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Zápis a usnesení z 80. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 25. 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 17:05 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 80. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 80. schůze Rady obce 

2. Kontrola plnění usnesení z 79. schůze Rady obce 

3. Zápis z jednání komise konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

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

pod Ondřejníkem 

4. Odvolání ředitele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem  

5. Jmenování ředitelky Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod 

Ondřejníkem  

6. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 9.7.2021 - Obec Kunčice pod Ondřejníkem-

Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského – 

GASTRO TECHNOLOGIE – PROMOS ALFA s.r.o. 

7. Smlouva o vodě předané a Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

vodovodů provozně souvisejících (SmVaK) 

8. Návrh program XXIII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

9. Různé 

a. Změna rozpisu rozpočtu ze dne 22.10.2021 

b. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 

c. ČEZ – smlouva Vánoční strom 

 

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

 

Usnesení RO č. 80/2021/1 

RO schvaluje program 80. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

ad 2) Kontrola plnění usnesení z 79. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 79. schůze RO ze dne 11. 10. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 79/2021/2 
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RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 79. schůze RO ze dne 11. 10. 2021. 

 

ad 3) Zápis z jednání komise konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

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

pod Ondřejníkem 

 

Starostka obce uvedla, že dne 18. října 2021 proběhl konkurs 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, kterého 

se účastnilo celkem 9 uchazečů. Všichni radní se s hlasem poradním účastnili prvního i druhého 

jednání konkursní komise.  

 

Tajemnice konkursní komice, paní Daniela Kociánová, předala Obci Kunčice pod 

Ondřejníkem, jako zřizovateli příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla 

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

IČO 64120473, zápis z prvního i druhého jednání konkursní komise včetně příloh.  

 

Konkursní komise doporučila Obci Kunčice pod Ondřejníkem na vedoucí pracovní místo 

ředitele příspěvkové organizace paní Mgr. Kateřinu Bumbalíkovou, nar., bytem Lubina, 742 21 

Kopřivnice.  

 

Paní starostka po proběhlém konkursním řízení navrhuje odvolání dosavadního ředitele 

příspěvkové organizace, pana Jaroslava Goje, a jmenování nové ředitelky, paní Mgr. Kateřiny 

Bumbalíkové.  

 

Usnesení RO č. 80/2021/3 

Rada obce bere na vědomí zápis z prvního 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, které se konalo dne 20. září 2021, a zápis z druhého 

jednání konkursní komise, které se konalo dne 18. října 2021.  

 

V čase od 17:45-18:15 se schůze Rady obce zúčastnila paní Kateřina Bumbalíková. Proběhla 

diskuse. 

 

ad 4) Odvolání ředitele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem  

 

Paní starostka po proběhlém konkursním řízení navrhuje odvolání dosavadního ředitele 

příspěvkové organizace, pana Jaroslava Goje. 

 

Usnesení RO č. 80/2021/4 

Rada obce s účinností k 1. lednu 2022 odvolává 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 Jaroslava Goje, nar., bytem č. p., 

739 47 Lhotka pod Ondřejníkem.  

Hlasování: 4-1-0 Úkol: starostka  

 

ad 5) Jmenování ředitelky Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 

pod Ondřejníkem  
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Paní starostka po proběhlém konkursním řízení a po odvolání dosavadního ředitele příspěvkové 

organizace, pana Jaroslava Goje, navrhuje jmenování nové ředitelky, paní Mgr. Kateřiny 

Bumbalíkové.  

 

Usnesení RO č. 80/2021/5 

Rada obce jmenuje s účinností k 2. lednu 2022 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. Kateřinu Bumbalíkovou, nar., bytem Lubina, 742 21  Kopřivnice, se zkušební dobou 

6 měsíců, a to na základě vyhlášeného konkursního řízení, které bylo vyhlášeno dne 11. 

srpna 2021 a jehož vyhlášení bylo schváleno Radou obce Kunčice pod Ondřejníkem na 

její 75. schůzi konané dne 10. srpna 2021, usnesením č. 75/2021/6a. 

Hlasování: 4-0-1 Úkol: starostka  

 

ad 6) Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 9.7.2021 - Obec Kunčice pod Ondřejníkem-

Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského – GASTRO 

TECHNOLOGIE – PROMOS ALFA s.r.o. 

 

V návaznosti na usnesení ze 78. schůze Rady obce týkající se stavební akce Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského seznámila starostka RO s finálním 

návrhem Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě ze dne 9.7.2021 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností PROMOS ALFA, spol. s.r.o. Předmětem dodatku jsou změny dodávek GASTRO 

VYBAVENÍ vyplývající z konzultace a aktualizace s ohledem na optimalizaci ceny 

a budoucích provozních nákladů a změny vyplývající ze změn v dispozicích kuchyně dle změn 

vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi v rámci realizace stavby Rekonstrukce školní 

kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Celková cena zůstává tímto Dodatkem 

nezměněna. Dochází k posunu termínu dodání zboží na 30.11.2021. Termín převzetí se 

posunuje s ohledem na nepředvídatelné prodloužení doby realizace stavby Rekonstrukce 

školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského z 92 na 148 kalendářních dnů. 

Usnesení RO č. 80/2021/6 

RO schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě ze dne 9.7.2021 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“. Předmětem Dodatku jsou změny dodávek vyplývající z konzultace 

a aktualizace s ohledem na optimalizaci ceny a budoucích provozních nákladů a ze změn 

v dispozicích kuchyně dle změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi v rámci 

realizace stavby Rekonstrukce školní kuchyně při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského.  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

ad 7) Smlouva o vodě předané a Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků vodovodů provozně souvisejících (SmVaK) 

 

Místostarosta informoval RO, že Obec jako provozovatel vodovodní sítě, je povinna dle Zákona 

o vodovodech a kanalizacích mít sjednánu „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků vodovodů provozně souvisejících“, která definuje místa předávání pitné vody, 

tlakové poměry pro předávací místa a práva a povinnosti účastníků dohody. Dále na tuto 
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dohodu navazuje „Smlouva o vodě předané“ která definuje dodávku pitné vody z vodovodu 

prodávajícího do vodovodu kupujícího v uvedených předávacích místech, množství a kvalitě. 

Protože obci dodává vodu společnost SmVak, je nutné Dohodu a Smlouvu uzavřít s touto 

společností. 

 

Smlouva o vodě předané 

 

Usnesení RO č. 80/2021/7a 

RO schvaluje Smlouvu o vodě předané mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČ: 45193665. Smlouva definuje dodávku pitné vody z vodovodu 

prodávajícího do vodovodu kupujícího v uvedených předávacích místech, množství a 

kvalitě. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 

 

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících 

 

Usnesení RO č. 80/2021/7b 

RO schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů 

provozně souvisejících mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČ: 45193665. Dohoda definuje místa předávání pitné vody, tlakové 

poměry pro předávací místa a práva a povinnosti účastníků dohody. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: místostarosta 

 

ad 8) Návrh programu XXIII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem  

 

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

svolat na 02. listopadu 2021.Navržený program jednání XXII. zasedání Zastupitelstva obce 

Kunčice pod Ondřejníkem, je tento: 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají-li se některého ze schválených 

bodů programu) 

3. Kontrola usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  

5. Volba neuvolněného místostarosty obce  

6. Rozpočtové opatření č. 10/2021 

7. Rozhodnutí o návrzích na změny Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem 

8. Majetkoprávní vypořádání části místní komunikace 84 c   

9. Různé 

Usnesení RO č. 80/2021/8 

RO schvaluje návrh programu jednání XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 02.11.2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka Termín: program zveřejnit nejpozději 26.10.2021 

 

 

 

ad 9) Různé 
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Změna rozpisu rozpočtu ze dne 22.10.2021 

 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 22.10.2021. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu na straně příjmů je zejména změna rozpisu vyúčtování energií a příjem z železného 

šrotu. Předmětem změny rozpisu rozpočtu na straně výdajů je zejména změna rozpisu běžných 

výdajů (vratky záloh el. energie, vybavení nové knihovny, nájemné, náklady na kulturní 

záležitosti, vrácení části nákladů neúspěšných navrhovatelům na změnu územního plánu č. 2, 

náklady na odvoz nebezpečného odpadu ad.). Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, 

stanovených zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 80/2021/9a 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 22.10.2021. 

 

Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 

 

Usnesení RO č. 80/2021/9b 

RO bere na vědomí Zápisy o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu 

se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v účinném znění, dále 

ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) a dalšími právními 

normami, ze dne 14.10.2021. 

 

 

ČEZ – smlouva Vánoční strom 

 

Starostka informovala RO, 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. Zároveň seznámila RO s návrhem smlouvy. 

 

Usnesení RO č. 80/2021/9c 

RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 4102463848 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53, Praha 4. Předmětem smlouvy reklama 

a propagace v rámci akce Rozsvěcení Vánočního stromu v Kunčicích pod Ondřejníkem 

dne 03.12.2021.  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: Daniela Kociánová 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 19:45     

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 25.10.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

 

 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem   

hod – hodin   

č.p. – číslo popisné     

ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola 

DPH – daň z přidané hodnoty 

v.č. – včetně 

spol. – společnost 
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IČ – identifikační číslo 

el. - elektrické 

č. - číslo 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

IČO – identifikační číslo organizace 

SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace 

Mgr. – magistr 

nar. – narozen 

a.s. – akciová společnost 

Sb. – sbírka zákonů 

 

Přílohy: 

 

1. Prezenční listina 

 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


