Zápis a usnesení z 3/2018 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem
dne 26. 11. 2018
Anonymizováno
Přítomni: (dle prezenční listiny) David Fojtík, Vít Majerek, Markéta Menšíková, Michaela
Šebelová, Petr Vrlík
Zasedání Rady obce (dále také jen RO) zahájila starostka obce Michaela Šebelová v 15:30
hodin. Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou všichni členové Rady obce, RO
je usnášení schopná.
Na začátku jednání byl přítomen pan Jaroslav Goj, ředitel ZŠ a MŠ Karla Svolinského.
Jednání RO bylo zahájeno na parkovišti za budovou školy. Stavbyvedoucí pan Jan Gulas
provedl členy RO a ředitele školy po staveništi „přístavby školy“. Ředitel školy dále
prezentoval členům RO nové vybavení, které škola pořídila do MŠ díky projektu „šablony“.
Ředitel školy provedl členy RO školními prostory, zejména s ohledem na investice
realizované zřizovatelem i školou v průběhu minulého školního roku, členové RO si prohlédli
novou školní cvičnou kuchyňku a stávající odborné učebny, které budou na jaře vybaveny
novou technikou díky projektu dotovaného z IROP. Starostka a ředitel školy představili
společně připravované projekty na zajištění vybavení pro mimoškolní aktivity a vybavení
odborné multifunkční učebny. Následně byl projednán návrh rozpočtu školy na rok 2019,
projednána strategie tvorby střednědobého výhledu rozpočtu školy. V 18:00 bylo jednání
s ředitelem školy ukončeno a Rada obce se přesunula k projednávání navrženého programu do
kanceláře starostky na obecní úřad.
(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se)
ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 3/2018
Návrh programu:
1) Schválení programu zasedání RO č. 3/2018
2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 1/2018 ze dne 6.11.2018 a RO č. 2/2018 ze dne
15.11.2018
3) Zřízení komisí rady obce, jmenování členů (Komise pro rozvoj obce, Komise
životního prostředí, Komise cestovního ruchu)
4) Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva obce dne 11. 12. 2018
5) Hostování na pouti 2019 – 21.7.2019 (Majer Jaroslav a Marie, Marek Trtík, Jiří
Hanák)
6) Kupní smlouva - Koupě obrazu „Ondřejník“ – Tomáš Hrubiš ml.
7) Dotace obce na rok 2019 spolkům a neziskovým organizacím
8) Stanovení členů Zastupitelstva obce pro oddávání
9) ZŠ a MŠ Karla Svolinského (schválení darů, návrh na vyřazení pomůcky)
10) Různé (knihovna –software Tritius, tvorba spisového řádu obce, výběrová Rada
MAS)
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Usnesení RO č. 3/2018/1:
RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 3/2018
Hlasování: 5-0-0 (schvaluje)
ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 1/2018 ze dne 6. 11. 2018 a RO č. 2/2018 ze dne
15. 11. 2018
Starostka seznámila RO s plněním usnesení ze dvou posledních jednání RO. Všechna
usnesení a úkoly jsou plněna dle plánu.
Usnesení RO č. 3/2018/2:
RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č. 1/2018 ze dne 6.11.2018 a
RO č. 2/2018 ze dne 15.11.2018.
(bere na vědomí)
ad 3) Zřízení komisí rady obce, jmenování členů (Komise pro rozvoj obce, Komise
životního prostředí, Komise cestovního ruchu)
V návaznosti na usnesení RO č. 1/2018/3 doplňuje RO členy jednotlivých komisí Rady obce.
Usnesení RO č. 3/2018/3.1
RO schvaluje následující složení Komise pro rozvoj obce:
Předseda: Ing. Zdeněk Strnadel
Členové: Mgr. Martin Majer, Ing. Pavel Řezníček
5-0-0 (schvaluje, Komise pro rozvoj obce byla zřízena)
Úkol: Zdeněk Strnadel Termín: průběžně
Usnesení RO č. 3/2018/3.2
RO schvaluje následující složení Komise životního prostředí:
Předseda: David Fojtík
Členové: David Strnadel, Martin Urbánek
5-0-0 (schvaluje, Komise životního prostředí byla zřízena)
Úkol: místostarosta Termín: průběžně
Usnesení RO č. 3/2018/3.3
RO schvaluje následující složení Komise cestovního ruchu:
Předseda: Ing. Markéta Menšíková
Členové: Mgr. Kristýna Majerková, Rostislav Hurník
5-0-0 (schvaluje, Komise cestovního ruchu byla zřízena)
Úkol: Markéta Menšíková Termín: průběžně
ad 4) Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva obce dne 11. 12. 2018
Starostka seznámila RO s návrhem programu III. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem. Zasedání ZO se bude konat dne 11. 12. 2018.
Navržený program jednání je tento: Volba návrhové komise, Volba ověřovatelů zápisu,
Kontrola usnesení – II- ZO, Informace o jednáních RO, Program rozvoje obce: Akční plán
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na rok 2019, Návrh rozpočtu obce na rok 2019, Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 –
o místním poplatku za odpad, Majetkové záležitosti obce, Různé /diskuse.
Usnesení RO č. 3/2018/4
RO schvaluje návrh programu jednání III. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem.
5-0-0 (schvaluje)
Úkol: starostka Termín:3. 12. 2018
ad 5) Hostování na pouti 2019 – 21. 7. 2019
Starostka seznámila RO s žádostmi o hostování na Kunčické pouti v roce 2019.
Usnesení RO č. 3/2018/5
RO schvaluje žádosti o hostování na kunčické pouti v roce 2019.
 Ing. Jiří Hanák, Na Veselé 2262, 738 01 Frýdek – Místek
 Jaroslav a Marie Majerovi, Staříčská 324, 739 25 Sviadnov
 Marek Trtík, Staříčská 324, 739 25 Sviadnov
5-0-0 (schvaluje)
Úkol: místostarosta Termín: do konce roku 2018
ad 6) Kupní smlouva - Koupě obrazu „Ondřejník“ – Tomáš Hrubiš ml.
Starostka seznámila RO s návrhem Kupní smlouvy na autorské dílo, obraz s názvem
„Ondřejník“. Obraz byl zdarma zapůjčen do kanceláře místostarostky obce po dobu dvou let.
Nyní probíhá jednání s autorem obrazu, panem Tomášem Hrubišem, ml. o koupi tohoto
obrazu za cenu 35 000,- Kč (neplátce DPH, konečná cena). Obraz bude umístěn
na sekretariátu obecního úřadu.
Usnesení RO č. 3/2018/6
RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Tomášem
Hrubišem, Kunčice pod Ondřejníkem.
5-0-0 (schvaluje)
Úkol: místostarosta Termín: do konce roku 2018
ad 7) Dotace obce na rok 2019 spolkům a neziskovým organizacím
RO projednala harmonogram termínů pro podání žádostí o dotace z rozpočtu obce Kunčice
pod Ondřejníkem na činnost nebo konkrétní akce neinvestičního charakteru pro rok 2019.
Termíny pro podání žádostí o dotaci pro rok 2019 se stanovuje takto:
1. kolo - do 28. 2. 2019
2. kolo - do 31. 7. 2019
Upozornění pro žadatele jsou následující:
 pro podání žádosti / předložení vyúčtování dotace použije žadatel vzor poskytnutí obcí
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 příjemce dotace se podpisem veřejnoprávní smlouvy zaváže předložit poskytovateli
dotace vyúčtování neinvestiční dotace formou soupisu účetních dokladů s uvedením
výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů za rok 2019. Originály všech
účetních dokladů vztahujících se k dotaci příjemce označí číslem smlouvy a uvede
formulaci “Financováno z rozpočtu obce Kunčice p. O.” a výši použité dotace v Kč.
Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2020. Příjemce dotace
společně s vyúčtováním dotace odevzdá fotokopie všech originálů dokladů (faktura,
výpis z účtu, pokladní doklad a jiné) a originály výše uvedených účetních dokladů
současně předloží ke kontrole (pro ověření jejich platnosti).
 v případě žádosti o dotaci na sociální služby bude tato poskytnuta v souladu
s doporučením krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poskytovatel dotace
přistoupí k pověření Moravskoslezského kraje a finanční prostředky budou poskytnuty
jako vyrovnávací platba dle podmínek pověření.
 uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč musí být
v souladu se zákonem zveřejněny.
Informace budou zveřejněny v prosincovém vydání obecních novin a na webu obce
www.kuncicepo.cz. Vzory formulářů žádostí a vyúčtování, včetně veřejnoprávních smluv
zůstávají stejné jako v minulém roce.
Usnesení RO č. 3/2018/7
RO schvaluje harmonogram termínů pro podání žádostí o dotace z rozpočtu obce Kunčice
pod Ondřejníkem na činnost nebo konkrétní akce neinvestičního charakteru pro rok 2019
a zároveň schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
5-0-0 (schvaluje)
Úkol: starostka, Daniela Kociánová Termín: průběžně
ad 8) Stanovení členů Zastupitelstva obce pro oddávání (přijímání prohlášení o uzavření
manželství)
RO projednala pověření členů zastupitelstva obce přijímáním prohlášení o uzavření
manželství. Ze zákona jsou automaticky k tomuto určení starosta a místostarosta obce.
Po dohodě jsou k přijímání prohlášení o uzavření manželství navrženi tito členové
Zastupitelstva obce:
 Miloslav Hrdý
 Ing. Markéta Menšíková
 Mgr. Marie Pokludová
Usnesení RO č. 3/2018/8
RO pověřuje pana Miloslava Hrdého, paní Markétu Menšíkovou a paní Marii Pokludovou,
členy zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem přijímáním prohlášení o uzavření
manželství dle § 11a, odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění, s účinností od 27.11.2018.
5-0-0 (pověřuje)
Úkol: Miloslav Hrdý, Marie Pokludová, Markéta Menšíková, starostka, matrika Termín:
průběžně
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ad 9) ZŠ a MŠ Karla Svolinského (schválení darů, návrh na vyřazení pomůcky)
9a) RO projednala žádost Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice
pod Ondřejníkem, p. o. o schválení přijetí finančního daru ve výši 2 000,- Kč od paní Š. V.,
Kunčice pod Ondřejníkem a o schválení přijetí finančního daru ve výši 3 225,-Kč od Spolku
rodičů a přátel dětí školy při Základní a mateřské škole Karla Svolinského, sídlem Kunčice
pod Ondřejníkem 626. Dar SRPDŠ bude použit na zakoupení pomůcek a materiálu pro letošní
Vánoční jarmark.
Usnesení RO č. 3/2018/9a:
RO schvaluje své příspěvkové organizaci, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, přijetí finančních darů
v celkové výši 5 225,- Kč.
5-0-0 (schvaluje)
Úkol: starostka Termín: do 14 dnů
9b) RO dále projednala návrh Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského na vyřazení
pomůcek v celkové účetní hodnotě 251 909,23 Kč (č.j. ZŠKPO/251/2018). Jedná
se především o nepotřebné vybavení v souvislosti s realizací projektu nové školní cvičné
kuchyně.
Usnesení RO č. 3/2018/9b:
RO schvaluje v souladu se zřizovací listinou (bod 11c) vyřazení pomůcek Základní školy
a mateřské školy Karla Svolinského v celkové účetní hodnotě 251 909,23 Kč (dle dokumentu
č.j. ZŠKPO/251/2018).
5-0-0 (schvaluje)
Úkol: starostka Termín: do 14 dnů

ad 10) Různé
Starostka informovala RO, že:
 v příštím roce bude pro potřeby obecní knihovny pořízen software Tritius (knihovní
systém),
 v roce 2019 bude objednána tvorba spisového řádu obce od společnosti TRIADA,
 byla zvolena místopředsedou Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko –
Beskydy,
 obec Kunčice pod Ondřejníkem byla ustanovena do funkce člena Výběrové rady
spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s., IČ: 02989972, se sídlem Čeladná 1, PSČ
739 13, obec bude zastoupena starostkou obce,
 bylo uděleno Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se změnou stavby „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem, stavební úpravy a přístavba“ před dokončením. Jedná se o změnu
vnitřní dispozice učeben a šaten.
Vít Majerek informoval RO o záměru TJ SOKOL, jejímž je předsedou o uspořádání oslav
k 10. výročí opravy tělocvičny TJ SOKOL v létě 2019.
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Usnesení RO č. 3/2018/10:
RO bere na vědomí výše uvedené informace.
(bere na vědomí)
konec: 21:15 hodin
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 30. 11. 2018

Michaela Šebelová, starostka obce
David Fojtík, místostarosta obce
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Zapsala: Michaela Šebelová

