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Zápis a usnesení z 79. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 11. 10. 2021 

 

Anonymizováno 

 

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

(dle prezenční listiny) 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:10 hod. 

Zápis ze schůze provede starostka obce. Přítomni jsou všichni členové Rady obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, RO je usnášení schopná. 

 

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

 

ad 1) Schválení programu 79. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu 79. schůze Rady obce 

2. Kontrola plnění usnesení z 78. schůze Rady obce 

3. Dodatek č. 1 - Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV 

(Cobbler s.r.o.) 

4. Dodatek č. 1 - Kunčice pod Ondřejníkem, vodovodní řad u likérky (Cobbler s.r.o.) 

5. Rozhodnutí zadavatele a uzavření Smlouvy o dílo – Rekonstrukce objektu Hasičské 

zbrojnice v Kunčicích pod Ondřejníkem  

6. Výměna veřejného osvětlení v obci Kunčice pod Ondřejníkem – II. etapa  

7. Smlouva o spolupráci (Festival Souznění 2021) 

8. Zimní údržba místních komunikací 

a. Plán zimní údržby pro zimní období 2021/2022 

b. Nařízení č. 1/2021, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých 

se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

c. Smlouva o dílo na zajištění zimní údržby – Pícha 

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (Sencito) 

10. Organizační opatření a plán inventarizace majetku Obce Kunčice pod Ondřejníkem 

za rok 2021 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (podzemní kabelové vedení NN 

0,4 kV) 

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

(zemní kabelové vedení NN) 

13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3356 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem (K.) 

14. Různé 

 

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

 

Usnesení RO č. 79/2021/1 

RO schvaluje program 79. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

 

 

ad 2) Kontrola plnění usnesení z 78. schůze Rady obce 
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Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 78. schůze RO ze dne 27. 09. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 78. schůze RO ze dne 27. 09. 2021. 

 

ad 3) Dodatek č. 1 - Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV 

(Cobbler s.r.o.) 

 

Místostarosta seznámil RO s aktuálním stavem výstavby akce napojení oblasti IV. Bystré 

na OOV. Uvedl, že realizací stavby dochází díky degradaci asfaltového povrchu k zásahu 

do komunikace ve větší míře, než předpokládal projekt. Projektované opravy pouze v rozsahu 

pruhu stavby vodovodu se jeví v místě obrusné vrstvy jako nedostatečné. Seznámil RO 

se změnovým listem, který vše detailně popisuje a také s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 22121 ze dne 20.04.2021 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Cobbler 

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

oblasti IV. Bystré na OOV. Předmětem Dodatku je prodloužení realizace o 11 dnů a navýšení 

rozsahu prací o asfaltování v celé šířce komunikace dotčené výstavbou vodovodu (některé 

úseky). Dodatkem se tak navyšuje cena díla o 347.540,35 Kč bez DPH na celkových 

7.073.076,94 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/3 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22121 ze dne 20.04.2021 mezi 

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

IČ: 46578463 na akci „Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV“. 

Předmětem Dodatku je navýšení rozsahu prací (asfaltování komunikací) a zvýšení ceny 

díla o 347.540,35 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 5.845.518,13 Kč bez DPH 

(7.073.076,94 Kč vč. DPH). 

Hlasování: 5-0-0  

 

ad 4) Dodatek č. 1 - Kunčice pod Ondřejníkem, vodovodní řad u likérky (Cobbler s.r.o.) 

 

Místostarosta uvedl, že v rámci výstavby nového vodovodu v lokalitě u Likérky (pod 

Beskydským rehabilitačním centrem a restaurací Skalka) byly provedeny drobné změny 

rozsahu stavebních prací. Seznámil RO s podrobným rozpisem změn. Dále seznámil RO 

s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22135 ze dne 30.06.2021 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“. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/4 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22135 ze dne 30.06.2021 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“. Předmětem 

Dodatku je snížení ceny díla o 5.702,88 Kč bez DPH na základě více a méně prací. Celková 

cena díla činí 592.039,14 Kč bez DPH. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta, Danuše Svobodová  

 

ad 5) Rozhodnutí zadavatele a uzavření Smlouvy o dílo – Rekonstrukce objektu 

Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod Ondřejníkem  
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Předmětem jednání RO je vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod Ondřejníkem (dále také jen VZ). 

Jednání Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhlo dne 

07.10.2021. Dokumentace o VZ byla bezprostředně po jednání komise předána členům rady 

obce. Předloženou dokumentací se v rámci 79. schůze členové RO podrobně zabývali. 

K podání nabídky byly vyzvány 3 společnosti, kdy dvě z nich podaly nabídku. Předpokládaná 

hodnota zakázky byla 900.000 Kč bez DPH. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/5a 

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

o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce objektu 

Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod Ondřejníkem, jenž v rámci zadávacího postupu 

zahájeného dne 23.09.2021 odesláním výzvy k podání nabídek podal nabídku 

pod pořadovým číslem 2, pana Leoše Daníčka, sídlem č.p. 621, Kunčice pod Ondřejníkem, 

739 13, IČ: 18106293 za nabídkovou cenu ve výši 884.390 Kč bez DPH.  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka  

 

Usnesení RO č. 79/2021/5b 

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

Daníčkem, sídlem č.p. 621, Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13, IČ: 18106293 na akci 

Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod Ondřejníkem dle nabídky 

podané ve veřejné zakázce Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Kunčicích pod 

Ondřejníkem za celkovou nabídkovou cenu ve výši 884.390 Kč bez DPH (1.070.111,90 Kč 

s DPH) 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka  

ad 6) Výměna veřejného osvětlení v obci Kunčice pod Ondřejníkem – II. etapa  

Místostarosta zrekapituloval postup výběru v poptávce na akci Výměna veřejného osvětlení 

v obci Kunčice pod Ondřejníkem – II. etapa. Obec oslovila pět firem, které dodávaly světla na 

veřejné osvětlení, buď v naší obci, případně v okolních obcích a mají dobré reference a 

požádala je o předložení nabídek na výměnu VO okolo krajských cest od Čeladné po Tichou, 

Frenštátu p.R. a cestu kolem vodních nádrží k nádraží, dle zpracované dokumentace. Dne 22.9. 

po ukončeném konání ZO, se za přítomnosti zastupitelů obce otevřely obálky s nabídkami. Dále 

byl místostarosta pověřen vypracováním souhrnné tabulky, která umožnila porovnat parametry 

nabízených svítidel, délku záruky a nabídkovou cenu. Dne 29.9. se sešlo šest zastupitelů, kteří 

měli zájem se zajet podívat do okolních obcí, na konkrétní instalace světel. V rámci této 

obhlídky byli zastupitelé ve Viganticích, Rožnově pod Radhoštěm, Kunčicích p.O. a Pržně. Po 

skončení obhlídky, konstatovali přítomní zastupitelé, že z hlediska výkonu a záruky se jim 

nejvíce líbí světla nabídnuté firmou Elektro Pavlica, ale jelikož nebyly cenově nejvýhodnější, 

pověřili místostarostu a předsedu finančního výboru p. Davida Strnadla vyjednáváním o ceně. 

Během vyjednávání p. Pavlica slevil z nabídkové ceny cca 130.000 Kč na konečných 

1.448.972,58 Kč vč. DPH, a proto na základě dohody s ostatními zastupiteli doporučuje 

místostarosta s předsedou finančního výboru uzavřít smlouvu s firmou Elektro Pavlica s.r.o. 
 

 

 

Usnesení RO č. 79/2021/6a 
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RO rozhoduje o výběru dodavatele pro akci Výměna veřejného osvětlení v obci Kunčice 

pod Ondřejníkem – II. etapa – společnosti Elektro Pavlica s.r.o., sídlem Meziříčská 2849, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27857280. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 

 

Usnesení RO č. 79/2021/6b 

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

Elektro Pavlica s.r.o., sídlem Meziříčská 2849, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 

27857280 na akci Výměna veřejného osvětlení v obci Kunčice pod Ondřejníkem – II. 

etapa za celkovou nabídkovou cenu ve výši 1.197.498 Kč bez DPH (1.448.972,58 Kč vč. 

DPH). 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 

 

ad 7) Smlouva o spolupráci (Festival Souznění 2021) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o spolupráci v rámci konání 23. ročníku 

Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel SOUZNĚNÍ 2021 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem Zdeňkem Toflem, Sušilova 919/, 709 00 Ostrava 

– Mariánské Hory. Předmětem smlouvy je uspořádání koncertu v rámci uvedeného festivalu 

v obci Kunčice pod Ondřejníkem dne 10. 12. 2021. Dohodnutá částka podílu obce Kunčice pod 

Ondřejníkem na zajištění nákladů na realizaci koncertu – honoráře, doprava a ubytování 

účinkujících, technické zabezpečení, grafika, reklama a propagace je ve výši 60.000 Kč bez 

DPH, 72.600 Kč vč. DPH. Hlavním hostem koncertu v Kunčicích pod Ondřejníkem bude 

hudební skupina Marien.  

 

Usnesení RO č. 79/2021/7 

RO schvaluje náklady na realizaci koncertu v rámci festivalu Souznění 2021 ve výši 

60.000 Kč bez DPH, 72.600 Kč vč. DPH. RO schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při 

pořádání festivalu Souznění 2021 mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem 

Zdeňkem Toflem, Sušilova 919/, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

ad 8) Zimní údržba místních komunikací 

 

Plán zimní údržby pro zimní období 2021/2022 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní 

období 2021/2022. Plán je sestaven podle vyhlášky 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky 355/2000 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/8a 

RO schvaluje plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021/2022. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta, zaměstnanci údržby obce 

 

Nařízení č. 1/2021, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých 

se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

 

Místostarosta seznámil RO s návrhem Nařízení č.1/2021, kterým se vymezují úseky místních 

komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam, případně pro technickou nebo 
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ekonomickou nemožnost nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a také 

úseky, na kterých se neprovádí posyp inertními materiály. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/8b 

RO vydává Nařízení č.1/2021 kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých 

se pro jejich malý dopravní význam, případně pro technickou nebo ekonomickou 

nemožnost nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta, zaměstnanci údržby obce 

 

Smlouva o dílo na zajištění zimní údržby – Pícha 

 

Dále místostarosta seznámil RO s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí a panem Petrem Píchou 

na zajištění zimní údržby formou rozhrnování a úklidu sněhu z místních komunikací, kdy 

v lokalitě dolní části katastru obce byla smlouva v loňském roce uzavřena pouze na jeden 

zkušební rok. Na základě dobrých zkušeností je navrženo uzavřít smlouvu na stejné období, 

jako je pro lokalitu pod Stolovou a pro horní část katastru obce, tedy do 30.04.2024. 

 

Ceny pro dolní část katastru obce zůstávají nezměněny:  

700 Kč bez DPH za hodinu provozu traktoru a 4.000 Kč bez DPH měsíčně 

DPH 21 %, tedy 847 Kč vč. DPH a 4.840 Kč vč. DPH 

 

Usnesení RO č. 79/2021/8c 

RO schvaluje Smlouvu o dílo o zimní údržbě formou rozhrnování a úklidu sněhu 

z místních komunikací v obci Kunčice pod Ondřejníkem v lokalitě dolní části katastru 

obce s Petrem Píchou, Kunčice pod Ondřejníkem 203, IČ: 68167326. Odměna činí 700 Kč 

bez DPH za každou celou hodinu provozu kolového traktoru a dále se sjednává pevná 

měsíční platba 4 000 Kč bez DPH měsíčně za připravenost na zimní údržbu-zadní radlice, 

sněhové řetězy na jedné hnané nápravě. Smlouva se sjednává na dobu 1.11.2021-

30.04.2024. 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta Termín: neprodleně a průběžně 

 

ad 9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (Sencito) 

 

Místostarosta informoval RO, že v rámci služby Sencito (dálkové odečty vodoměrů, 

zabezpečení objektů apod.) byla instalována na vodojem nad BRC anténa pro zlepšení pokrytí 

obce signálem pro internet věcí. Z důvodu nemožnosti připojení této antény do internetu 

kabelem, je nutné řešit toto připojení přes mobilního operátora. Firma Sencito má vyjednaný 

vlastní datový tarif. Dle aktuálního ceníku je cena pro obec 85 Kč s DPH/ měs. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/9 

RO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb Sencito ze dne 20.8.2021, 

uzavřený mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Sencito.com, s.r.o., se sídlem 

Třanovice č.p. 350, PSČ 739 53, IČ: 10801987. Dodatek č.1 doplňuje rozsah poskytování 

služeb Sencito o „Tarif datový – internet 1GB“ dle Ceníku, jenž je součástí Smlouvy 

o poskytování služeb Sencito (momentálně 85 Kč s DPH/měs). 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 

 

ad 10) Organizační opatření a plán inventarizace majetku Obce Kunčice pod 

Ondřejníkem za rok 2021 
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Starostka seznámila RO s Organizačním opatření a plánem inventarizace majetku Obce 

Kunčice p. O. ke dni 31. 12. 2021. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/10 

RO schvaluje Organizační opatření a plán inventarizace majetku Obce Kunčice 

pod Ondřejníkem ke dni 31. 12. 2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jana Cochlarová a členové inventarizačních komisí 

 

ad 11) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (podzemní kabelové vedení NN 

0,4 kV) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV mezi společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 (oprávněná), zastoupenou 

firmou TRABBAU a.s., IČ 28582675, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, a Obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem (povinná). Předmětem věcného břemene je právo oprávněné – 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV na pozemku 

parc. č. 3514/1 v k. ú Kunčice p. O. (pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 3295/9 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem). Smlouva o budoucí smlouvě byla schválena usnesením RO 

58/2020/5 dne 7. 12. 2020. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/11 

RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby č. IP-12-8027409/2 

– umístění, provozování, oprava a údržba podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 

na pozemku par. č. 3514/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem za jednorázovou náhradu 

2.000 Kč + DPH 21 %, tj. celkem 2.420 Kč mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a ČEZ 

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

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně  

 

ad 12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

(zemní kabelové vedení NN) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. „IV-12-8021955/2, Kunčice p/O, č. parc. 1814/12, NNk“ mezi 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou TRABBAU a.s., IČ 28582675, se sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (budoucí oprávněná) a Obcí Kunčice pod 

Ondřejníkem (budoucí povinná). Předmětem věcného břemene je právo budoucího 

oprávněného – umístit, provozovat, opravovat, a udržovat zemní kabelové vedení NN na 

pozemku parc. č. 1760/6, 1760/43, 3530, 3564 v k. ú Kunčice p. O. Jedná se o stavbu nového 

vedení NN pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 1814/12 a pro pozemek parc. č. 1814/11 

oba v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/12 

RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. „IV-12-8021955/2, Kunčice p/O, č. parc. 1814/12, NNk“ – umístění, provozování, 

oprava a údržba zemního kabelového vedení NN na pozemcích par. č. 1760/6, 1760/43, 

3530, 3564 všechny v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem za jednorázovou náhradu 2.000 Kč 

+ DPH 21 %, tj. celkem 2.420 Kč mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a ČEZ Distribuce, 

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

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně  
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ad 13) Žádost o prodej části pozemku  

 

Starostka informovala o žádosti manželů J. a J. K, bytem Kunčice pod Ondřejníkem, ze dne 

29. 9. 2021 o prodej části pozemku parc. č. 3356 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, který mají 

manželé K. připlocený. Přikládají 2 varianty návrhu dělení pozemku. U varianty „A“ se jedná 

odkoupení o 13 m2, u varianty „B“ je to 33 m2. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/13 

RO schvaluje zveřejnění Záměru obce č. 6/2021 - prodat část pozemku parc. č. 3356 

o předpokládané výměře 13 m2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem – varianta A. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová Termín: neprodleně 

 

ad 14) Různé 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/14a 

RO bere na vědomí informace místostarosty obce o vývoji jednání se společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ve věci uzavření Smlouvy o vodě 

předané a o Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících. Dochází k vypořádání připomínek z naší strany a vyjasňování dotazů.  

 

Územní plán (vratka části finančních prostředků neúspěšným navrhovatelům) 

 

Starostka uvedla, že v rámci pořizování Změny č. 2 Územního plánu obce Kunčice pod 

Ondřejníkem byly z pořízení změny vyřazeni 3 navrhovatelé, kteří se podíleli na úhradě 

nákladů na pořízení této změny. Těchto žadatelů se tak již netýkaly práce provedené dle čl. II. 

odst. 1, bodů 1.6 a 1.7 smlouvy s pořizovatelkou paní Miklendovou a II. a III. fakturační etapa 

zpracovatele pana Hudáka. Celkově se jedná o náklady ve výši 103.000 Kč. Je navrženo, aby 

každému z neúspěšných žadatelů byla vrácena 1/5 této částky, tedy 20.600 Kč. Jedná se 

o smluvní strany 2,4 a 5 Smlouvy o částečné úhradě nákladů za pořízení Změny č.2 Územního 

plánu Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/14b 

RO schvaluje, že neúspěšným navrhovatelům na Změnu č. 2 Územního plánu Kunčice 

pod Ondřejníkem bude vrácena poměrná část z nákladů na pořízení této změny, které 

uhradili na základě Smlouvy o částečné úhradě nákladů za pořízení Změny č.2 Územního 

plánu Kunčice pod Ondřejníkem. RO schvaluje, že každé ze smluvních stran 2,4 a 5 bude 

vráceno 20.600 Kč 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Jana Martináková 

 

Vánočního stromečky ČEZ 2021 

 

Usnesení RO č. 79/2021/14c 

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

Skupinou ČEZ vybrána do projektu reklamního partnerství nazvaného Rozsvěcení 

vánočního stromu 2021. Částka vyčleněná pro naši obec je ve výši 15.000 Kč. 

Úkol: Daniela Kociánová 
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Členové RO také diskutovali o Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji. 

 

Starostka dále uvedla, že termín další schůze RO se předpokládá dne 25.10.2021. 

 

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         

Parc.  parcelní 

DPH – daň z přidané hodnoty 

č. - číslo 

kV – kilovolt 

NN – nízké napětí 

OOV – Ostravský oblastní vodovod 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

VO – veřejné osvětlení 

m2 – metr čtvereční 

IČO – identifikační číslo organizace 

k.ú. – katastrální území 

č.p. – číslo popisné  

v.č. – včetně 

VZ – veřejná zakázka 

apod. – a podobně 

BRC – Beskydské rehabilitační centrum 

GB- gigabyte 

a.s. – akciová společnost 

NNk – zemní vedení nízkého napětí 

m² -metr čtvereční 

odst. – odstavec 

čl. – článek 

 

Přílohy: 

 

1. Prezenční listina 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


