SCHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
XXI. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 27.08.2021
1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají-li se některého ze schválených
bodů programu)
3) Kontrola usnesení z XX. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem
4) Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 3. výzva - dvě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce
5) Informace o plnění Akčního plánu na rok 2021 (Program rozvoje obce)
6) Vznik pracovně právního vztahu člena zastupitelstva obce
7) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Chodník k DPS a související infrastruktura
8) Rozpočtové opatření č. 8/2021
9) Informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem
10) Různé
ZO schvaluje program XXI. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Usnesení ZO č. XXI/2021/1:
ZO volí ověřovatele zápisu ve složení Tomáš Maralík a Marie Pokludová.
Usnesení ZO č. XXI/2021/3:
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení přijatých na XX. zasedání zastupitelstva obce
dne 29.06. 2021.
Usnesení ZO č. XXI/2021/4a:
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji, sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve výši 10.000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638
a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunčice pod
Ondřejníkem mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem.
Usnesení ZO č. XXI/2021/4b:
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji, sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve výši 15.000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638
a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunčice pod
Ondřejníkem mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Moravskoslezským krajem.
Usnesení ZO č. XXI/2021/5:
ZO bere na vědomí informaci starostky obce o průběžném plnění Programu rozvoje obce:
Akčního plánu na rok 2021.
Usnesení ZO č. XXI/2021/6:
ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem
a členem zastupitelstva obce, panem Lumírem Poledníkem, kdy se bude jednat o uzavření
pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr.

Usnesení ZO č. XXI/2021/7:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.08.2020 a Dodatku č. 1 k této
smlouvě ze dne 21.09.2020, Dodatku č. 2 k této smlouvě ze dne 09.04.2021, Dodatku č. 3 k této
smlouvě ze dne 30.06.2021 mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností Cobbler s.r.o.,
č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 na akci Chodník k DPS a související infrastruktura.
Předmětem Dodatku č. 4 je změna ceny díla na celkových 10.766.946,82 Kč bez DPH
(12.240.039,34 Kč s DPH) z důvodu změny rozsahu prací dle položkových rozpočtů
změnových listů stavby č.15-17 a prodloužení realizace do 30.9.2021.
Usnesení ZO č. XXI/2021/8a:
ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 8/2021.
Usnesení ZO č. XXI/2021/8b:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 8/2021 v rozsahu předloženého návrhu.
Příloha: Rozpočtové opatření číslo 8/2021
Usnesení ZO č. XXI/2021/9:
ZO bere na vědomí informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem.
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