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Z á p i s č. 44
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 23.3.2006 v 17.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek Jar., Holoubek Jar., Brunnerová A., Kálal R., Ing. Šamal Vlad., Hanzalík
R., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluveni pro nemoc: Ing. Kovář E:, Kudrna Jos.
Program: 1. Koncept ÚP VÚC Jihočeského kraje
2. Obecně závazné vyhlášky obce
3. Různé
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem jednání.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zámečník Zd., Mgr. Krafková Eva
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu l:
Starosta seznámil zastupitelstvo s Návrhem ÚP VÚC Jihočeského kraje. Zastupitelstvo
projednalo část, týkající se území obce Kunžak a schvaluje tyto připomínky:
- Obec Kunžak navrhovanou přeložku II/164 Jindřichův Hradec – Kunžak – Strmilov
zastavěným územím obce přebírá do řešení konceptu územního plánu obce Kunžak pouze
z důvodů, že tato je navrhována v ÚPVÚC Javořicko. Stanovisko obce Kunžak je k tomuto
záměru negativní. Obec Kunžak požaduje, aby se ÚPVÚC Jihočeského kraje tímto záměrem
vůbec nezabýval.
- Obec Kunžak požaduje zařadit průtah obcí Kunžak II/151 Kunžak – Dačice jako veřejně
prospěšnou stavbu do závazné části ÚPVÚC Jihočeského kraje.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Na základě dohledu, provedeného oddělením dozoru Ministerstva vnitra – Judr.
Sedláčkem je nutné přepracovat některá obecně závazná nařízení obce Kunžak. V obecně
závazných nařízeních obcí nemohou být upravena ta ustanovení, která jsou upravena ve
vyšším právním předpisu, tj. v příslušných zákonech.
Starosta proto předložil zastupitelstvu upravená znění těchto obecně závazných vyhlášek
obce:
1. Vyhláška č. 1/2006 Obce Kunžak – Požární řád obce Kunžak
2. Vyhláška č. 2/2006 o místních poplatcích – upravena sazba poplatku v Čl. 13, odst. 1.,
písm. d) jednotná sazba pro občany i pro podnikatele na částku 2,-- Kč/m2 a den
3. Vyhláška č. 3/2006 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo tyto návrhy vyhlášek projednalo a schvaluje je.
Hlasování: jednohlasně
Dále byl zastupitelstvu obce předložen návrh Nařízení č. 1/2006 o tržním řádu obce,
který upravuje stánkový prodej v katastru obce Kunžak.
Zastupitelstvo schvaluje Nařízení č. 1/2006 o tržním řádu obce.
Hlasování: jednohlasně

2

K bodu 3: Různé
a) Starosta zjišťoval možnost nákupu repasovaného UNC pro potřeby obce. Nový stroj
by stál v rozmezí od 785 do 904 tisíc Kč. Repasované stroje je možné koupit v cenách
od 250 do 300 tis. Kč se základní lopatou.
Obci Kunžak nabídl pan Luboš Hála, Oldřiš 46 k odkupu UNC 60 za cenu 370 tisíc
Kč. V této ceně je navíc podkop, dvě hladké lopaty a jedna zubová lopata. Na stroj
dává ½ roku záruku na jednotlivé agregáty. Starosta s panem Zámečníkem byli stroj
prohlédnout a konstatovali, že je ve velmi dobrém technickém stavu.
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem UNC 60 od pana Luboše Hály, Oldřiš 46 za cenu
370 000,-- Kč s tím, že ke stroji budou dodány dvě hladké lopaty, jedna zubová lopata
a podkop. Prodávající dá ½ roku záruku na jednotlivé agregáty.
Hlasování: jednohlasně
b) V této souvislosti bylo zastupitelstvu předloženo Rozpočtové opatření vlastní č.
1/2006 na nákup UNC 60 v částce 370 000,-- Kč. Toto rozpočtové opatření je
nedílnou součástí zápisu.
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření vlastní č. 1/2006
Hlasování: jednohlasně
c) Mateřská škola Kunžak žádá Obec o dofinancování mzdy školníka – topiče v roce
2006 v částce 28 200,-- Kč z toho důvodu, že na základě přiděleného mzdového
normativu podle přepočteného počtu skutečně docházejících dětí do MŠ jim po
provedení úsporných opatření chybí mzdy na 0,183 úvazku školníka – topiče.
Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním částky 28 200,-- Kč pro MŠ Kunžak na
mzdu školníka – topiče v roce 2006
Hlasování: jednohlasně
d) Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výroční zprávou o hospodaření MŠ Kunžak za rok
2005
Zprávu bere na vědomí.
Hlasování: jednohlasně
e) Manželé Bezděkovi, Mosty čp. 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 obecní pozemek p.č.
759/1 v k.ú. Mosty z důvodu snadnější údržby výše uvedené komunikace i samotného
vjezdu. Stavební komise žádost posoudila na místě a nedoporučuje souhlas z důvodu
zúžení profilu místní komunikace. Zastupitelstvo žádost manželů Bezděkových znovu
projednalo a ukládá stavební komisi aby na místě samém se žadateli ještě jednou
projednala konkrétní rozměr zastřešení s tím, že zároveň by bylo potřebné vyřešit
majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém by zastřešení bylo umístěno, protože nelze
souhlasit se stavbou manželů Bezděkových na cizím pozemku.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem vyjádření Krajského úřadu Jihočeského
kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k dopisu JUDr. Harvalíka,
který zastupuje spoluvlastníky objektu čp. 224 v Kunžaku ve věci přijetí opatření
k zamezení znečišťování pozemku, přilehlého k uvedené nemovitosti ptačími /čapími/
exkrementy. Ke znečišťování dle JUDr. Harvalíka dochází z nemovitosti sousedící,
která je ve vlastnictví obce Kunžak, na jejímž komíně se nachází již řadu let čapí
hnízdo. JUDr. Harvalíka ve svém dopise konstatuje, že s výskytem čápa na komíně je
spojeno každoroční výrazné obtěžování a ohrožování obyvatel uvedené nemovitosti
ptačími exkrementy, přičemž nejvíce jsou ohroženy a trpí děti, které si hrají na
zahradě. Vzhledem, k výskytu a šíření ptačí chřipky /JUDr. Harvalík má zřejmě na
mysli kmen H5N1 přenositelný za určitých podmínek na člověka/, požaduje JUDr.
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g)

h)

i)

j)

Harvalík okamžité přijetí takových opatření, která bez jakýchkoliv pochybností
odstraní výše uvedený protiprávní stav.
Zastupitelstvo obce bere obsah dopisu krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví na vědomí a pověřuje starostu, aby vyzval
JUDr. Harvalíka k doplnění Plné moci, aby bylo zřejmé, zda se jedná o žádost všech
spoluvlastníků domu čp. 224, či jen některých. V návaznosti na předložení Plné moci
bude rozhodnuto o dalším postupu na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Starosta informoval zastupitelstvo, že v tomto týdnu byly do Prahy dodány poslední
podepsané dokumenty, potřebné k tomu, aby Obci byla vyplacena dotace na opravu
místních komunikací, provedenou v roce 2005 v částce 747 000,-- Kč. Starosta
zároveň informoval, že letošní žádost obce o dotaci na opravu komunikace ulice
Havlíčkova v Kunžaku bude projednávána v orgánech Jihočeského kraje v měsíci
dubnu
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Starosta dále informoval zastupitelstvo, že paní Margita Pechová je stále v LDN
v Jindřichově Hradci, dle vyjádření lékařů je zdravá a zatím nesouhlasila s umístěním
v Domově důchodců.
Sociální pracovnice nemocnice v Jindřichově Hradci paní Šafránková Obci Kunžak
sdělila, že jediná možnost umístění pro paní Pechovou by byla v domově důchodců
v Budíškovicích a to ještě ne hned. Pokusí se paní Pechovou přesvědčit, že toto řešení
by pro ni bylo vhodné.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Dne 10.3.2006 navštívila starostu obce paní Krátká, majitelka nemovitosti čp. 228,
/zdravotní středisko/. Byla seznámena s obavou lékařů, že po odchodu MUDr. Spurné
a MUDr. Pokorného bude pro ně placení nájemného v současné výši již nad jejich
možnosti.
Paní Krátká sdělila, že si doposud lékaři na výši nájmu a ostatních poplatků
nestěžovali a že je připravena jednat a vyjít lékařům maximálně vstříc. Přislíbila, že
tak učiní do 14ti dnů.
Dle sdělení MUDr. Nováka z dnešního dne doposud lékaře neoslovila, ani se mu
nepodařilo paní Krátkou kontaktovat.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Od 1.3.2006 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 50/2006, kterým se mění Nařízení
vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce uvolněných i neuvolněných členů
zastupitelstev.
Podle Nařízení vlády se tyto odměny poskytnou poprvé za březen 2006. Uvolněným
členům zastupitelstva se do 30.4.2006 poskytne za období od 1.1. do 28.2. 2006 rozdíl
ve výši měsíční odměny dosavadní a odměny podle nového Nařízení vlády. Obdobně
lze postupovat i u neuvolněných členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje s platností od 1.3.2006 měsíční odměny členům zastupitelstva
takto:
Neuvolněný místostarosta
8400,-- Kč měsíčně
Neuvolněný předseda komise, výboru
1110,-- Kč měsíčně
Neuvolněný člen komise, výboru
910,-- Kč měsíčně
Neuvolněný člen zastupitelstva
450,-- Kč
S tím, že bude poskytnut rozdíl ve výši měsíčních odměn podle dosavadní
právní úpravy a výší měsíčních odměna podle nového nařízení vlády za období od 1.1.
do 28.2.2006 i neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Hlasování: jednohlasně
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k) Ing. František Kopeček, Mosty 13 žádá o odkoupení části p.č. 24/3 u domu čp. 13
v Mostech.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že si žadatel nechá za účasti zástupce obce zaměřit část
p.č. 24/3, kterou užívá jako předzahrádku u domu čp. 13. Po předložení GP bude
zveřejněn záměr prodeje na úřední desce. Kupní cena 30,-- Kč/m2, vklad do KN hradí
kupující.
Hlasování: jednohlasně
l) Pan Holoubek, předseda Komise sociální, zdravotní a bytové seznámil zastupitelstvo
s výsledkem kontroly bytových domů v majetku obce, kterou komise provedla
15.4.2006
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

U s n e s e n í č. 44
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 23.3.2006
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- tyto připomínky: k návrhu ÚP VÚC Jihočeského kraje:
- Obec Kunžak navrhovanou přeložku II/164 Jindřichův Hradec – Kunžak – Strmilov
zastavěným územím obce přebírá do řešení konceptu územního plánu obce Kunžak pouze
z důvodů, že tato je navrhována v ÚPVÚC Javořicko. Stanovisko obce Kunžak je k tomuto
záměru negativní. Obec Kunžak požaduje, aby se ÚPVÚC Jihočeského kraje tímto záměrem
vůbec nezabýval.
- Obec Kunžak požaduje zařadit průtah obcí Kunžak II/151 Kunžak – Dačice jako veřejně
prospěšnou stavbu do závazné části ÚPVÚC Jihočeského kraje.
- Vyhlášku č. 1/2006 Obce Kunžak – Požární řád obce Kunžak
- Vyhlášku č. 2/2006 o místních poplatcích
- Vyhlášku č. 3/2006 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
- Nařízení č. 1/2006 o tržním řádu obce
- Rozpočtové opatření vlastní č. 1/2006, které je nedílnou součástí tohoto zápisu
- s platností od 1.3.2006 měsíční odměny členům zastupitelstva takto:
Neuvolněný místostarosta
8400,-- Kč měsíčně
Neuvolněný předseda komise, výboru
1110,-- Kč měsíčně
Neuvolněný člen komise, výboru
910,-- Kč měsíčně
Neuvolněný člen zastupitelstva
450,-- Kč
S tím, že bude poskytnut rozdíl ve výši měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a
výší měsíčních odměna podle nového nařízení vlády za období od 1.1. do 28.2.2006 i
neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Souhlasí:
- s nákupem UNC 60 od pana Luboše Hály, Oldřiš 46 za cenu 370 000,-- Kč s tím, že součástí
stoje jsou dvě hladké lopaty, jedna zubová lopata a podkop. Prodávající dá ½ roku záruku na
jednotlivé agregáty.
- s dofinancováním částky 28 200,-- Kč pro MŠ Kunžak na mzdu školníka – topiče v roce
2006
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- s tím, že si Ing. František Kopeček, Mosty 13 nechá za účasti zástupce obce zaměřit část
p.č. 24/3, kterou užívá jako předzahrádku u domu čp. 13. Po předložení GP bude zveřejněn
záměr prodeje na úřední desce. Kupní cena 30,-- Kč/m2, vklad do KN hradí kupující
Bere na vědom í:
- Výroční zprávu o hospodaření MŠ Kunžak za rok 2005
- obsah dopisu krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví a pověřuje starostu, aby vyzval JUDr. Harvalíka k doplnění Plné moci, aby bylo
zřejmé, zda se jedná o žádost všech spoluvlastníků domu čp. 224, či jen některých.
V návaznosti na předložení Plné moci bude rozhodnuto o dalším postupu na příštím zasedání
zastupitelstva obce.
- zprávu starosty obce o jednání s paní Krátkou, majitelkou budovy zdravotního střediska v
Kunžaku
- zprávu starosty obce o tom, že by obec měla v nejbližší době obdržet částku 747 000,-- Kč
dotace na opravu MK z roku 2005
- informaci starosty obce o tom, že paní Pechová je stále v LDN v J.Hradci a zatím nedala
svůj souhlas s umístěním v domově důchodců
- zprávu komise sociální, zdravotní a bytové o prohlídce bytových domů v majetku obce
Kunžak
Ukládá:
- stavební komisi, aby na místě samém se žadateli ještě jednou projednala konkrétní rozměr
zastřešení s tím, že zároveň by bylo potřebné vyřešit majetkoprávní vztah k pozemku, na
kterém by zastřešení bylo umístěno, protože nelze souhlasit se stavbou manželů Bezděkových
na cizím pozemku.
Ověřovatelé:
Zámečník Zdeněk

Mgr. Krafková Eva

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 19.oo hodin
Zapsala: Matoušková

