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Z á p i s č. 42
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 23.2.2006 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Holoubek Jar., Brunnerová A., Kálal R., Ing. Šamal
Vlad., Hanzalík R., Ing. Kovář E., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E.,
Zámečník Zd.
Program: 1. Rozpočet obce na rok 2006
2. Inventarizace majetku obce k 31.12.2005
3. Výběrové řízení na obsazení pracovních míst – údržba
4. Různé
Zastupitelstvo s navrženým programem souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Šamal Vl., Kálal R.
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu l:
Rozpočet obce Kunžak na rok 2006
Návrh rozpočtu obce na rok 2006 byl zveřejněn po dobu zákonné= lhůty 15ti dnů.
V době zveřejnění nebyly doručeny žádné připomínky. Po upřesnění částek z pronájmu
vodohospodářského majetku obce v členění „pitná voda“ a „odvádění a čištění odpadních
vod“ navrhuje finanční výbor tuto změnu v návrhu rozpočtu:
Příjmy: příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku
- pitná voda
125 000,-- Kč
- odvádění a čištění odpadních vod
190 000,-- Kč
Výdaje:
- pitná voda
125 000,-- Kč
- odvádění a čištění odpadních vod
190 000,-- Kč
Po provedení změny by rozpočet byl ve stejném objemu jako návrh, tj. 14 374 800,-- Kč na
straně příjmů, 16 389 300,-- Kč na straně výdajů a financování v částce 2 014 500,-- Kč.
Finanční výbor doporučuje přijetí rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Kunžak na rok 2006 v tomto objemu:
- příjmy
14 374 800,-- Kč
- výdaje
16 389 300,-- Kč
- financování
2 014 500,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Ing. Petr Popela, předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o kontrole inventarizace
majetku obce Kunžak podle stavu k 31.12.2005. Kontrolní výbor nezjistil žádné nedostatky
v provedené inventarizaci a navrhuje zastupitelstvu obce inventarizaci ke schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce Kunžak podle stavu
k 31.12.2005. Podrobná zpráva o výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 3:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh výběrové komise na obsazení dvou pracovních
míst v údržbě obce, která budou uvolněna k 2.5.2006 a k 15.5.2006.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že možnými kandidáty na tato místa jsou v tomto pořadí:
1. Kalmík Rudolf, Kunžak 421
2. Hanzalík Karel, Kunžak 296
3. Janák Petr, Kunžak 451
4. Paďouk Stanislav, Kunžak 390
O obsazení výše uvedených pracovních míst bude s konečnou platností rozhodnuto na
zasedání zastupitelstva obce v měsíci březnu 2006.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4: různé:
a) Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že letošní mimořádně tuhá zima znamená
pro rozpočet obce velkou zátěž. Dá se předpokládat, že za první dva měsíce roku
dosáhnou náklady na zimní údržbu částky 200 000,-- Kč.
Členové zásahové jednotky JPO III na žádost starosty provedli bezodkladně odklizení
sněhu ze střechy domu čp. 170, kde hrozilo poškození, případně zřícení krovu.
Starosta navrhuje , aby bylo písemně poděkováno veliteli JPO III, případně aby byla
poskytnuta nějaká odměna.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí a schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku
pro SDH Kunžak ve výši 2000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
b) Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti trvale bydlících obyvatel Zvůle na zimní
údržbu na Zvůli – mnohdy neoprávněné vzhledem k tomu, že přes veškerou snahu je
technika obce při velkém množství sněhu nedostatečná a sjednávání techniky od ZD
Kunžak je pro její vytížení vlastními povinnostmi obtížné, navrhuje starosta oddělit
zimní údržbu na Zvůli od údržby v Mostech a předat ji smluvně k zimní údržbě
Valtínova firmě Czech Canada – ing. Plucar, která má k dispozici potřebnou techniku.
Toto řešení znamená schválit dodatek č. 5 a č. 6 k Plánu zimní údržby ze dne
18.10.2002.
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 a č. 6 k Plánu zimní údržby.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisy manželů Schmiedových a paní Vondrákové,
ve který děkují za pomoc členům SDH Kunžak při likvidace sněhové kalamity na
jejich domech.
Zastupitelstvo obce bere dopisy na vědomí a pověřuje starostu obce, aby dopisem
poděkoval starostovi SDH Kunžak za pomoc, kterou výše uvedeným občanům
poskytli členové SDH kunžak Oldřich Sýkora a Jiří Zátopek .
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s materiály z informativní schůzky na Úřadu práce
v Jindřichově Hradci.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
e) Ing. Šamal informoval zastupitelstvo, že zkontroloval zápis do kroniky za rok 2005,
nemá k němu připomínek a doporučuje jeho schválení.
Zastupitelstvo schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2005
Hlasování. Jednohlasně
f) Starosta obce informoval o situaci kolem instalace velkoplošných tabulí zimních
běžeckých tras. Dále informoval o tom, že Jaderná elektrárna Temelín nabídla SPOMu
sponzorský dar 500 000,-- Kč na sponzorování zimních běžeckých tras v roce
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g)

h)

i)

j)

2006/2007. Elektrárna požaduje, aby se logo JETE objevilo na velkoplošných
informačních tabulích mapách a stávajících označnících. SPOM nabídku JETE přijal.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Dne 8.2.2006 byla podepsána kupní smlouva mezi Obcí Kunžak jako kupující a paní
Blankou Radovou jako prodávající na prodej parcely č. 127/1 v k.ú. a obci Kunžak.
Tím byl majetkoprávně vypořádán poslední pozemek pod místní komunikací č. 28c
v obci Kunžak. Je podán návrh na vklad do KN.
V současné době připravuje Obec potřebné doklady k žádosti o stavební povolení na
„Stavební úpravy místní komunikace č. 28c ulice Havlíčkova“ dle projektové
dokumentace, vypracované P-atelierem JH s.r.o., Jindřichův Hradec, číslo zakázky J05/04
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
MUDr. Pokorný požádal o zvýšení příspěvku na provoz gynekologické ordinace
v Kunžaku a to z 16 000,-- Kč na 17 500,-- Kč na jedno čtvrtletí. Příspěvek žádá od
1.1.2006 do 30.6.2006. Od 1.7.2006 prý dojde k určitým změnám, které by se
eventuelně řešily novou smlouvou. Obce Střížovice, Člunek a Hospříz, které se
poměrnou částkou na tomto příspěvku podílejí, s požadavkem MUDr. Pokorného
souhlasí.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením dohody o příspěvku na provoz
gynekologické ordinace v Kunžaku s MUDr. Pokorným na dobu od 1.1.2006 do
30.6.2006 ve výši 35 000,-- Kč s tím, že z toho podíl obce Střížovice činí 8 120,-- Kč,
Obce Člunek 5320,-- Kč a Obce Hospříz 3 850,-- Kč
Hlasování: 9 členů je pro
proti : Ing. Šamal, Ing. Kovář
Zastupitelstvo se dále zabývalo otázkou zajištění zdravotní péče v Kunžaku v dalším
období, protože MUDr. Spurná od července otevírá svoji vlastní ordinaci a vzhledem
k tomu, že zastupitelstvu není známo, jaké jsou smluvní podmínky mezi lékaři a
majitelem nemovitosti, ukládá zastupitelstvo starostovi obce, aby na březnové jednání
zastupitelstva pozval všechny čtyři lékaře a majitele domu p. Krátkého k diskusi o
tom, jak a za jakých podmínek bude budova současného zdravotního střediska využita.
Hlasování: jednohlasně
Starosta informoval zastupitelstvo o situaci kolem paní Margity Pechové, která
zůstala po smrti jejího druha Františka Pechance v domě na samotě čp. 246 na Lánech
zcela sama. Evidentně není schopna se sama o sebe postarat. Obec tam již dvakrát
povolala záchrannou službu a jednou praktického lékaře s tím, že paní Pechovou je
nutné umístit v nemocnici nebo jiném sociálním zařízení. Paní Pechová to vždy
rezolutně odmítla. Byl proveden odchyt psů, protože hrozilo, že hladoví psi své
majitelce ublíží. V domě se netopí, paní Pechová tvrdí, že nemá peníze. Paní Pechové
zatím doručoval pan Tůma Obcí zakoupené základní potraviny, aby nezemřela
hladem.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. Schvaluje poskytnutí základních potravin
paní Pechové do doby, než se situace vyřeší. Pověřuje starostu, aby požádal Krajský
úřad o pomoc při řešení této složité sociální situace.
Letošní průběh zimy ukázal, že by bylo potřebné pořídit pro Obec starší UNC.
Zastupitelstvo doporučuje zjistit možnosti nákupu staršího stroje, nebo nového stroje
na leasing a předložit informaci do příštího jednání zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
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k) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje částí pozemků 272/28 a
272/29 označených v GP č. 293-241/2005 jako 272/30 o výměře 171 m2, ost. plocha,
neplodná plocha v obci Kunžak, k.ú. Mosty.
Jedinými zájemci jsou Alžběta Hobstová, Praha 5 a Ing. Jaroslava Hobstová, bytem
Praha 5, majitelky domu čp. 62 v Mostech.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku v GP označeném jako p.č. 272/30 o
výměře 171 m2 ost. pl., nepl. plocha v obci Kunžak, k.ú. Mosty za 30,-- Kč/m2 pro
majetkoprávní vypořádání pozemku u domu čp. 62 v Mostech Alžbětě a Ing. Jaroslavě
Hobstovým, bytem Praha 5. Vklad do KN uhradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
l) Manželé Ing. Eduard a Jarmila Kovářovi, Kunžak, nám. Komenského 93 nabízejí Obci
Kunžak ke koupi za 50,-- Kč/m2 části svých PK pozemků v lokalitě mezi bytovými
domy čp. 510 a 511 a trafostanicí v Kunžaku, ulice Nerudova. V současné době zde
probíhají na základě geometrických plánů výkupy částí pozemků pro zájemce z domu
čp. 510.
Zastupitelstvo předběžně souhlasí s budoucím odkupem PK pozemků manželů
Kovářových v prostoru mezi domy čp. 510 a 511 a trafostanicí za 50,-- Kč. Skutečný
rozsah a výměry budou patrné až po realizaci výkupů zájemců z domu čp. 510.
Hlasování: jednohlasně
m) Pan Hanzalík předložil zastupitelstvu Zprávu o činnosti SDH Kunžak v roce 2005.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
U S N E S E N Í č. 42
Ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 23.02.2006
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- rozpočet obce Kunžak na rok 2006 v tomto objemu:
- příjmy
14 374 800,-- Kč
- výdaje
16 389 300,-- Kč
- financování
2 014 500,-- Kč
- inventarizaci majetku obce Kunžak podle stavu k 31.12.2005. Podrobná zpráva o výsledku
inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- poskytnutí mimořádného příspěvku pro SDH Kunžak ve výši 2000,-- Kč
- Dodatek č. 5 a č. 6 k Plánu zimní údržby.
- zápis do kroniky obce za rok 2005
- poskytnutí základních potravin paní Pechové do doby, než se situace vyřeší.
S o u h l a s í:
- s tím, že možnými kandidáty na pracovní místa v údržbě jsou v tomto pořadí :
1. Kalmík Rudolf, Kunžak 421
2. Hanzalík Karel, Kunžak 296
3. Janák Petr, Kunžak 451
4. Paďouk Stanislav, Kunžak 390
O obsazení výše uvedených pracovních míst bude s konečnou platností rozhodnuto na
zasedání zastupitelstva obce v měsíci březnu 2006.
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- s uzavřením dohody o příspěvku na provoz gynekologické ordinace v Kunžaku s MUDr.
Pokorným na dobu od 1.1.2006 do 30.6.2006 ve výši 35 000,-- Kč s tím, že z toho podíl obce
Střížovice činí 8 120,-- Kč, Obce Člunek 5320,-- Kč a Obce Hospříz 3 850,-- Kč
- s prodejem pozemku v GP označeném jako p.č. 272/30 o výměře 171 m2 ost. pl., nepl.
plocha v obci Kunžak, k.ú. Mosty za 30,-- Kč/m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku u
domu čp. 62 v Mostech Alžbětě a Ing. Jaroslavě Hobstovým, bytem Praha 5. Vklad do KN
uhradí kupující.
- předběžně s budoucím odkupem PK pozemků manželů Kovářových v prostoru mezi domy
čp. 510 a 511 a trafostanicí za 50,-- Kč. Skutečný rozsah a výměry budou patrné až po
realizaci výkupů zájemců z domu čp. 510.
Ukládá:
- starostovi obce, aby na březnové jednání zastupitelstva pozval všechny čtyři lékaře a
majitele domu p. Krátkého k diskusi o tom, jak a za jakých podmínek bude budova
současného zdravotního střediska využita.
- zjistit možnosti nákupu staršího stroje UNC , nebo nového stroje na leasing a předložit
informaci do příštího jednání zastupitelstva.
Bere na vědomí:
- informaci o nákladech na zimní údržbu v průběhu ledna a února 2006
- dopisy manželů Schmiedových a paní Vondrákové a pověřuje starostu obce, aby dopisem
poděkoval starostovi SDH Kunžak za pomoc, kterou výše uvedeným občanům poskytli
členové SDH kunžak Oldřich Sýkora a Jiří Zátopek
- informaci o tom, že JETE Temelín poskytne sponzorský dar 500 tis. Kč pro SPOM na
údržbu zimních běžeckých tratí v roce 2006/2007
- informaci starosty o tom, že byla podepsána kupní smlouva na odkup pozemku p.č. 127/1
v k.ú. Kunžak od Blanky Radové. Obec připravuje podklady pro stavební povolení na
stavební úpravy místní komunikace č. 28c v Kunžaku, ulice Havlíčkova
- informaci starosty o sociální situaci paní Margity Pechové a pověřuje starostu, aby požádal
Krajský úřad o pomoc v této složité situaci.
- zprávu o činnosti SDH Kunžak
Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Šamal

Kálal Robert

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 19.oo hodin
Zapsala: Matoušková

