Zápis a usnesení z 7/2019 zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem
dne 07. 01. 2019
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 16:15
hodin. Zápis z jednání provede starostka obce. Přítomni jsou všichni členové Rady obce, RO
je usnášení schopná.
(Hlasování: pro – proti – zdržel/a se)
ad 1) Schválení programu zasedání RO č. 7/2019
Návrh programu:
1) Schválení programu zasedání RO č. 7/2019
2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 6/2018 ze dne 19. 12. 2018
3) Projekt Šablony II_ZŠ a MŠ Karla Svolinského - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
MŠMT
4) Návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva obce dne 15. 1. 2019
5) Zveřejnění záměru obce č. 1/2019 (kadeřnictví Miroslava Juračáková)
6) Různé (nákup cen na Obecní ples)
Usnesení RO č. 7/2019/1:
RO schvaluje program zasedání Rady obce č. 7/2019
Hlasování: 5-0-0 (schvaluje)
ad 2) Kontrola usnesení z jednání RO č. 6/2018 ze dne 19. 12. 2018
Starostka seznámila RO s plněním usnesení z minulého jednání RO. Všechna usnesení a úkoly
jsou plněny dle harmonogramu úkolů.
Usnesení RO č. 7/2019/2:
RO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení z jednání RO č.6/2018 ze dne 19. 12. 2018.
(bere na vědomí)
ad 3) Projekt Šablony II_ZŠ a MŠ Karla Svolinského - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
MŠMT
Starostka seznámila RO s Rozhodnutím o poskytnutí dotace MŠMT na projekt
Šablony II ZŠ A MŠ
Karla
Svolinského,
Kunčice
pod
Ondřejníkem,
reg.
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010614 ve výši 1 400 736,00 Kč. RO jako zřizovatel ZŠ a MŠ
Karla Svolinského bere na vědomí, že dotace bude ze strany MŠMT poskytnuta
1

bezhotovostním bankovním převodem na účet zřizovatele u ČNB v souladu s platebními
podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_063/0010614-01.
Na nejbližším zasedání ZO bude provedeno příslušné rozpočtové opatření, aby poskytnuté
finanční prostředky mohly být následně bezodkladně převedeny na účet školy.
Usnesení RO č. 7/2019/2:
RO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT na projekt Šablony II ZŠ MŠ
Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010614
ve výši 1 400 736,00 Kč.
(bere na vědomí)
Úkol: starostka, Jana Martináková Termín:8. 1. 2019
ad 4) Návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva obce dne 15. 1. 2019
Starostka seznámila RO s návrhem programu IV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem. Zasedání ZO se bude konat dne 15. 1. 2019.
Navržený program jednání je tento: Volba návrhové komise, Volba ověřovatelů zápisu,
Kontrola usnesení z III. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem, Informace
o jednáních Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem, Výstavba Rozhledny na vrcholu Skalka
(stanovení dalšího postupu), Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků dle
geometrického plánu č. 4792-169/2018 - pozemek parc. č. st. 2308 (pozemek pod částí RD,
č.p. ), a pozemek parc.č. 3408/4, oba v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem, Smlouva o poskytnutí
příspěvku - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí (SENIOR TAXI),
Rozpočtové opatření č. 1/2019, Různé/ Diskuse
Usnesení RO č. 7/2019/4:
RO schvaluje návrh programu jednání IV. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice
pod Ondřejníkem.
5-0-0 (schvaluje)
Úkol: starostka Termín:8. 1. 2019
ad 5) Zveřejnění záměru obce č. 1/2019 (kadeřnictví Miroslava Juračáková)
Místostarosta seznámil RO s Žádostí paní Miroslavy Juračákové, Kunčice pod Ondřejníkem ,
IČ: 60289210 č.j. Kunc 34/2019 ze dne 7. ledna 2019, kde žádá o pronájem nebytového
prostoru (prostoru sloužícího k podnikání). Paní Juračáková žádá za účelem provozování
kadeřnictví o pronájem prostor v 1. NP budovy, č.p. 569. Konkrétně se jedná o tyto prostory:
vstupní chodba, wc, předsíň, místnost pro podnikání o celkové výměře 29,65m2 (část prostor
po bývalé ordinaci dětské lékařky). Vzhledem k tomu, že prostory jsou nyní nevyužité a jsou
odděleny i samostatným vchodem je možné je pronajmout. Je potřeba ale nejprve vyhlásit
záměr pronájmu.
Usnesení RO č. 7/2019/5a:
RO souhlasí se změnou užívání prostor v 1. NP budovy č.p. 569, které jsou předmětem
žádosti, z ordinace dětského lékaře na prostory pro provozování kadeřnictví.
5-0-0 (souhlasí)
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Usnesení RO č. 7/2019/5b:
RO schvaluje Záměr obce č. 1/2019 - záměr pronájmu nemovité věci (vstupní chodba, wc,
předsíň, prostor k podnikání) o celkové výměře 29,65m2. Předmět nájmu se nachází v 1.NP
budovy č. p. 569, která je součástí pozemku parc. č. st. 695, vše v k.ú. Kunčice pod
Ondřejníkem.
5-0-0 (schvaluje) Úkol: místostarosta Termín: do 15. ledna
ad 6) Různé
Starostka informovala RO o tom, že obec vždy kupuje ceny pro účely losování na obecním
plese. V minulých letech se vždy jednalo o částku 10 000,- Kč. Navrhuje pořídit ceny
za stejnou částku i v letošním roce.
Usnesení RO č. 7/2019/6:
RO schvaluje pořízení cen na obecní ples v hodnotě 10 000,- Kč.
5-0-0 (schvaluje) Úkol: starostka Termín: do 7. 2. 2019

konec: 17:00 hodin
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 10. 01. 2019
Michaela Šebelová, starostka obce

Zapsala: Michaela Šebelová
David Fojtík, místostarosta obce

3

