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Zápis a usnesení z 81. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 22. 11. 2021 

Anonymizováno 

 

Přítomni: David Fojtík, Markéta Menšíková, Michaela Šebelová,  

Omluveni: Vít Majerek, Petr Vrlík 

 

Hosté – přítomni na úvod schůze: 

Ing. David Strnadel, předseda Finančního výboru Zastupitelstva obce 

Ing. Zdeněk Strnadel, předseda Komise pro rozvoj obce 

Mgr. Martin Majer, člen Komise pro rozvoj obce 

Ing. Karel Jurek, zastupitel obce, člen Komise pro rozvoj obce 

Jana Martináková, hlavní účetní obce 

(dle prezenční listiny) 

 

Příloha – Prezenční listina 

 

Před samotným zahájením schůze Rady obce proběhla od 18:00 do 19:30 společná schůze RO 

se zástupci Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, se zástupci 

Komise pro rozvoj obce a hlavní účetní obce. Proběhla diskuse k Plánu rozvoje obce, Akčnímu 

plánu na rok 2022, k návrhu Rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu Střednědobého výhledu 

rozpočtu obce na rok 2023-2024. Proběhla diskuse k jednotlivým návrhům, k aktuálnímu stavu 

realizovaných investičních projektů. Také bylo dohodnuto, že příspěvkové organizaci Základní 

škola a mateřská škola Karla Svolinského bude sděleno, že v návrhu rozpočtu na rok 2022 mají 

počítat s příspěvkem zřizovatele ve výši 4.000.000 Kč. 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 19:45 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 81. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 81. schůze Rady obce 

2. Kontrola plnění usnesení z 80. schůze Rady obce 

3. Plnění rozpočtu obce 

a. Změna rozpisu rozpočtu ze dne 12.11.2021 

b. Rozpočtové opatření č.11/2021 

4. Kunčice pod Ondřejníkem – Rekonstrukce hasičské zbrojnice (Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace) 

5. Kunčice pod Ondřejníkem – Rekonstrukce školní kuchyně při ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského 

a. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZMĚNA 

b. Přerušení provozu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Karla 

Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., jež je zřizovaná obcí  

(uzavření školní kuchyně) 
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c. Ukončení nájmu Letní dětský tábor k 30.11.2021 

d. Odměna řediteli školy – spolupráce na projektu  

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec 

ze dne 30.12.2016 

7. Svatební obřady 

a. Zrušení směrnice č.1/2018 

b. Vzor Smlouvy o odměně za služby poskytované v souvislosti s uzavíráním 

manželství 

c. Pověření matrikáře 

8. Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz 

9. Stropní svítidlo do Galerie Karla Svolinského 

10. Žádosti o prodej pozemku 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (zemní vedení NN) 

12. Návrh programu XXIV. Zasedání zastupitelstva obce 

13. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu, Kunčice pod 

Ondřejníkem“ 

14. Různé 

 

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

 

Usnesení RO č. 81/2021/1 

RO schvaluje program 81. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 3-0-0  

ad 2) Kontrola plnění usnesení z 80. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 80. schůze RO ze dne 25. 10. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 80. schůze RO ze dne 25. 10. 2021. 

 

ad 3) Plnění rozpočtu obce 

 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 12.11.2021 

 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu rozpočtu ze dne 12.11.2021. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu na straně příjmů jsou jen drobné položky. Předmětem změny rozpisu rozpočtu 

na straně výdajů jsou zejména převody mezi položkami, nákup vybavení, náklady na konkurs 

a na výměnu veřejného osvětlení v obci. Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených 

zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 81/2021/3a  

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 12.11.2021. 

 

Rozpočtové opatření č.11/2021 

 

Starostka seznámila RO s Návrhem rozpočtového opatření č. 11/2021. Rozpočtovým opatřením 

č. 11/2021 dojde ke změně Závazných ukazatelů rozpočtu. Celkové plánované příjmy a výdaje 

se navyšují o 398.000Kč. Jedná se o navýšení příjmů přijatých transferů ze státního rozpočtu 

(navýšení dotace na Rekonstrukci školní jídelny). Na straně výdajů se jedná o výdaje 
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na realizaci redukční šachty, zařazení výdajů na reklamu na sociálním automobilu, převod mezi 

položkami – rekonstrukce hasičské zbrojnice (převod z položky Opravy a udržování na položku 

Budovy, haly a stavby). Změna příjmů a výdajů je podrobně rozepsána v rozpisu návrhu 

rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření č. 11/2021 tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

Usnesení RO č. 81/2021/3b 

RO bere na vědomí Rozpis rozpočtového opatření číslo 11/2021. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/3c 

RO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 11/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: Jana Martináková, starostka Termín: neprodleně a průběžně 

 

Příloha: Rozpočtové opatření číslo 11/2021 

 

ad 4) Kunčice pod Ondřejníkem – Rekonstrukce hasičské zbrojnice (Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace) 

 

Starostka seznámila RO s Rozhodnutím o poskytnutím dotace od Ministerstva vnitra, 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na akci Kunčice pod 

Ondřejníkem – Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dotace byla schválena ve výši 525 251 Kč. 

Termín realizace projektu byl poskytovatelem dotace stanoven na 31.07.2022. Dále starostka 

sdělila, že výkon stavebního dozoru této stavby bude vykonávat Ing. Petr Stuchlík. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/4 

RO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva vnitra, Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na akci Kunčice pod 

Ondřejníkem – Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dotace byla schválena ve výši 

525 251 Kč. 

 

ad 5) Kunčice pod Ondřejníkem – Rekonstrukce školní kuchyně při ZŠ a MŠ Karla 

Svolinského 

 

Starostka informovala RO, že na základě Žádosti o změnu registrace akce a rozhodnutí 

o poskytnutí dotace na akci „Obec Kunčice pod Ondřejníkem – Rekonstrukce školní kuchyně 

při školní jídelně ZŠ a MŠ Karla Svolinského“, bylo vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ze strany Ministerstva financí ČR. Dotace je navýšena o cca 330.000 Kč na 

8.919.072 Kč.  

 

Usnesení RO č. 81/2021/5a 

RO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci „Obec Kunčice pod 

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

Svolinského“, identifikační číslo 298D228009344. 

 

Přerušení provozu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Karla 

Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., jež je zřizovaná obcí (uzavření školní 

kuchyně) 

 

Starostka informovala RO ohledně harmonogramu dokončovacích prací akce rekonstrukce 

školní jídelny, plánovaných prohlídek dotčených úřadů (hygiena, hasiči, stavební úřad) 

a předpokládaného termínu kolaudace. Po dobu rekonstrukce probíhalo zajištění školního 
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stravování v náhradních prostorách Letního dětského tábora Václav Krkoška. Zde bude činnost 

ukončena 26.11.2021, prostory jsme dle nájemní smlouvy povinni vystěhovat do 30.11.2021. 

Následně bude nutné zajistit úklid a malování (externí firma). Za účelem koordinace těchto 

činností proběhla v minulém týdnu schůzka starostky obce, s ředitelem školy a vedoucí školní 

jídelny, kde se společně dohodli na dále navrženém postupu. Vedoucí školní jídelny sdělila, že 

není možné zajistit plynulý přechod z místa pro náhradní vaření do nově zrekonstruovaných 

prostor. I před zahájením školního roku potřebují na potřebnou sanitaci a přípravu týden. Také 

musí proběhnout převoz gastro zařízení v majetku školy a jeho zpětná odborná instalace. Dále 

s ohledem na ukončení prací ke dni 26.11. nelze předpokládat vydání kolaudačního rozhodnutí 

neprodleně. Bez kolaudace není možné zahájit provoz školní kuchyně. Zároveň nelze zajistit 

náhradní stravování (dovoz stravy) – v okolí není škola, která by kapacitně pokryla naše 

potřeby, včetně MŠ. Je tedy navrženo uzavření mateřské školy v termínu od 29.11.2021 

do 3.12.2021. Dále ředitel navrhuje vyhlášení ředitelského volna v termínu 29.11.-30.11.2021, 

více dní již nemá k dispozici. V následujících dnech 1.-3.12. bude probíhat školní výuka bez 

zajištěného stravování. Zahájení provozu školní kuchyně v nově zrekonstruovaných prostorách 

se předpokládá v termínu od 6.12.2021. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/5b 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. nařizuje přerušení provozu mateřské školy při Základní 

škole a mateřské škole Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., a to z důvodu 

uzavření zařízení školního stravování sloužícího školnímu stravování žáků a závodnímu 

stravování zaměstnanců školy a školského zařízení, které obec zřizuje – školní jídelna 

a školní jídelna – výdejna v termínu od 29.11.2021 do 3.12.2021. Školní kuchyně 

se uzavírá z důvodu ukončení provozu místa pro náhradní provoz a stěhování do nově 

zrekonstruovaných prostor. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, ředitel školy Termín: neprodleně 

 

Usnesení RO č. 81/2021/5c 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského Kunčice 

pod Ondřejníkem, p.o. ukládá řediteli Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o., aby zajistil realizaci usnesení RO č. 81/2021/5b. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: Jaroslav Goj Termín: neprodleně 

 

Usnesení RO č. 81/2021/5d 

RO bere na vědomí, že na jaře 2022 bude potřeba realizovat a financovat malování a 

další nutné opravy prostor LT Krkoška. 

Přiznání odměny řediteli ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

 

Starostka navrhuje přiznání mimořádné finanční odměny řediteli Základní školy a mateřské 

školy Karla Svolinského p.o., Kunčice pod Ondřejníkem za koordinaci režimových opatření 

souvisejících s pandemií Covid – 19 v uplynulém i stávajícím školním roce a za koordinaci 

činností souvisejících se stravováním žáků v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce 

školní jídelny. Členové RO s návrhem souhlasí. Je diskutována výše odměny. RO se shodla na 

poskytnutí mimořádné odměny ve výši 60.000 Kč. Odměna se poskytuje za výše uvedenou 

činnosti nad rámec běžné agendy ředitele. 
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Usnesení RO č. 81/2021/5e 

RO v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola 

Karla Svolinského v souladu se zákonem č 262/2006 Sb., Zákoník práce schvaluje 

přiznání mimořádné finanční odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského p.o., Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 60.000 Kč. Odměna se poskytuje 

za činnosti nad rámec běžné agendy ředitele p.o., konkrétně za koordinaci režimových 

opatření souvisejících s pandemií Covid – 19 a koordinaci činností souvisejících 

se stravováním žáků v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce školní jídelny. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka, Ivana Řezníčková 

 

ad 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec 

ze dne 30.12.2016 

 

Místostarosta informoval RO o požadavku firmy GPlus s.r.o. o sepsání dodatku č.1 ke Smlouvě 

o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec ze dne 30.12.2016. Jedná se o online 

přístupný mapový server naší obce, který využívají jednak zaměstnanci obce při vyhledávání 

konkrétních pozemků, sítí veřejné infrastruktury a různých pasportů (komunikací, veřejného 

osvětlení, hřbitovních míst apod.). Tento mapový server je taky zdarma přístupný všem 

občanům. Od roku 2016, kdy obec aplikaci GObec využívá, se neustále rozšiřuje její funkčnost, 

při zachování původní ceny. Proto společnost GPlus s.r.o. požaduje navýšení měsíční platby 

o 400 Kč bez DPH na 2.600 Kč bez DPH, a dále dodatek obsahuje inflační doložku, která 

společnosti GPlus s.r.o. umožní navýšit měsíční poplatek vždy po každých dvou letech provozu 

aplikace GObec o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/6 

RO schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového 

serveru GObec ze dne 30.12.2016, uzavřenou mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

a společností GPlus s.r.o., se sídlem Újezd u Sezemic 47, 533 04 Sezemice, IČO 45537691. 

Předmětem dodatku je navýšení měsíční platby o 400,-Kč bez DPH na 2.600 Kč bez DPH, 

a dále dodatek obsahuje inflační doložku, která společnosti GPlus s.r.o. umožní navýšit 

měsíční poplatek vždy po každých dvou letech provozu aplikace GObec o míru inflace 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: místostarosta 

 

ad 7) Svatební obřady 

Zrušení směrnice č.1/2018 

Vzor Smlouvy o odměně za služby poskytované v souvislosti s uzavíráním manželství 

Pověření matrikáře 

 

Usnesení RO č. 81/2021/7a 

RO ruší Směrnici č. 1/2018, svatební obřady a poskytnutí nadstandartních služeb při 

svatebním obřadu Obce Kunčice pod Ondřejníkem, která byla schválena Radou obce 

Kunčice pod Ondřejníkem na její 82. schůzi, která se konala dne 29. ledna 2018, 

usnesením č. 82/2018/6, a jenž nabyla účinnosti dne 1. března 2018.  

Hlasování: 3-0-0 Úkol: Kristýna Heczková 

 

Usnesení RO č. 81/2021/7b 

RO schvaluje vzor Smlouvy o odměně za služby poskytované v souvislosti s uzavíráním 

manželství, dle přílohy č. 3  tohoto zápisu, kdy tato smlouva bude uzavírána se snoubenci, 
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jenž prohlašují za přítomnosti matrikáře Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem, 

matričního úřadu, že spolu uzavírají manželství, a jejímž předmětem je závazek Obce 

Kunčice pod Ondřejníkem poskytnout snoubencům služby za ceny stanovené v tomto 

vzoru Smlouvy o odměně za služby poskytované v souvislosti s uzavíráním manželství a 

závazek snoubenců zaplatit za poskytnuté služby Obci Kunčice pod Ondřejníkem 

stanovenou odměnu.  

Hlasování: 3-0-0 Úkol: Kristýna Heczková 

 

Příloha – Vzor Smlouvy o odměně za služby poskytované v souvislosti s uzavíráním 

manželství 

 

Usnesení RO č. 81/2021/7b 

RO pověřuje matrikáře Obecního úřadu Kunčice pod Ondřejníkem, matričního úřadu, 

rozhodováním o uzavření Smlouvy o odměně za služby poskytované v souvislosti 

s uzavřením manželství se snoubenci, kteří prohlašují za přítomnosti matrikáře Obecního 

úřadu Kunčice pod Ondřejníkem, matričního úřadu, že spolu uzavírají manželství, jejíž 

vzor Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem schválila usnesením č. 81/2021/7b 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: Kristýna Heczková 

 

ad 8) Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz 

 

Místostarosta informoval RO o možnosti podpory Charity Frenštát p.R., a to zapojením se do 

projektu Sociální automobil formou pronájmu reklamní plochy na automobilu Dacia Lodgy, 

určeného pro provoz v Charitě Frenštát p.R. Majitelem a provozovatelem sociálního vozu je 

společnost Kompakt spol. s.r.o., u které má obec možnost objednat reklamu ve formě vylepení 

obecního znaku. Místostarosta doporučuje objednat reklamu na 4 roky za cenu 19.000 Kč bez 

DPH. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/8 

RO schvaluje Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz Dacia Lodgy, určený 

pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm, mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností 

Kompakt spol. s.r.o., Českomoravská reklamní agentura, Jiráskova 1424, 290 01 

Poděbrady, IČ: 49551027. Smlouva se uzavírá na 4 roky ode dne předání vozidla, za cenu 

19.000 Kč bez DPH. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: místostarosta  

 

ad 9) Stropní svítidlo do Galerie Karla Svolinského 

 

Starostka seznámila RO s projektem série designových svítidel pro Galerii Karla Svolinského 

od společnosti penocze s.r.o. z Kladna. Do budoucí podoby svítidla budou zapojeny i děti 

ze Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. 

Předpokládaná cena návrhu, realizace, dopravy a workshopu je 450.000 Kč. Projekt bude 

zařazen do návrhu Akčního plánu na rok 2022, v případě schválení ZO bude následně uzavřena 

Smlouva o dílo. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/9 

RO bere na vědomí rozpočet Projektu série designových svítidel pro Galerii Karla 

Svolinského od společnosti penocze s.r.o. z Kladna. 
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ad 10) Žádosti o prodej pozemku 

 

Starostka seznámila RO s žádostí JUDr. Radima Kubicy, MBA, advokáta, který zastupuje 

manželé S. a J. K., bytem Husova, 739 32 Vratimov, č. j. Kunc 2872/2021 ze dne 5. 11. 2021, 

kde žádají o odprodej pozemku dílu „a“ o výměře 209 m2  a dílu „b“ o výměře 9 m2, oba 

oddělené z pozemku parc. č. 1419/1 les v  k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem geometrickým 

plánem č. 5022-89/2021, který je v majetku obce Kunčice pod Ondřejníkem. Jedná se o 

pozemek pod budovou rekreační chaty ev. č. 066 (díl „b“) a pozemku přiléhajícího k chatě (díl 

„a“). jedná se o poměrně složitou záležitost, kterou je potřeba projednat s právním zástupcem 

obce. Členové RO se dohodli na odložení projednání této záležitosti.  

 

Starostka dále informovala RO o žádosti M. M., bytem Kunčice pod Ondřejníkem, ze dne 

11.10. 2021 o prodej části pozemku parc. č. 1197/76 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem o výměře 

cca 300 m2, který je mezi oplocením M. M. a místní komunikací na pozemku parc. č. 1197/77 

v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem.  

 

Návrh usnesení RO č.81/2021/10:  

RO schvaluje zveřejnění Záměru obce - prodat část pozemku parc. č. 1197/76 v k. ú. Kunčice 

pod Ondřejníkem o výměře o výměře cca 300 m2 po vyhotovení geometrického plánu na dělení 

pozemků. 

Hlasování 0-3-0  

Návrh nebyl schválen. Usnesení nebylo přijato.  

 

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

 

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

vedení NN mezi společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 (oprávněná), zastoupenou firmou NOVPRO FM, s.r.o. 

se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek a Obcí Kunčice pod Ondřejníkem (povinná). 

Předmětem věcného břemene je právo oprávněného – umístit, provozovat, opravovat 

a udržovat zemní vedení NN na pozemku parc. č. 3447/1 v k. ú Kunčice p. O. (pro novostavbu 

RD na pozemku parc. č. 1992/11 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem). Smlouva o budoucí 

smlouvě byla schválena usnesením RO 39/2020/6 dne 17. 2. 2020. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/11 

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

8025868/03 – umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN 

na pozemku par. č. 3447/1 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem za jednorázovou náhradu 

2000 Kč + DPH 21 %, tj. celkem 2420 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: 3-0-0 Úkol: Danuše Svobodová  

 

Michaela Šebelová, starostka obce a David Fojtík, místostarosta obce před projednáváním bodu 

12) programu schůze rady obce oznámili 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, protože v návrhu programu Zasedání zastupitelstva obce je navržen bod - 

Mimořádná odměna 1. místostarostovi obce a neuvolněné starostce obce 
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Starostka uvádí, že oznámení nemá vliv na právo členů rady obce při projednávání uvedených 

bodů hlasovat.  

 

ad 12) Návrh programu XXIV. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem  

 

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

svolat na 13. prosince 2021.Navržený program jednání XXIV. 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 XXIII. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 

4. Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 2/2021, o místním 

poplatku ze psů 

5. Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 3/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

6. Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 4/2021, o místním 

poplatku z pobytu 

7. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a Zpráva o činnosti Finančního výboru 

8. Kotlíkové dotace – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

9. Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022 

10. Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2022 

11. Mimořádná odměna 1. místostarostovi obce a neuvolněné starostce obce 

12. Rozpočtové opatření č. 12/2021 

13. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí (provozování Senior TAXI v roce 2022) 

14. Odměna pro členy výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod 

Ondřejníkem 

15. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 

16. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023–2024 

17. Stolní obecní kalendář – dar obyvatelstvu 

18. Informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem  

19. Různé 

Usnesení RO č. 81/2021/12 

RO schvaluje návrh programu jednání XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, které se bude konat dne 13.12.2021. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka Termín: program zveřejnit nejpozději 6.12.2021 

 

 

ad 13) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu, Kunčice 

pod Ondřejníkem“ 

 

Místostarosta informoval RO, že při realizaci projektu „Rekonstrukce oplocení sportovního 

areálu, Kunčice pod Ondřejníkem“ se zjistilo, že oproti předpokladu je v nevyhovujícím stavu 

dalších 94 kusů původních sloupků oplocení areálu a je nutná jejich výměna, včetně případných 

vzpěr. Z důvodu navýšení objemu prací a špatných klimatických podmínek je nutné navýšení 

ceny díla a posunutí termínu realizace díla. 

 

Usnesení RO č. 81/2021/13 
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RO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: S21-037-0042 ze dne 16.9.2021 

uzavřené mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Milošem Michnou, se sídlem Střelniční 

1991, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 67728707. Předmětem dodatku je výměna 94 

kusů sloupků, 21 kusů vzpěr, demontáž starých sloupků, instalace nových sloupků 

a vzpěr. Zároveň se navyšuje cena díla o 76.611,57 Kč bez DPH (92.670 Kč s DPH), 

na konečnou cenu 616.255,37 Kč bez DPH (745.669 s DPH), a prodlužuje se termín 

realizace do 31.5.2022. 

Hlasování: 3-0-0 Úkol: starostka 

 

ad 14) Různé 

 

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

 

Usnesení RO č. 81/2021/14 

RO bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje ve výši 195 596 Kč na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích 

za rok 2020. 195 596 Kč.  

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 21:00    

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 22.11.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

 

Ing. - inženýr 

Mgr. - magistr 

RO – rada obce 

hod. - hodin 

č. - číslo 

p.o. - příspěvková organizace  

NN – nízké napětí 

Kč – korun českých 

ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 

ČR – Česká republika 

Sb. - sbírka zákonů 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

IČO – identifikační číslo organizace 

DPH – daň z přidané hodnoty 

Spol. - společnost 

č.j. - číslo jednací 

m2 – metr čtvereční 

Parc. - parcela 

k. ú. - katastrální území 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

IČ – identifikační číslo 

Par. č. - parcela číslo 

tj. - to je  

a.s. - akciová společnost 

odst. - odstavec 

 

Přílohy: 

 

1. Prezenční listina 

2. Rozpočtové opatření číslo 11/2021 

3. Vzor Smlouvy o odměně za služby poskytované v souvislosti s uzavíráním manželství 
 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


