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Zápis a usnesení z 77. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 13. 09. 2021 

Anonymizováno 

 

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

(dle prezenční listiny) 

Omluven: Vít Majerek 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:10 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 77. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 77. schůze Rady obce 

2. Kontrola plnění usnesení z 75. a 76. schůze Rady obce 

3. Jmenování členů konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 

organizace, Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473 

4. Smlouva o dílo – Rekonstrukce oplocení sportovního areálu, Kunčice pod 

Ondřejníkem 

5. Smlouva o nájmu (O.M.) 

6. Navýšení ceny el. energií (Corasta x ČEZ) 

7. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (Asekol) 

8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce Kunčice pod 

Ondřejníkem (FCC Česká republika, s.r.o.) 

9. Žádost o úhradu nákladů na zajištění dopravy do náhradních prostor školní jídelny 

10. Cenová nabídka – nový traktor na údržbu 

11. Naše odpadky 

12. 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. 5) navrženého 

programu schůze, protože …………………………., se kterým je navrženo uzavřít smlouvu 

o pronájmu 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. 
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Usnesení RO č. 77/2021/1 

RO schvaluje program 77. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 2) Kontrola plnění usnesení z 75. a 76. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 75. schůze RO ze dne 10. 08. 2021 a s plněním 

usnesení z 76. schůze RO ze dne 01. 09. 2021. Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle 

harmonogramu úkolů. 

Starostka uvedla, že u poptávky na Výměnu veřejného osvětlení v obci Kunčice pod 

Ondřejníkem – II. etapa došlo k doplnění specifikace (doplnění Vzorového výpočtu 

upřesňujícího výpočet osvětlení dle zařazení komunikací – svítidla budou ve třech variantách 

dle typu komunikace, dále byly upřesněny doporučené technické parametry svítidel) a došlo 

k prodloužení termínu podání nabídek. Nakonec bylo osloveno celkem 5 firem. 

 

Usnesení RO č. 77/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 75. schůze RO ze dne 10. 08. 2021 

a s plněním usnesení z 76. schůze RO ze dne 01. 09. 2021. 

 

ad 3) Jmenování členů konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele 

příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473 

 

Starostka obce uvedla, že z důvodu vyhlášeného konkursního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, je 

nutné, aby Rada obce jmenovala členy konkursní komise.  

 

Starostka obce požádala s pověřením Rady obce Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

Českou školní inspekci, školskou radu a pedagogickou radu o určení členů konkursní komise.  

 

Starostka obce uvedla, že výše uvedení určili členy konkursní komise a že zbývá určit členy 

konkursní komise za zřizovatele, tedy za Obec Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Po debatě bylo navrženo, aby členem konkursní komise za zřizovatele byl jmenován pan Mgr. 

Miroslav Hřebecký ze společnosti EDUin, o.p.s., a paní Mgr. Michaela Šebelová, která by byla 

jmenována zároveň i jako předsedkyně konkursní komise. 

 

Dále se navrhuje, aby k jednání konkursní komise byli přizvání jako odborníci s hlasem 

poradním, kteří nejsou členové komise, pan David Fojtík, pan Vít Majerek, paní Ing. Markéta 

Menšíková, pan Petr Vrlík, pan Mgr. Jiří Kubala a paní Mgr. Pavla Horáková, a aby tajemníkem 

konkursní komise byla pověřena paní Daniela Kociánová.  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3a  

Rada obce jmenuje členem a předsedou konkursní komise pro konkursní řízení na 

vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy 

Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní Mgr. Michaelu Šebelovou, starostku Obce Kunčice 

pod Ondřejníkem.  

Hlasování: 3-0-1  
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Usnesení RO č. 77/2021/3b 

Rada obce jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Mgr. Miroslava Hřebeckého, ze společnosti EDUin, 

o.p.s., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 24706370.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3c 

Rada obce jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Ing. Pavla Švedu, referenta oddělení správy škol 

Odboru školství, mládeže a sportu, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3d 

Rada obce jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní Mgr. Petru Neuwirthovou, odbornici v oblasti státní 

správy, vedoucí odboru školství a kultury Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3e 

Rada obce jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13  Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Mgr. Petra Jurase, odborníka v oblasti organizace a 

řízení ve školství, ředitele Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, 

příspěvkové organizace, se sídlem Sokolovská 1758/1, Nové Město, 735 01  Karviná 6, IČO 

62331418.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3f 

Rada obce jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní PaedDr. Danu Heryánovou, pedagogickou pracovnici 

Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem 

č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3g 

Rada obce jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, pana RNDr. Libora Kubicu, školního inspektora České 
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školní inspekce, se sídlem Fráni Šrámka 2319/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 00638994, 

zástupce ředitelky Moravskoslezského inspektorátu.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3h 

Rada obce jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13  Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní Markétu Macurovou, členku školské rady zvolenou 

zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty Základní školy a 

mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13  

Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3ch 

Rada obce přizývá k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Davida Fojtíka, místostarostu Obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, jako odborníka s hlasem poradním.  

Hlasování: 3-0-1  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3i 

Rada obce přizývá k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Víta Majerka, člena Rady obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, jako odborníka s hlasem poradním.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3j 

Rada obce přizývá k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní Ing. Markétu Menšíkovou, členku Rady obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, jako odbornici s hlasem poradním.  

Hlasování: 3-0-1  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3k 

Rada obce přizývá k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Petra Vrlíka, člena Rady obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, jako odborníka s hlasem poradním.  

Hlasování: 3-0-1  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3l 

Rada obce přizývá k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 
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Ondřejníkem, IČO 64120473, pana Mgr. Jiřího Kubalu, advokáta, se sídlem Josefa 

Václava Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 72015446, jako odborníka s hlasem 

poradním.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3m 

Rada obce přizývá k jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 

místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní Mgr. Pavlu Horákovou, psycholožku, 751 14 

Dřevohostice, jako odbornici s hlasem poradním.  

Hlasování: 4-0-0  

 

Usnesení RO č. 77/2021/3n 

Rada obce pověřuje funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí 

pracovní místo ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, IČO 64120473, paní Danielu Kociánovou, zaměstnankyni Obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, aby organizačně a administrativně zabezpečovala jednání konkursní 

komise.  

Hlasování: 4-0-0  

 

ad 4) Smlouva o dílo – Rekonstrukce oplocení sportovního areálu, Kunčice pod 

Ondřejníkem 

 

Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Rekonstrukce oplocení sportovního areálu, Kunčice pod Ondřejníkem“. Jednání komise pro 

otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dnes, tedy 13. 09. 2021, od 13:00. 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 77. schůze členové RO podrobně zabývali. 

K podání nabídky byly vyzvány 3 společnosti. Všechny podaly nabídku. Předpokládaná 

hodnota zakázky byla 540.000 Kč bez DPH.  

 

Nejnižší nabídka byla ve výši 539.643,80 Kč bez DPH. 

Nejvyšší nabídka byla ve výši 639.700 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RO č. 77/2021/4a 

RO na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek rozhoduje 

o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce oplocení 

sportovního areálu, Kunčice pod Ondřejníkem“, jenž v rámci zadávacího postupu 

zahájeného dne 18.08.2021 rozesláním výzvy k podání nabídek, podal nabídku 

pod pořadovým číslem 2, pan Miloš Michna, Střelniční 1991, 744 01, Frenštát pod 

Radhoštěm, IČ: 67728707 za nabídkovou cenu ve výši 539.643,80 Kč bez DPH (652.969 

Kč vč. DPH 21 %).  

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

 

Součástí nabídky je závazný návrh Smlouvy o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a panem Milošem Michnou, Střelniční 1991, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 67728707, 
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který je v souladu s podanou nabídkou ze dne 07.09.2021. Přílohou smlouvy rozpočet 

s výkazem výměr. 

 

Usnesení RO č. 77/2021/4b 

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

Milošem Michnou, Střelniční 1991, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 67728707, na 

akci „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu, Kunčice pod Ondřejníkem“, dle 

nabídky podané ve veřejné zakázce malého rozsahu se stejným názvem za celkovou 

nabídkovou cenu ve výši 539.643,80 Kč bez DPH (652.969 Kč vč. DPH 21 %). 

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

 

Usnesení RO č. 77/2021/4 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: neprodleně 

 

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. 5) 

programu schůze, protože ………………………... 

 

ad 5) Smlouva o nájmu (O. M.) 
 

RO projednala v souladu s Usnesením RO č. 73/2021/6 dne 29.06.2021 žádost pana O M, trvale 

bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13, IČO: 73184861, DIČ: 7501164990, o pronájmu části 

pozemku parc. č. 295/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem o výměře 15 m2, za účelem umístění 

objektu/dočasné stavby pro umístění automatů pro prodej farmářských výrobků a dobíjecí 

stanice pro elektrokola. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 295/1 v k. ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem o výměře cca 15 m2 byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

na úřední desce obecního úřadu v termínu 12.07.2021 – 28.07.2021. Zájem o pronájem části 

pozemku k podnikání projevil pouze pan Menšík. Místostarosta dále prověřil výši nájemného 

v okolních obcích, bohužel takový typ pronájmu nikdo nemá. Pouze na Čeladné na náměstí 

pronajímají předzahrádku k restauraci za cenu nájmu restaurace 90,-Kč/m2/měsíc. Po diskusi 

byla stanovena cena nájemného na 40,-Kč/m2/měsíc. 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 295/1 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem o výměře 15 m2, mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a panem O. M., trvale bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13, IČO: 73184861. Předmětem 

smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 295/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem o výměře 

15 m2, za účelem umístění objektu/dočasné stavby pro umístění automatů pro prodej 

farmářských výrobků a dobíjecí stanice pro elektrokola.  Nájem bude uzavřen od 1.10.2021 na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena nájmu je stanovena ve výši 40 Kč/m2/rok, 

celkově tedy 600,-Kč/měsíc. 

Usnesení RO č. 77/2021/5 

RO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a O. M., 

sídlem Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13, IČO: 73184861, DIČ: 7501164990. RO definuje 

tyto podstatné náležitosti smlouvy: Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní dobou. Cena nájmu je stanovena ve výši 40 Kč/m2/měsíc. 
Hlasování: 3-0-1 Úkol: starostka Termín: neprodleně 
 



7 
 

ad 6) Navýšení ceny el. energií Corasta x ČEZ) 
 

Místostarosta informoval RO o oznámení společnosti Corasta s.r.o. o navýšení ceny dodávek 

elektrické energie od 1.10.2021 i přesto, že obec Kunčice pod Ondřejníkem má uzavřenou 

s firmou Corasta s.r.o. smlouvu o dodávkách el. energie do konce roku 2023 s pevně 

stanovenými cenami. Toto jednání firmě umožňuje Energetický zákon. Obec má možnost 

z důvodu navýšení ceny od smlouvy odstoupit. Místostarosta proto poptal cenovou nabídku 

u společnosti ČEZ ESCO a.s. Místostarosta doporučuje přechod ke společnosti ČEZ ESCO a.s., 

přestože jejich cenová nabídka je mírně vyšší, než cena společnosti Corasta s.r.o.  Jedná se ale 

o cenu v místě a čase obvyklou a společnost ČES EXCO a.s. je za stávající nejasné situace 

na trhu s energiemi jistějším smluvním partnerem.  
 

Usnesení RO č. 77/2021/6a 

RO schvaluje výpověď Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a společností Corasta s.r.o. Pod Pekárnami 878/2, 190 00 

Praha 9, IČ: 29001871, v souladu s ustanovením Energetického zákona, § 11a, odst. 5, 

za všechna odběrná místa ke dni 30.9.2021. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta 

 

Usnesení RO č. 77/2021/6b 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 

napětí mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností ČEZ ESCO a.s., Praha, Duhová 

1444/2, PSČ 140 00, IČO: 03592880, s termínem zahájení dodávek od 1.10.2021 na 36 

měsíců, za cenu dle ceníku Elektřina GARANCE 36. Ceník je přílohou zápisu jednání 

z RO. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta 

 

Příloha: 

2. Ceník ČES ESCO a.s. – Elektřina GARANCE 36. 

 

ad 7) Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (Asekol) 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení, který předložila firma ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, 

Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231. Účelem dodatku je uvedení 

do souladu původní smlouvu s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., platným 

od 1.1.2021.  Současně dochází ke změně sazebníku odměn, kde se navyšují ceny (odměna pro 

obec) za zpětný odběr odpadních elektrozařízení. 

 

Usnesení RO č. 77/2021/7 

RO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, 

uzavřené mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností ASEKOL a.s. se sídlem 

Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 27373231. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta 

 

ad 8) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce Kunčice pod 

Ondřejníkem (FCC Česká republika, s.r.o.) 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem dodatku č. 4 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu 

na území obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20.9.2013. Firma FCC Česká republika s.r.o. 
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která provádí v naší obci svoz komunálního odpadu, na základě čl. IV. odst. 1 v SoD a navyšuje 

cenu za uložení směsného komunálního odpadu, z důvodu navýšení ceny u konečného 

odběratele odpadů. Veškerá ostatní ujednání zůstávají tímto dodatkem nezměněna. 

 

Usnesení RO č. 77/2021/8 

RO schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území 

obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20.9.2013 uzavřenou mezi Obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem a firmou FCC Česká republika s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, IČO: 

45809712, kterým se navyšuje cena za uložení směsného komunálního odpadu. 
Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta 

 

ad 9) Žádost o úhradu nákladů na zajištění dopravy do náhradních prostor školní 

jídelny 

  

Starostka seznámila RO s Žádostí ZŠ a MŠ Karla Svolinského o úhradu nákladů na zajištění 

dopravy do náhradních prostor školní jídelny. Bude zařazeno jako bod a XXII. Zasedání 

zastupitelstva obce dne 22.09.2021. 

 

ad 10) Cenová nabídka – nový traktor na údržbu 

 

Místostarosta seznámil RO s cenovými nabídkami na pořízení nového traktoru na údržbu obce, 

včetně možností financování koupě. Bude zařazeno jako bod a XXII. Zasedání zastupitelstva 

obce dne 22.09.2021. 

 

ad 11) Naše odpadky 

 

Usnesení RO č. 77/2021/11 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce o nově vzniklém spolku NAŠE 

ODPADKY, z.s., který prozatím sdružuje 56 obcí, které spojuje stejný cíl – směřovat 

vývoj odpadového hospodářství ČR ve prospěch obcí a měst.  

 

ad 12) Různé 

Podání Žádosti o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v nestátních lesích za rok 2020 

 

Místostarosta seznámil RO s možností čerpání finančního příspěvku na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Příspěvek vyplácí Ministerstvo 

zemědělství prostřednictvím krajského úřadu. Dle propočtu množství vytěženého dříví a výše 

příspěvku, může naše obec získat až 516.000 Kč. 

 

Usnesení RO č. 77/2021/12a 

RO bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. 

 

Autobusové zastávky v obci 

Markéta Menšíková seznámila RO s průzkumem trhu v oblasti zastávek veřejné autobusové 

dopravy.  

 

Usnesení RO č. 77/2021/12b 
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RO pověřuje místostarostu obce objednáním zastávky MM cité – typ Regio, na dvě 

místa v obci – zastávka u dolního kostela a také v Rakovci. 

 

Návrh programu XXII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Starostka uvedla, že další zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem je potřeba 

svolat na 22. září 2021.Navržený program jednání XXII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, je tento: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

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

ze schválených bodů programu) 

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

4. Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem – 

neinvestiční příspěvek 

5. Nákup traktoru na údržbu obce – financování stroje 

6. Rozpočtové opatření č. 9/2021 

7. Různé 

 

Usnesení RO č. 77/2020/12c 

RO schvaluje návrh programu jednání XXII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 22.9.2021. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka Termín: program zveřejnit nejpozději 15.9.2021 

 

Dále proběhla diskuse k přípravě rozpočtu a přípravě akčního plánu na rok 2022, kdy byly 

diskutovány priority jednotlivých akcí. 

 

Starostka dále uvedla, že termín další schůze RO se předpokládá dne 27.9.2021. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 20:00     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 13.09.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem   

Hod – hodin 

VZ – veřejná zakázka       

ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola 

Parc.  parcelní 

DPH – daň z přidané hodnoty 

č. - číslo 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

a.s. – akciová společnost 

m2 – metr čtvereční 

IČO – identifikační číslo organizace 

IČ – identifikační číslo 

DIČ – daňové identifikační číslo 

č.p. – číslo popisné 

el. - elektrické 

Sb. – sbírky 

k.ú. – katastrální území 

o.p.s. – obecně prospěšná společnost 

Mgr. – magistr 
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Ing. – inženýr 

PaedDr. – doktor pedagogiky 

RNDr. – doktor přírodních věd 

Ph.D. – doktor filozofie 

ČL. - článek 

Odst.- odstavec 

SoD – smlouva o dílo

z.s. - zapsaný spolek

 

Přílohy: 

 

1. Prezenční listina 

2. Ceník ČES ESCO a.s. – Elektřina GARANCE 36. 
 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


