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Zápis a usnesení z 83. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

konané dne 17. 01. 2022 

Anonymizováno 

 

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

 

Schůzi Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 17:05 h 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 83. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Návrh programu: 

 

1. Schválení programu 83. schůze Rady obce 

2. Kontrola plnění usnesení z 82. schůze Rady obce 

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

4. Návrh smíru mezi účastníky soudního sporu o zaplacení osobního příplatku, příplatku 

za vedení a určení neplatnosti platových výměrů 

5. Rozdělení kompetencí starostky, 1. místostarosty a 2. místostarostky 

6. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu na území obce Kunčice 

pod Ondřejníkem, FCC Česká republika, s.r.o. 

7. Smlouva o dílo – Servis větracích a klimatizačních zařízení (školní kuchyně – 

CondKlima) 

8. Dodatek č.10 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2015 (KLEINWÄCHTER holding s.r.o.) 

9. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

10. Žádost o prodej pozemku 

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

12. Žádost o zrušení věcného břemene 

13. Kronika obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2020 

14. Zásady pro odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech 

15. Směrnice č. 1/2022 (svatební obřady) 

16. Nájemní smlouva – Blanka Přečková  

17. Různé 

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

 

Usnesení RO č. 83/2022/1 

RO schvaluje program 83. schůze Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0  

ad 2) Kontrola plnění usnesení z 82. schůze Rady obce 

 

Starostka seznámila RO s plněním usnesení z 82. schůze RO ze dne 13. 12. 2021. Všechna 

usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/2 

RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 82. schůze RO ze dne 13. 12. 2021. 
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ad 3) Platový výměr – ředitelka Základní škola a Mateřská škola Karla Svolinského 

 

Starostka informovala RO o skutečnosti, že v důsledku jmenování nové vlády ČR došlo 

ke zrušení nařízení, které bylo vydáno předchozí vládou a zároveň bylo vydáno nařízení nové 

(od 1.1.2022). Ve sbírce zákonů vyšlo 31.12.2022 nové 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. Je tedy potřeba 

zareagovat a platový výměr paní ředitelce upravit. Paní ředitelka dále doložila opravený 

výpočet délky započtené praxe, proto nově je zařazena do platového stupně 5. Příplatek 

za vedení je ponechán ve výši 30 %. Osobní příplatek nebude v začátku stanoven, protože ještě 

není možné hodnotit dlouhodobě dobré pracovní výsledky. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/3 

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. 

5-0-0 Úkol: starostka, Ivana Řezníčková Termín: neprodleně 

 

ad 4) Návrh smíru mezi účastníky soudního sporu o zaplacení osobního příplatku, 

příplatku za vedení a určení neplatnosti platových výměrů  

 

Starostka seznámila RO s návrhem smíru mezi účastníky soudního sporu o zaplacení osobního 

příplatku, příplatku za vedení a určení neplatnosti platových výměrů (žalobce J. G. proti 

žalovaným obci Kunčice pod Ondřejníkem a Základní škole a mateřské škole Karla 

Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem).  Proběhla diskuse. Uhrazeny budou pouze nároky 

na snížený osobní příplatek, ale ne nároky na příplatek za vedení. Za účelem výplaty osobního 

příplatku a úroku z prodlení je nutná změna rozpisu rozpočtu. Tuto ještě během jednání RO 

připravila paní Jan Martináková, účetní obce. Předmětem změny rozpisu jsou náklady 

na uzavření smíru (169.200 Kč Poskytnuté náhrady – osobní příplatek a zaplacené sankce – 

úrok z prodlení ve výši 29.306 Kč). Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených 

zastupitelstvem nebo radou obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 83/2022/4a 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 17.01.2022. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/4b 

RO schvaluje uzavření smíru mezi účastníky soudního sporu o zaplacení osobního 

příplatku, příplatku za vedení a určení neplatnosti platových výměrů u Okresního soudu 

ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 8 C 83/2021. Obec, jako žalovaný 1. zaplatí žalobci, J. G., 

nar. , bytem , doplatek osobního příplatku za období od 1. 2. 2018 do 31.12.2021, ve výši 

169.200 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z dlužného doplatku osobního příplatku 

za období od 1. 2. 2018 do 31.12.2021, ve výši 29.306Kč.   

Hlasování: 5-0-0 
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ad 5) Rozdělení kompetencí starostky, 1. místostarosty a 2. místostarostky 

 

Starostka seznámila RO s novým rozdělením kompetencí / zodpovědných oblastí vedení obce, 

dokument bude přílohou zápisu a usnesení. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/5 

RO bere na vědomí sdělení o rozdělení kompetencí mezi starostku, 1. místostarostu 

a 2. místostarostku (viz. Příloha). 

 

ad 6) Dodatek č. 5 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. 5 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu 

na území obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 20.9.2013. Firma FCC Česká republika s.r.o. 

která provádí v naší obci svoz komunálního odpadu, využila možnosti, která je sepsána v SoD 

v čl. IV. odst. 1 a navyšuje cenu za svoz komunálního odpadu o inflační nárůst, podle indexu 

růstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, který činí za rok 2021 3,8 %. Dále 

Dodatek zohledňuje dopady novely zákona o odpadech – změnu ceny skládkovného a tzv. 

třídící slevu na trvale žijícího občana.  

 

Usnesení RO č. 83/2022/6 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 5 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 8 – 

IČO: 45809712, kterým se navyšuje cena za svoz komunálního odpadu o inflační nárůst, 

podle indexu růstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, který činí za rok 

2021 3,8 %. Dále Dodatek zohledňuje dopady novely zákona o odpadech – změnu ceny 

skládkovného a tzv. třídící slevu na trvale žijícího občana. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: 1. místostarosta 

 

ad 7) Smlouva o dílo – Servis větracích a klimatizačních zařízení (školní kuchyně – 

CondKlima) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Smlouvy o dílo – Servis větracích a klimatizačních zařízení 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností COND KLIMA s.r.o, sídlem Krakovská 

1095/33, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 278 28 891. Předmětem smlouvy je Preventivní 

a poruchový servis vzduchotechnického zařízení v objektu Základní školy a mateřské školy 

Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem, č.p. 626 (trakt školní kuchyně) za cenu roční 

kontroly 16.350 Kč bez DPH. Smlouva také obsahuje ceník hodinové práce servisního 

zaměstnance na místě (430 Kč bez DPH/ hodinu).  

 

Usnesení RO č. 83/2022/7 

RO schvaluje Smlouvu o dílo – Servis větracích a klimatizačních zařízení mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a společností COND KLIMA s.r.o, sídlem Krakovská 1095/33, 

700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 278 28 891. Předmětem smlouvy je Preventivní 

a poruchový servis vzduchotechnického zařízení v objektu Základní školy a mateřské 

školy Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem, č.p. 626 (trakt školní kuchyně) 

za cenu roční kontroly 16.350 Kč bez DPH. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, ředitelka školy 

 



4 
 

ad 8) Dodatek č.10 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2015 (KLEINWÄCHTER holding 

s.r.o.) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi 

obcí Kunčice pod Ondřejníkem a firmou KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, 

738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05539528. Předmětem tohoto dodatku je změna Přílohy č. 2 - 

časový harmonogram grafického zpracování a tisku obecních novin pro období únor 2022–

leden 2023. Termín předání podkladů pro grafické zpracování je 5 pracovních dní před dnem 

vydání. V tomto čase je počítáno se dvěma korekturami. Předmětem tohoto dodatku je také 

navýšení ceny za tisk obecních novin, z důvodu navýšení ceny materiálů. Ceny jsou uvedeny 

pro náklad ve výši 1.000 ks. Cena jednoho výtisku se navyšuje o cca 2,- Kč bez DPH. 
 

rozsah cena / 1 ks cena celkem bez DPH cena celkem s 10% DPH 

8 stran 9,70 Kč 9 700,- Kč 10 670,- Kč 

12 stran 13,60 Kč 13 600,- Kč 14 960,- Kč 

16 stran 18,20 Kč 18 200,- Kč 20 020,- Kč 

20 stran 22,60 Kč 22 600,- Kč 24 860,- Kč 

24 stran 26,90 Kč 26 900,- Kč 29 590,- Kč 

28 stran 31,30 Kč 31 300,- Kč 34 430,- Kč 

 

Usnesení RO č. 83/2022/8 

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015 mezi obcí 

Kunčice pod Ondřejníkem a firmou KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 

1511, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05539528. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka 

 

ad 9) Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Místostarosta informoval RO o aktualizaci Sazebníku úhrad za poskytování informací dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím pro rok 2021 (zákon č. 106/1999 Sb., v účinném 

znění). Nový Sazebník bude platný od 1. 2. 2022. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/9 

RO schvaluje aktualizovaný Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 

o svobodném přístupu k informacím zákon č. 106/1999 Sb., v účinném znění pro rok 2022, 

dle Přílohy – Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím zákon č. 106/1999 Sb., v účinném znění, pro rok 2022 (od 1. 2. 2022). 
Hlasování: 5-0-0 Úkol: 1. místostarosta 

 

ad 10) Žádost o prodej pozemku 

 

Starostka seznámila RO s žádostí manželů S. a J. K., bytem Husova, 739 32 Vratimov, č. j. 

Kunc 2872/2021 ze dne 5. 11. 2021, doplněné dne 17.12.2021, kde žádají o odprodej pozemku 

dílu „a“ o výměře 228 m2  a dílu „b“ o výměře 10 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 

5022-89/2021 z pozemku parc. č. 1419/1 lesní pozemek v  k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, 

který je v majetku Obce Kunčice pod Ondřejníkem. Jedná se o pozemek pod budovou rekreační 

chaty ev. č. 066 (díl „b“) a pozemek přiléhajícího k chatě (díl „a“). Na žádost obce byly 

zjišťovány také hranice mezi pozemky obce a pozemky sousedních vlastníků s tím, že 
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souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků bude navrženo ke schválení 

zastupitelstvu obce. Starostka navrhuje zveřejnění záměru obce a vyhotovení znaleckého 

posudku. Prodej pozemku a souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků budou 

projednány na zasedání ZO s tím, že podmínkou je, aby veškeré náklady nesli kupující. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/10 

RO schvaluje Záměr obce č. 1/2022 – záměr prodeje dílu „a“ o výměře 228 m2 a dílu „b“ 

o výměře 10 m2, oba oddělené z pozemku parc. č. 1419/1 lesní pozemek v k. ú. Kunčice 

pod Ondřejníkem geometrickým plánem č. 5022-89/2021. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová, zastupitelstvo obce 

 

ad 11) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby  

 

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

dohody o umístění stavby č. IP-12-8029771, Kunčice p. O., č. parc. č. 788, NNv, NNk mezi 

společnosti ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněná), zastoupenou firmou Eltrab Group s.r.o., 

se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady a Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 

(budoucí povinná). Předmětem věcného břemene je právo budoucího oprávněného – umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení na pozemku 

parc. č. 3397/1 v k. ú Kunčice p. O. Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro pozemek 

parc. č. 788 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/11 

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

stavby č. IP-12-8029771, Kunčice p. O., č. parc. č. 788, NNv, NNk – umístění, provozování, 

oprava a údržba podzemního vedení NN na pozemku par. č. 3397/1 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: 5-0-0 Úkol: Danuše Svobodová Termín: neprodleně  

 

ad 12) Žádost o zrušení věcného břemene 

 

Starostka informovala o zrušení věcného břemene chůze a jízdy všemi vozidly a čerpání vody 

ze studny, která zatěžují pozemek parc. č. 567/2 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, odkoupený 

od paní A. B. Oprávněný z věcného břemene M. Š., bytem Kunčice pod Ondřejníkem se 

zrušením výše uvedeného věcného břemene souhlasí.  Zároveň starostka seznámila RO 

s návrhem Smlouvy o zrušení věcného břemene mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem 

Markem Šilbachem. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/12 

RO schvaluje bezúplatnou smlouvu o zrušení věcného břemene chůze a jízdy všemi 

vozidly a čerpání vody ze studny na pozemku parc. 567/2 v k. ú. Kunčice pod 

Ondřejníkem mezi povinnou Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a oprávněným M. Š., bytem 

Kunčice pod Ondřejníkem. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Danuše Svobodová  
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ad 13) Kronika obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2020 

 

Kronikářka obce Kunčice pod Ondřejníkem paní Kristýna Heczková, předložila členům RO 

k posouzení návrh Zápisu do kroniky obce Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2020. Proběhla 

diskuse. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/13 

RO schvaluje předložený Zápis do kroniky obce Kunčice pod Ondřejníkem za období 

01.01.2020 – 31.12.2020, v rozsahu předloženém kronikářkou obce paní Kristýnou 

Heczkovou. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Kristýna Heczková 

 

ad 14) Zásady pro odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech 

 

Starostka seznámila RO s návrhem zásad pro odměňování činností a prací prováděných při 

občanských obřadech. Za občanské obřady se považují Sňatky, Vítání dětí do života, Pietní akt 

u příležitosti vsypu zpopelněných ostatků zesnulých a Setkání seniorů (dříve narozených). 

V zájmu zabezpečení vhodného a důstojného průběhu občanských obřadů bude matrikářce, 

hudebníkovi a jinému pověřenému pracovníkovi poskytován příspěvek na úpravu zevnějšku. 

Úhradu zvýšených výdajů za úpravu zevnějšku bude představovat příspěvek ve výši 800 Kč 

na pracovníka a den. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/14 

RO schvaluje Zásady pro odměňování činností a prací prováděných při občanských 

obřadech (svatby, vítání občánků) s účinností od 1. 2. 2022.  

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Kristýna Heczková 

 

ad 15) Směrnice č. 1/2022 (svatební obřady) 

 

Starostka seznámila RO s návrhem Směrnice č. 1/2022, kterou Rada obce Kunčice pod 

Ondřejníkem stanoví zásady pro svatební obřady v katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem – 

obřadní místo, obřadní dny, čas vyhrazený pro konání svatebních obřadů a jejich zpoplatnění. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/15 

RO schvaluje Směrnici č. 1/2022, kterou se stanoví zásady pro svatební obřady v katastru 

obce Kunčice pod Ondřejníkem s účinností od 1. 2. 2022. 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: starostka, Kristýna Heczková 

 

ad 16) Nájemní smlouva – Blanka Přečková  

 

Místostarosta informoval RO, že v důsledku rekonstrukce nových prostor pro knihovnu je nutné 

upravit nájemní smlouvu pro p. Blanku Přečkovou. Po rekonstrukci začne p. Přečková využívat 

WC blíže pronajatých prostor, a obec začne využívat vstupní chodbu ke knihovně, kterou 

doposud využívala pouze p. Přečková. V rámci Dodatku č.2 se specifikují nové prostory WC 

a dojde k vyjmutí nájmu vstupní chodby. Cena nájmu za m2 se tímto dodatkem nezmění. Záměr 

obce pronajmout předmět nájmu podle této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce obce 

v termínu od 15.11.2021 do dne 1.12.2021. 
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Usnesení RO č. 83/2022/16 

RO schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě (nájem prostor sloužících k podnikání) 

mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a paní Blankou Přečkovou, trvale bytem Kunčice 

pod Ondřejníkem 605, 739 13, IČ: 44191090. Předmětem dodatku je změna rozsahu 

pronajímaných prostor od 1.2.2022 s ohledem na dokončení realizace projektu obce 

(Budování zázemí pro knihovnu). 

Hlasování: 5-0-0 Úkol: 1. místostarosta 

 

ad 17) Různé 

 

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského 

 

Usnesení RO č. 83/2022/17a 

RO bere na vědomí sdělení starostky obce o konečné výši poskytnutých prostředků 

ze státního rozpočtu (tzv. přímých výdajů na vzdělávání) pro Základní školu a mateřskou 

školu Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2021: 

Neinvestiční výdaje celkem 28.382.317 Kč 

Z toho prostředky na platy 20.404.024 Kč a ostatní osobní náklady 34.336 Kč. 

 

Usnesení RO č. 83/2022/17b 

RO bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách mezi Základní školou 

a mateřskou školou Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem s Autoškolou 

Rozehnal s.r.o. 

Změna rozpisu rozpočtu ze dne 20.12.2021 

 

Starostka seznámila RO se Změnou rozpisu ze dne 20.12.2021. Předmětem změny rozpisu 

rozpočtu na straně příjmů jsou zejména převody mezi položkami, příjem z inzerce, z prodeje 

vstupenek na Souznění, z prodeje čajů a příjem od společnosti ČEZ na rozsvěcení Vánočního 

stromu ad. Předmětem změny rozpisu rozpočtu na straně výdajů je zejména změna rozpisu 

běžných výdajů a převody mezi položkami (nákup kávovaru, kompresoru, knih, rámování 

obrazů, ad.). Žádný ze závazných ukazatelů rozpočtu, stanovených zastupitelstvem nebo radou 

obce nebyl touto změnou rozpisu změněn.  

 

Usnesení RO č. 83/2022/17c 

RO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu ze dne 20.12.2021. 

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obec Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Místostarosta informoval RO, že dotace na projekt Hospodaření se srážkovými vodami 

v intravilánu, obec Kunčice pod Ondřejníkem nebyla poskytnuta. Pro podání žádosti o dotaci 

do další výzvy by bylo potřeba projekt upravit a zajistit další materiály. Pravděpodobnost 

získání dotace je nízká. Proto je po diskusi navrženo, že se již o dotaci pro tento projekt žádat 

nebude.  

 

Usnesení RO č. 83/2022/17d 

RO bere na vědomí informaci místostarosty obce, že dotace na projekt Hospodaření 

se srážkovými vodami v intravilánu, obec Kunčice pod Ondřejníkem nebyla poskytnuta.  

 

Dále Markéta Menšíková podala zprávu o proběhlém fóru cestovního ruchu. Také informovala 

o záměru uspořádat letní dětský workshop/přívesnický tábor. Proběhla také diskuse k doplnění 
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veřejného osvětlení v areálu školy a nutnost pořízení orientačních tabulí pro návštěvu galerie. 

Dále je plánována výstava „Pověsti a legendy Beskyd“. 

 

Starostka poděkovala přítomným za konstruktivní jednání a ukončila schůzi RO v čase 19:55    

hodin.  

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 17.1.2021               Zapsala: Michaela Šebelová 

 
Seznam použitých zkratek: 

 

 

RO – Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem   

ZO – zastupitelstvo obce 

hod – hodin   

č.p. – číslo popisné     

ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola 

DPH – daň z přidané hodnoty 

vč. – včetně 

spol. – společnost 

IČ – identifikační číslo 

el. - elektrické 

č. - číslo 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

IČO – identifikační číslo organizace 

ČR – Česká republika 

Mgr. – magistr 

nar. – narozen 

a.s. – akciová společnost 

Sb. – sbírka zákonů 

Kč- korun českých 

Sp.zn. - spisová značka 

SoD - smlouva o dílo 

čl. – článek 

odst – odstavec 

tzv. – takzvaný 

Ks - kus 

č.j. - číslo jednací 

m2- metr čtvereční 

k.ú. - katastrální území 

e.č. - evidenční číslo 

NNv - zemní vedení vysokého proudu 

NNk – zemní vedení nízkého proudu 

p.o. – příspěvková organizace 

 
 

 

Přílohy: 

 

1. Prezenční listina 

2. Rozdělení kompetencí mezi starostku, 1. místostarostu a 2. místostarostku 
 

 

 

Michaela Šebelová, starostka obce                            David Fojtík, místostarosta obce          


