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Zápis a usnesení z 82. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 13. 12. 2021 

Anonymizováno 

 

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

Omluveni: Petr Vrlík 

 

Schůze rady obce se konala online prostřednictvím aplikace ZOOM: 

 

https://zoom.us/j/99403999066?pwd=S0xYUXducUU1M2ptaERTYzQ4Zk5LZz09 

Meeting ID: 994 0399 9066   

Passcode: V5Kacd 

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 13:00 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 82. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 82. schůze Rady obce 

2. Kontrola plnění usnesení z 81. schůze Rady obce 

3. Představení Sdružení místních samospráv České republiky 

4. Dodatek č. 1 o vodě předané z OOV – Návrh dodatku ke smlouvě na odběr a dodávku 

pitné vody v roce 2022 (Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.) 

5. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022 

6. Žádost o prominutí platby nájemného (Oldřich Menšík) 

7. Implementace Google Workspace 

8. Uzavření mateřské školy o Vánočních prázdninách 

9. Smlouva o poskytování daňového poradenství (Monika Holušová) 

10. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, p.o. na rok 2022 

11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, p.o. na roky 2023 a 2024 

12. Platový výměr – ředitel Základní škola a Mateřská škola Karla Svolinského 

13. Platový výměr – ředitelka Základní škola a Mateřská škola Karla Svolinského 

14. Různé 

a. Provozní řád a posouzení rizik vodovod Kunčice pod Ondřejníkem  

b. Změna rozpisu rozpočtu ke dni 30.11.2021 

 

Markéta Menšíková, místostarostka 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. 6) 

navrženého programu schůze, protože je manželkou pana Oldřicha Menšíka, který žádá 

o prominutí platby nájemného. Starostka uvádí, že oznámení nemá vliv na právo členů rady 

obce při projednávání uvedených bodů hlasovat. Jmenovaná uvádí, že se zdrží hlasování.  

https://zoom.us/j/99403999066?pwd=S0xYUXducUU1M2ptaERTYzQ4Zk5LZz09
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Proběhla diskuse k návrhu programu schůze rady obce. Bez připomínek. 

 

Usnesení RO č. 82/2021/1 

RO schvaluje program 82. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 4-0-0  

ad 2) Kontrola plnění usnesení z 81. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 81. schůze RO ze dne 22. 11. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 82/2021/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 81. schůze RO ze dne 22. 11. 2021. 

 

ad 3) Představení Sdružení místních samospráv ČR 

 

Starostka seznámila RO s činností Sdružení místních samospráv ČR. Jedná se o nevládní 

apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. 

Starostka navrhuje, aby se obec Kunčice pod Ondřejníkem stala členem sdružení. Proběhla 

diskuse. Členové RO s účastí obce ve Sdružení místních samospráv souhlasí, rozhodnutí v této 

záležitosti ale náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Bude tedy zařazeno 

na program nejbližšího Zasedání ZO.  

 

Usnesení RO č. 82/2021/3 

RO bere na vědomí návrh starostky obce na přistoupení obce Kunčice pod Ondřejníkem 

do Sdružení místních samospráv ČR. 

 

ad 4) Dodatek č. 1 o vodě předané z OOV – Návrh dodatku ke smlouvě na odběr a 

dodávku pitné vody v roce 2022 (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.) 

 

Místostarosta informoval RO o návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o vodě předané z OOV, 

uzavřené mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s. Na základě dodatku se mění cena vody předané u odběrných míst 

napojených ze systému OOV na 13,35 Kč/m3 bez DPH. 

 

Usnesení RO č. 82/2021/4 

RO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o vodě předané z OOV, uzavřené mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské HORY, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665. Na základě 

dodatku se mění cena vody předané u odběrných míst napojených ze systému OOV 

na 13,35 Kč/m3 bez DPH. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta 

 

ad 5) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022 

 

Místostarosta informoval RO, že s paní účetní provedli propočet nákladů na distribuci pitné 

vody a provozování kanalizace a ČOV. Po započtení všech nákladů – mzdy, energie, nákup 

vody, opravy poruch, běžná údržba, odpisy, tvorba fondu obnovy, vychází ceny vodného 

a stočného bez zisku pro vodné 58,17 Kč s DPH a pro stočné 176,03 Kč s DPH. Protože by tyto 

ceny neúměrně zatížily rozpočty domácností navrhuje RO po diskusi stanovit cenu vodného 
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na 38,50 Kč bez DPH (42,35 Kč s DPH), a cenu stočného na 51,50 Kč bez DPH (56,65 Kč 

s DPH). Dále byla diskutována cena pro Beskydské rehabilitační centrum, které je významným 

odběratelem vody. Po diskusi navrhuje RO cenu vodného pro BRC na 38,00 Kč bez DPH. 

 

Usnesení RO č. 82/2021/5a 

RO stanoví cenu stočného na rok 2022 na 51,50 Kč bez DPH (56,65 Kč s DPH). 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: 1. místostarosta, Daniela Kociánová 

 

Usnesení RO č. 82/2021/5b 

RO stanoví cenu vodného na rok 2022 pro občany a podnikatele na 38,50 bez DPH 

(42,35 Kč s DPH). 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: 1. místostarosta, Daniela Kociánová 

 

Usnesení RO č. 82/2021/5c 

RO stanoví cenu vodného na rok 2022 pro Beskydské rehabilitační centrum na 38,00 Kč 

bez DPH. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: 1. místostarosta, Daniela Kociánová 

 

Usnesení RO č. 82/2021/5d 

RO schvaluje dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce vody č. 312305692 ze dne 28.12.2011, 

uzavřené mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Beskydské rehabilitační 

centrum, spol. s.r.o., se sídlem Čeladná č.p. 42, PSČ 739 12, IČ: 25868951. Předmětem 

dodatku je stanovení ceny vodného pro rok 2022 na 38,00 Kč bez DPH. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: 1. místostarosta, Daniela Kociánová 

 

Markéta Menšíková, místostarostka obce, před projednáváním dalšího bodu programu schůze 

rady obce oznamuje 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. 

Markéta Menšíková uvádí, že se zdrží hlasování.  

 

ad 6) Žádost o prominutí platby nájemného (Oldřich Menšík) 

 

Starostka seznámila RO s žádostí pana Oldřicha Menšíka, č.j. Kunc 3058/2021 o prominutí 

platby nájemného z části pozemku parc. č.295/1 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem dle nájemní 

smlouvy ze dne 27.9.2021 za měsíce říjen a listopad. Důvodem je skutečnost, že fyzické 

umístění objektu pro prodej farmářských výrobků na zmíněném pozemku se uskutečnilo až 

26.11.2021. 

 

Usnesení RO č. 82/2021/6 

RO schvaluje Ing. Oldřichu Menšíkovi, Ph.D., sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 10, 

739 13, IČO: 73184861, DIČ: 7501164990 prominutí dluhu na nájemném za měsíc říjen 

a listopad v celkové výši 1.200 Kč. 

Hlasování: 3-0-1 Úkol: starostka, účetní obce 

 

ad 7) Implementace Google Workspace 

 

Vedení obce informovalo, že v rámci zefektivnění způsobu komunikace a sdílení dokumentů 

v rámci úřadu, ale i rady a zastupitelstva obce, zakoupí obec předplatné cloudového nástroje, 

groupwaru a softwaru Google Workspace. Zároveň budou zajištěny všechny administrativní a 
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technické záležitosti a provedeno potřebné školení. Školení provede paní Markéta Ubíková, 

lektorka digitálních dovedností a Ondřej Krupa, IT specialista. 

 

Usnesení RO č. 82/2021/7 

RO bere na vědomí informaci vedení obce, že v rámci zefektivnění způsobu komunikace 

a sdílení dokumentů v rámci úřadu, ale i rady a zastupitelstva obce, zakoupí obec 

předplatné cloudového nástroje, groupwaru a softwaru Google Workspace.  

 

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 Charitě 

Frenštát pod Radhoštěm, za cenu 19.000 Kč bez DPH. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: místostarosta  

 

ad 9) Smlouva o poskytování daňového poradenství (Monika Holušová) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o poskytování daňového poradenství mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a daňovou poradkyní Ing. Monika Holušová, sídlem Odborů 1179, 

735 41 Petřvald, IČO: 67319068 (neplátce DPH). Obec se zavazuje zaplatit za daňové 

poradenství základní odměnu ve výši měsíční částky Kč 5.500 Kč (neplátce DPH) a 1.000 Kč 

za jednání před správcem daně. Dále obec uhradí související náklady, např. cestovné. 

 

Usnesení RO č. 82/2021/9 

RO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování daňového poradenství mezi obcí Kunčice 

pod Ondřejníkem a daňovou poradkyní Ing. Monika Holušová, sídlem Odborů 1179, 735 

41 Petřvald, IČO: 67319068. 

Hlasování: 4-0-0 Úkol: starostka, Jana Cochlarová, Jana Martináková 

ad 10) Rozpočet Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, p.o. na rok 2022 

  

Starostka seznámila RO s návrhem rozpočtu Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na rok 2022. Rozpočet předpokládá příspěvek 

zřizovatele ve výši 4.000.000 Kč. Tato částka byla zahrnuta do návrhu rozpočtu obce Kunčice 

pod Ondřejníkem na rok 2022, jehož projednání bude předmětem XXIV. Zasedání 

zastupitelstva obce dnes, po skončení chůze RO. Navržený rozpočet zahrnuje neinvestiční 

náklady r. 2022 – prostředky zřizovatele, vlastní činnost a dotaci státního rozpočtu NIV (tzv. 

neinvestiční výdaje, které zahrnují také prostředky na platy a ostatní osobní náklady). Návrh 

rozpočtu školy tvoří přílohu tohoto usnesení RO. 
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Usnesení RO č. 82/2021/10 

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

pod Ondřejníkem, p.o. schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na rok 2022:  

celkem náklady: 34.367.183 Kč  

(z toho provozní náklady: 6.504.000 Kč, NIV 27.863.138 Kč) 

celkem výnosy: 34.367.183 Kč 

(z toho provozní výnosy: 6.504.000 Kč, NIV 27.863.138 Kč) 

4-0-0 Úkol: starostka, ředitel p.o. Termín: dle zákonných lhůt 

 

Příloha: Schválený Rozpočet Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, p.o. na 

rok 2022 

 

ad 11) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského p.o. na roky 2023 a 2024 

 

Starostka seznámila RO s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské 

školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na roky 2023 a 2024. Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu školy na dva následující roky tvoří přílohu tohoto usnesení 

RO. 
 

Usnesení RO č. 82/2021/11 

RO v působnosti zřizovatele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského 

Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy 

a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p.o. na roky 2023, 

2024: 

 

2023 (původní dokument bez zahrnutí dotace státního rozpočtu NIV) 

celkem provozní náklady: 6.245.000 Kč  

celkem provozní výnosy: 6.245.000 Kč  

 

2024: 

celkem náklady: 34.367.183 Kč  

(z toho provozní náklady: 6.504.000 Kč, NIV 27.863.138 Kč) 

celkem výnosy: 34.367.183 Kč 

(z toho provozní výnosy: 6.504.000 Kč, NIV 27.863.138 Kč) 

4-0-0 Úkol: starostka, ředitel p.o. Termín: dle zákonných lhůt 

 

Příloha: Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského p.o. na roky 2023 a 2024 

 

ad 12) Platový výměr – ředitel Základní škola a Mateřská škola Karla Svolinského 

 

Starostka informovala RO o skutečnosti, že bylo vydáno nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde dochází v Příloze č. 5 

ke změně částek v jednotlivých platových třídách a platových stupních (od 1.1.2022). Protože 

pan Jaroslav Goj, bude ještě 1.1.2022 ředitelem školy, je nutné mu stanovit nový platový výměr, 

ve kterém dojde k navýšení dle tabulek. 
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Usnesení RO č. 82/2021/12 

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

pod Ondřejníkem, p.o. schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

v účinném znění a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a státních zaměstnanců v účinném znění 

platový výměr ředitele Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského Kunčice pod 

Ondřejníkem, p.o. pana Jaroslava Goje, nar. dne  s účinností od 1. ledna 2022. 

4-0-0 Úkol: starostka, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 
 

ad 13) Platový výměr – ředitelka Základní škola a Mateřská škola Karla Svolinského 

 

Starostka informovala RO o skutečnosti, že bylo vydáno nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde dochází v Příloze č. 5 

ke změně částek v jednotlivých platových třídách a platových stupních (od 1.1.2022). Od 

2.1.2022 byla ředitelkou školy jmenována paní Kateřina Bumbalíková. Je navrženo zařazení 

do platové tříděy13 a do platového stupně 4.  Zařazení do platového stupně je dle doložené 

praxe a zařazení do platové třídy je na základě skutečnosti, že v základní škole pracují 

zaměstnanci zařazení v 13. platové třídě. Proběhla diskuse k výši příplatku za vedení, který se 

navrhuje ve výši 30 %. Osobní příplatek nebude v začátku stanoven, protože ještě není možné 

hodnotit dlouhodobě dobré pracovní výsledky. 

 

Usnesení RO č. 82//2021/13 

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

pod Ondřejníkem, p.o. schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

v účinném znění a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a státních zaměstnanců v účinném znění 

platový výměr ředitelky Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského Kunčice pod 

Ondřejníkem, p.o. paní Kateřiny Bumbalíkové, nar. dne  účinností od 2. ledna 2022. 

4-0-0 Úkol: starostka, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 

 

ad 14) Různé 

 

Provozní řád a posouzení rizik vodovod Kunčice pod Ondřejníkem 

Místostarosta informoval RO, že na základě novely zákona o ochraně veřejného zdraví, je obec 

povinná, jako provozovatel veřejného vodovodu, mít zpracovaný Provozní řád systému 

zásobování pitnou vodou a na něho navazující Posouzení rizik systému zásobování pitnou 

vodou. Zpracování nového Provozního řádu i Posouzení rizik, bylo objednáno začátkem tohoto 

roku u p. Orszulikové. Byl ustanoven 6členný tým pro posouzení rizik, který se skládal 

ze zástupců obce za provozovatele, odborného zástupce provozovatele vodovodu a externího 

odborného konzultanta. V současné době má obec zpracovaný Provozní řád a Posouzení rizik 

k připomínkování. Po zapracování připomínek, budou oba dokumenty poslány ke schválení 

Krajské hygienické stanici. 

 

Usnesení RO č. 82//2021/14a 

RO bere na vědomí informace místostarosty o zpracování Provozního řádu systému 

zásobování pitnou vodou a Posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou. 
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Změna rozpisu rozpočtu ke dni 30.11.2021 

 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 30.11.2021. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu na straně příjmů je přefakturace nákladů na veřejné osvětlení. Předmětem změny 

rozpisu rozpočtu na straně výdajů je zejména změna rozpisu běžných výdajů a převody mezi 

položkami, například výdaje na odborného zástupce (vodovody a kanalizace), náklady 

na nástřik nábytku do knihovny, náklady na opravu poškozeného pomníku, nákup materiálu 

a kancelářských potřeb. Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem 

nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 82/2021/14b 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 30.11.2021. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 14:30 

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 13. 12. 2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

 

 

RO - rada obce 

Hod - hodin 

č. - číslo 

OOV  - Ostravský oblastní vodovod 

a.s. - akciová společnost 

p.o. - příspěvková organizace 

Sb. - sbírka zákonů 

odst. - odstavec 

ČR - Česká republika 

m3 - metr krychlový 

DPH - daň z přidané hodnoty 

IČ - identifikační číslo 

ČOV - čistička odpadních vod 

Kč - korun českých 

BRC - Beskydské rehabilitační centrum 

Spol. - společnost 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

č.p. - číslo popisné  

PSČ - poštovní směrovací číslo 

č.j. - číslo jednací 

Parc. č. - parcelní číslo 

k.ú. - katastrální území 

Ing. - inženýr 

Ph.D. - doktor filozofie 

IČO - identifikační číslo organizace 

DIČ - daňové identifikační číslo  

p. R. - pod Radhoštěm 

NIV - neinvestiční výdaje 

Nar. - narozen 

% - procenta 

p. - paní 

 

Přílohy: 

 

1. Prezenční listina 

2. Schválený Rozpočet Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, p.o. na rok 

2022 

3. Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Karla 

Svolinského p.o. na roky 2023 a 2024 
 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


