídka staveniště za účasti 
zastupitelů obce, technického dozoru stavby, ředitele školy a vedoucí školní jídelny. Viz. 
samostatná prezenční listina.  
 
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 01.09.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 
 
Seznam použitých zkratek: 
 
RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem         
ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola 
Parc.  parcelní 
DPH – daň z přidané hodnoty 
ev.č. – evidenční číslo 
p.o. – příspěvková organizace       
IČO – identifikační číslo organizace 

 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
 

 
 
 
 
 
 
Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


