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Z á p i s č. 43
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konaného dne 09.03.2006 v 17.00 hodin
………………………………………………………………………………………..
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Brunnerová A., Holoubek Jar., Kálal R.,
Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E.
Omluveni: Ing. Kovář E., Zámečník Zd.
Přizváni: lékaři, ordinující na zdravotním středisku v Kunžaku : MUDr. Novák, MUDr.
Tyleček, MUDr. Spurná, MUDr. Pokorný
Přítomen je i manžel MUDr. Spurné Dr. Pavel Spurný
Program: 1. Výběrové řízení na obsazení pracovních míst – údržba
2. Různé
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Brunnerová A., Holoubek Jar.
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z posledního jednání zastupitelstva.
Bez připomínek, zjištění možnosti nákupu staršího stroje UNC – úkol trvá.
K bodu l:
Výběrová komise, která jednala dne 9.2.2006, navrhla zastupitelstvu obce Kunžak výběr
pracovníků do údržby Obce Kunžak v tomto pořadí:
1. Rudolf Kalmík, Kunžak 421
2. Karel Hanzalík, Kunžak 296
3. Petr Janák, Kunžak 451
4. Stanislav Paďouk, Kunžak 390
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 42. zasedání dne 23.2.2006 návrh projednalo a
souhlasilo s tím, že možnými kandidáty na pracovní místa v údržbě obce Kunžak jsou
zájemci v pořadí, navrženém výběrovou komisí a s tím, že o obsazení výše uvedených
pracovních míst bude s konečnou platností rozhodnuto v měsíci březnu 2006.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s nástupem od 01.04.2006 na
dobu jednoho roku s těmito uchazeči o místo pracovníka v údržbě obce:
1. Kalmík Rudolf, Kunžak 421
2. Hanzalík Karel, Kunžak 296
Zbývající dva uchazeči, tj. Petr Janák a Stanislav Paďouk, budou vedeni jako náhradníci.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2 Různé:
a) základní škola Kunžak žádá o souhlas s převedením zisku ve výši 5 870,-- Kč takto:
- do rezervního fondu 4 870,-- Kč
- do fondu odměn
1 000,-- Kč
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
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b) mateřská škola Kunžak žádá o souhlas s převedením zisku ve výši 2 995,-- Kč takto:
- do rezervního fondu
2 495,-- Kč
- do fondu odměn
500,-- Kč
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
c) Manželé Bezděkovi, Mosty 46 žádají o souhlas se zastřešením vjezdu z MK č. 22c na
p.č. 1272/1 v Mostech do nemovitosti čp. 46 na p.č. 45 přes pozemek obce p.č. 759/1
z důvodu snadnější údržby výše uvedené komunikace i samotného vjezdu.
Zastupitelstvo ukládá stavební komisi, aby žádost posoudila a zprávu předložila do
příštího jednání zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
d) Starosta obce Kunžak seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisů paní Bohumily
Vakrmanové, Praha 4 – Spořilov a JUDr. Jaroslava Harvalíka, advokáta, Revoluce
1392/26, Praha 4, které obec obdržela dne 8.3.2006 pod čj. 263/06 a 253/06.
Zastupitelstvo obce bere obsah dopisů na vědomí a pověřuje starostu, aby tuto
záležitost projednal s právníkem a s odborem životního prostředí, zemědělství a
lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje a tyto materiály předložil do jednání
zastupitelstva obce Kunžak dne 23.3.2006
Hlasování: jednohlasně
e) Starosta informoval zastupitelstvo, že paní Margita Pechová byla dne 26.2.2006
v 18.30 hodin odvezena záchrannou službou do nemocnice v Jindřichově Hradci.
V současné době je umístěna v LDN v J.Hradci. Manželům Tůmovým byl předán
dárkový koš v ceně 300,-- Kč za donášku potravin, zakoupených obcí pro paní
Pechovou.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a pověřuje starostu zjištěním možnosti
umístění paní Pechové v domově důchodců.
Hlasování: jednohlasně
f) Po osobním jednání starosty obce s MUDr. Novákem byla na zasedání zastupitelstva
obce dne 19.5.2005 projednána žádost místních lékařů, zda by obec mohla poskytnout
prostory pro vybudování ordinací. Zastupitelstvo tuto záležitost projednalo a vyslovilo
souhlas s vybudováním zdravotního střediska v jednom z pavilonů MŠ Kunžak.
Požadovalo předložit studii přestavby pavilonu s tím, že způsob a možnosti
financování akce budou předmětem dalšího jednání. Toto usnesení zastupitelstva obce
bylo oznámeno dopisem ze dne 16.6.2005 Mudr. Vítězslavu Novákovi.
Firma P-atelier s.r.o. Jindřichův Hradec předložila nabídku na zpracování studie pro
využití jednoho pavilonu MŠ Kunžak pro zdravotní středisko.
Při dalším osobním jednání starosty s MUDr. Novákem bylo sděleno, že MUDr.
Spurná odstupuje od záměru umístění dětské ordinace v pavilonu MŠ. Ordinaci chce
vybudovat přestavbou části domu čp. 179. MUDr. Novák sdělil, že má obavy, že ve
chvíli, kdy MUDr. Spurná opustí stávající zdravotní středisko budou pro ostatní lékaře
náklady na provoz již neúnosné.Tyto nové skutečnosti projednalo zastupitelstvo obce
Kunžak na svém zasedání dne 11.8.2005. Zastupitelstvo obce již dne 19.5.2005
rozhodlo, že Obec Kunžak může poskytnout l pavilon MŠ k přestavbě na zdravotní
středisko.Souhlasí s tím, aby lékaři předložili studii uvažované přestavby. Na základě
této studie by byl na náklady obce Kunžak zpracován projekt. Pokud by lékaři uhradili
náklady na přestavbu, byl by jim v hodnotě těchto nákladů prominut nájem na určité
období. Toto usnesení zastupitelstva bylo oznámeno dopisem ze dne 25.8.2005
MUDr. Vítězslavu Novákovi.
Vzhledem k tomu, že Obec dosud neobdržela žádné vyjádření lékařů a vzhledem
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k tomu, že tuto záležitost považuje za důležitou, byli na dnešní jednání zastupitelstva
pozváni zainteresovaní lékaři a majitel budovy stávajícího zdravotního střediska, aby
bylo možné zjistit současný stav.Bohužel majitelka nemovitosti, pí. Krátká oznámila
dopisem ze dne 73.2006, čj. 254/06, že se dnešního jednání nemůže zúčastnit.
Vyjádření přítomných lékařů:
MUDr. Pokorný – gynekolog - svou ordinaci v Kunžaku hodlá ukončit k 30.6.2006
vzhledem k tomu, že zde nemá potřebné vybavení pro řádnou péči o pacientky.
MUDr. Spurná – dětská lékařka – staví svou vlastní ordinaci, v prostorách
současného zdravotního střediska skončí nejpozději k 30.6.2006.
MUDr. Tyleček – stomatolog - již několik let přesluhuje, ordinaci hodlá provozovat
pokud to půjde ještě dalších pět let a vzhledem k tomu nehodlá investovat ze svých
prostředků do vybudování nové ordinace.
MUDr. Novák – kromě ordinace v Nové Bystřici hodlá i nadále v Kunžaku
provozovat praxi praktického lékaře pro dospělé. Pokud by v budově současného
zdravotního střediska zůstaly pouze dvě ordinace, bylo by současné nájemné, placené
ve výši 400,-- Kč za m2 pro dva lékaře naprosto neúnosné.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se situací současného zdravotního střediska
v Kunžaku pověřuje starostu jednáním s paní Krátkou, majitelkou budovy
zdravotního střediska.Informaci o výsledku jednání požaduje předložit na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 43
z jednání zastupitelstva obce Kunžak dne 9.3.2006
Zastupitelstvo obce:
S o u h l a sí :
- s uzavřením pracovní smlouvy s nástupem od 01.04.2006 na dobu jednoho roku s těmito
uchazeči o místo pracovníka v údržbě obce:
3. Kalmík Rudolf, Kunžak 421
4. Hanzalík Karel, Kunžak 296
Zbývající dva uchazeči, tj. Petr Janák a Stanislav Paďouk, budou vedeni jako náhradníci.
- s převedením zisku ZŠ Kunžak za rok 2005 ve výši 5 870,-- Kč takto:
- do rezervního fondu 4 870,-- Kč
- do fondu odměn
1 000,-- Kč
- s převedením zisku MŠ Kunžak za rok 2005 ve výši 2 995,-- Kč takto:
- do rezervního fondu
2 495,-- Kč
- do fondu odměn
500,-- Kč
Bere na vědomí:
- obsah dopisů paní Bohumily Vakrmanové, Praha 4 – Spořilov a JUDr. Jaroslava Harvalíka,
advokáta, Revoluce 1392/26, Praha 4, které obec obdržela dne 8.3.2006 pod čj. 263/06 a
253/06, žádajících přemístění, případné zrušení čapího hnízda na objektu obce.
- informaci o převezení paní Margity Pechové do nemocnice v Jindřichově Hradci
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Pověřuje:
- starostu, aby žádost o přemístění, případně zrušení čapího hnízda na objektu obce
projednal s právníkem a s odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského
úřadu Jihočeského kraje a tyto materiály předložil do jednání zastupitelstva obce Kunžak
dne 23.3.2006
- starostu zjištěním možnosti umístění paní Pechové v domově důchodců
- starostu jednáním s paní Krátkou, majitelkou budovy zdravotního střediska v Kunžaku a
informaci o výsledku jednání požaduje předložit na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Ověřovatelé:
Brunnerová Alena

Holoubek Jaromír

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 19.oo hodin
Zapsala: Matoušková

