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Z á p i s č. 47
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 25. května 2006 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Holoubek Jar., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vlad.,
Hanzalík R., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluveni: Kudrna Jos., Ing. Kovář E.,
Přítomná veřejnost: Ing. Moučka
Program: 1. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2005 – audit
2. Údržba místních komunikací
3. Různé
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Kálal Robert, Brunnerová A.
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2005 byl zveřejněn na úřední desce obce dne
5.5.2006, sejmut byl 23.5.2006. Do stanovené lhůty nebyly doručeny žádné připomínky.
Dne 24.5.2006 byl závěrečný účet obce projednán finančním výborem, který doporučuje
zastupitelstvu obce vyslovit souhlas s hospodařením obce za rok 2005 a to bez výhrad.
Starosta seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem obce Kunžak za rok 2005. Příjmy byly
v celkovém objemu 18 284 265,36 Kč, výdaje 19 134 231,50 Kč a financování
849 966,15 Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků byl k 31.12.2005 ve výši
4.634 701,16 Kč. Stav úvěrového účtu byl 4 650 000,-- Kč.
V roce 2005 byly vyčerpány všechny přijaté dotace. Předmětem finančního
vypořádání nebyla dotace na potřeby JSDH – bude použita v roce 2006. Příspěvky vlastním
příspěvkovým organizacím byly vyčerpány.
Dále starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2005. Toto přezkoumání bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Jihočeského
kraje , oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ve dnech 8.12.2005 jako dílčí a
20.4.2006 jako konečné přezkoumání na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Nebyly zjištěny
nedostatky. Oba dokumenty jsou součástí zápisu.
Zastupitelstvo obce obě zprávy podrobně projednalo a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Kunžak za rok 2005 a to bez výhrad.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem od Občanského sdružení Lána – Williama
Danneye ze dne 27.4.2006 ve věci opravy obecní komunikace a se žádostí obce o upřesnění
situací, uvedených v poslední větě dopisu. Pan Danney se dosud nevyjádřil.
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Zastupitelstvo schvaluje k dopisu p. Danneye toto stanovisko :
Účelová komunikace, která je vedena po KN parcele č. 4773/1 /PK 4773 a PK 4772/,
je zapsána LV 10001 pro Obec Kunžak. Tato účelová komunikace slouží ke spojení
jednotlivých nemovitostí /čp. 247,248,281,283 a 290/ pro potřeby vlastníků těchto
nemovitostí a ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi a dále
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Zákon údržbu a opravu účelových
komunikací neřeší. Je na dobré vůli vlastníka, zda se o účelovou komunikaci stará. Obec
Kunžak se údržby a oprav této komunikace v úseku od silnice II/151 k nemovitosti čp. 247
nikdy nezříkala, prováděla a bude ji provádět i nadále a to v takovém rozsahu, který odpovídá
možnostem Obce. Poslední oprava většího rozsahu, provedená dodavatelsky, se uskutečnila
od 21.6.2004 do 22.11.2004 a vyžádala si částku 65 192,50 Kč. Od tohoto data byly
provedeny menší opravy pracovníky Obce. V rozpočtu Obce Kunžak na rok 2006 byla
vyčleněna částka na běžné opravy místních a účelových komunikací, ve které je počítáno i
s opravou výše uvedené komunikace. Oprava bude zahájena v nejbližších dnech.
Účelová komunikace , která je vedena po KN p.č. 4776 je zapsána na LV 10001 pro
Obec Kunžak. Vzhledem k tomu, že přístup k nemovitosti čp. 283 je po účelové komunikaci,
ležící na KN parcele č. 4773/1, kterou Obec Kunžak opravuje, nebude účelová komunikace na
KN parcele č. 4773 Obcí kunžak v současné době opravována. Pokud tuto komunikaci pan
Danney užívá,je na něm, zda ji na své náklady bude opravovat.Obec Kunžak jako vlastník
této účelové komunikace dá k těmto opravám souhlas.
V plánu zimní údržby Obce Kunžak je účelová komunikace na p.č. 4773/1 označena
jako trasa č. 5, sloužící přístupu k nemovitostem čp. 247.248,281,283 a 290 a její zimní
údržbu zajišťuje pro Obec Kunžak smluvně ZD Kunžak. Tato účelová komunikace je pro
zimní údržbu zařazena ve III. pořadí důležitosti, to znamená, že je udržována po ošetření
komunikací I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději však do 48 hodin.
Účelová komunikace na KN p.č. 4776 není a nebude Obcí Kunžak v zimě udržována
ze stejných důvodů pro které není opravována jak je výše uvedeno.
Vzhledem k tomu, že přes žádost Obce ze dne 15.5.2006 nespecifikoval pan Danney
situace z letošní zimy, které by se již neměly opakovat, není možné se k nim vyjádřit.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
a) Základní škola Kunžak oslovila několik firem se žádostí o cenovou nabídku na
klimatizaci počítačové učebny v ZŠ Kunžak. Z oslovených firem nabídku předložily
tyto firmy:
- LAVOS servis chlazení spol. s r.o., Jindřichův Hradec
65 450,-- Kč včetně DPH
- Klimatizace Ježek, Brněnská 65, Jihlava
- japonská klimatizační souprava
93 356,-- Kč včetně DPH
- čínská klimatizační souprava
71 876,-- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku pro klimatizaci počítačové
učebny ZŠ Kunžak nabídku firmy LAVOS servis chlazení spol. s r.o., Jindřichův
Hradec za nabídnutou cenu 65 450,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
b) Základní škola Kunžak žádá o zvýšení rozpočtu ZŠ Kunžak na rok 2006 v kapitole
„plyn“ z částky 320 000,-- Kč na částku 490 000,-- Kč, tedy o 170 000,-- Kč z důvodu
zvýšení čtvrtletních záloh dodavatelskou firmou na odběr plynu na 133 500,-- Kč
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z původních 78 500,-- Kč čtvrtletně. Žádost projednal starosta s ředitelem základní
školy, škola je schopna ušetřit ze schváleného rozpočtu cca 40 tisíc Kč.
Zastupitelstvo souhlasí se zvýšením rozpočtu ZŠ Kunžak v kapitole „plyn“ o
130 000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
c) Sbor dobrovolných hasičů Mosty žádá o poskytnutí příspěvku na pořádání hasičských
závodů v Mostech dne 24.6.2006.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
d) PLECH TEAM Kunžak žádá o přidělení dotace na sportovní vybavení pro rok 2006.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20 000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
e) František Rangl, Vestecká 88, Vestec žádá o zapůjčení prostoru ve Střížovické ulici na
parkování nákladní automobilů při konání pouti v roce 2006.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím požadované prostoru na parkování nákladních
automobilů zdarma. Ukládá starostovi, aby zjistil možnost snížení cen vstupného na
jednotlivé atrakce v případě, že by Obec snížila o cca 30 % dohodnuté nájemné.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta seznámil zastupitelstvo se stížností manželů Štruplových na jednání paní Evy
Dvořákové, učitelky MŠ Kunžak, která fyzicky potrestala jejich dceru Kláru v MŠ.
Starosta pověřuje školskou a kulturní komisi, aby se zúčastnila jednání vedení MŠ
Kunžak s učitelkou Evou Dvořákovou a podala zprávu o výsledku jednání na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
g) Jindřich Nypl, Mutná 8 žádá o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny , se
kterou zásobuje 3 x týdně části Mosty a Valtínov.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1500,-- Kč měsíčně.
Hlasování: jednohlasně
h) Jana a Soběslav Juklovi, trvale bytem Krakovská 1256/24, 111 00 Praha 1, majitelé
domu čp. 63 v Kunžaku – nemovitá kulturní památka – roubenka, požádali o pronájem
části pozemku p.č. 4837/1 v k.ú. Kunžak mezi domy čp. 63 a čp. 62.
Majitelem domu čp. 62 jsou Miroslav a Alena Šavrdovi, trvale bytem České
Budějovice, Kostelní 1041/44, kteří si mezi domy čp. 62 a čp. 63 udělali dřevěný plot
a mají na něm zámek. Na uvedenou část pozemku nemají nájemní smlouvu.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 4837/1
v obci a k.ú. Kunžak mezi domy čp. 62 a 63. O zveřejnění záměru prodeje budou
vlastníci obou nemovitostí písemně informováni.
Hlasování: jednohlasně
Ch) Petr a Miloslav Havelkovi, Jindřichův Hradec, Vajgar 682/III žádají o pronájem
pozemku p.č. 4410/7 ostatní plocha o výměře 439 m2 v k.ú. Kunžak u rybníka
Komorník. Pronájem žádají od 1.7.2006 do 31.12.2010, tedy na 4,5 roků. Navrhují
roční nájemné ve výši 3000,-- Kč , tj. cca 6,80 Kč/m2 a rok. Na pronajatém pozemku
hodlají provozovat rekreační služby – umístění ubytovacích maringotek.
Pozemek již měli pronajatý od 1.9.2004 do 31.8.2005 za stejné roční nájemné.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku
p.č. 4410/7, ostatní plocha v k.ú. Kunžak o výměře 439 m2.
Hlasování: jednohlasně
i) FotoČR - dokumentární a publicistický archiv fotografií míst ČR, předložil návrh
smlouvy o dílo na zhotovení fotografií Kunžaku včetně všech částí za cenu 1,-- Kč za
každého trvale bydlícího obyvatele s tím, že tyto fotografie budou umístěny na
internetové adrese www.fotocr.cz, soubor pořízených fotografií bude obci poskytnut
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v plné verzi v elektronické podobě a Obec je oprávněna používat fotografie k vlastním
nekomerčním účelům.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v předložené podobě.
Hlasování: jednohlasně
j) Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.
České Budějovice poskytnou Obci sponzorský dar ve výši 15 000,-- Kč, určený na
rozvoj sportu a tělovýchovy. Za tento dar požadují umístit v obci plošnou reklamu
jejich společnosti. Reklama společnosti VAK JČ a.s. bude umístěna na hřišti TJ Obal
Rozkoš. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby sponzorský dar byl poskytnut TJ Obal
Rozkoš Kunžak. Smlouva o sponzorském daru bude uzavřena přímo mezi VAK JČ
a.s. a TJ Obal Rozkoš Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
k) Zastupitelstvu byla předložena rozpočtová opatření vlastní:
- č. 6/2006 – refundace výdajů na příspěvek na individuální dopravu
- č. 7/2006 – doúčtování dotace Rekonstrukce MK náměstí
- č. 8/2006 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- č. 9/2006 – přesuny mezi položkami
- č. 10/2006 – výtěžek z provozu VHP – rozdělení na tělovýchovu
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření vlastní č. 6-10/2006 schvaluje s tím, že
jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
l) V souvislosti s realizací akce „Suchdol u Kunžaku – obnova přípojky NN v k.ú.
Suchdol“. Je nutné uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno ve prospěch
E-ON Distribuce a.s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČO 26078198 s Obcí
Kunžak jako vlastníkem pozemků p.č. 183, 297/3 a 508 v k.ú. Suchdol u Kunžaku.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že Obec Kunžak jako strana povinná z věcného břemene
uzavře s E-ON Distribuce a.s. České Budějovice, IČO 26078198, smlouvu o budoucí
smlouvě na zřízení bezúplatného práva věcného břemena na realizaci stavby „obnova
přípojky NN v k.ú. Suchdol u Kunžaku. Podle projektové dokumentace Fiera a.s.,
Jindřichův Hradec na umístění kabelu NN a skříně SP na zatížených pozemcích st.
183,297/3 a 508 v k.ú. Suchdol u Kunžaku, vedených na LV 10001 a přístupu a
příjezdu k zařízení distribuční sítě na účelem provozování, údržby, oprav a
rekonstrukce. Pro budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene zajistí oprávněná
strana z věcného břemene geometrický plán a uhradí veškeré poplatky spojené
s vkladem do katastru.
Hlasování: jednohlasně
m) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze dne 11.5.2006 z jednání, které proběhlo
na základě žádosti paní Rokytové ve věci stínění a odstranění stromů před domem čp.
354 v Kunžaku, ulice Hradecká. Na jednání bylo zjištěno, že stromy nikomu nestíní,
ale brání při zimní údržbě přilehlého chodníku. Bylo dohodnuto, že Obec zajistí
odstranění stávajících dřevin v měsíci říjnu tohoto roku s tím, že následně budou
vysazeny 4 ks Cypřiš raketa. Dne 23.5.2006 obdržela Obec další dopis od paní
Rokytové, ve kterém jménem dalších bydlících v domě čp. 354 navrhuje, že by se dva
smrky nemusely odstranit.
Zastupitelstvo bere dopis paní Rokytové ze dne 23.5.2006 na vědomí s tím, že stromy
budou odstraněny tak, jak bylo dohodnuto při jednání na místě samém a tím považuje
jednání v této záležitosti za skončené.
n) Renata a Roman Maškovi, Kunžak 310 žádají o koupi části p.č. 274/1 a 275 v k.ú.
Kunžak, Malé Podolí na stavbu RD.
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o)

p)

q)

ř)

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby žádost manželů Maškových, Kunžak 310 o pozemek
na stavbu RD na Malém Podolí byla zařazena do pořadníku žadatelů.
Hlasování: jednohlasně
Obec Kunžak obdržela žádost Ing. Mileny a Ivana Vackových, Praha, Kpt. Stránského
č. 989/16 o koupi pozemku p.č. 272/18 v k.ú. Mosty na stavbu RD.
Zastupitelstvo ukládá stavební komisi projednat možnost odprodeje pozemku p.č.
272/18 v k.ú. Mosty
Hlasování: jednohlasně
Obec nechala zaměřit části parcel 274/1 a 275 v k.ú. Kunžak na Malém Podolí
v souladu s územním plánem na stavební parcely, určené ke stavbě RD. Vzniknou zde
4 stavební parcely a přístupová komunikace k nim.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby bylo zadáno zpracování projektu na zasíťování této
lokality. Požaduje oslovit dvě firmy – P-atelier a ještě jednu další.
Hlasování: jednohlasně
Vlastníci p.č. 274/6 o výměře 525 m2, která navazuje na pozemky p.č. 274/1 a 275
v k.ú. Kunžak na Malém Podolí navrhují Obci Kunžak její odkoupení za cenu
52 500,-- Kč s tím, že by Obec uhradila náklady, spojené s přípravou smlouvy,
znalecký posudek, daň z převodu a vklad do KN.
Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením p.č. 274/6 o výměře 525 m2 v k.ú. Kunžak od
Pavla Kozla, Petra Kozla, Bořivoje Pudila a Markéty Kořínkové za 52 500,-- Kč s tím,
že Obec uhradí odhad, vklad do KN, náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a daň
z převodu nemovitostí.
Hlasování: jednohlasně
Starosta informoval zastupitelstvo, že byla podána žádost o dotaci ze SFŽP na
plynofikaci mateřské školy v Kunžaku. Bylo by dobré, aby Obec, pokud dotaci
získá,měla předem vybranou firmu, která uvedenou akci zrealizuje.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byly osloveny tyto firmy:
1) Plynoservis Schmeister, Václavská 160/II, Jindřichův Hradec
2) Hron Dačice s.r.o., Kramářova 23/II, Dačice
3) Instalo – Bartoň Jaroslav, Kapetova 47/III, Dačice
4) Instalatérství Jaromír Mitáš, Hradecká 50, Nová Bystřice
5) MONTOP Leoš Janotka, Lomy 6
Akce bude realizována pouze v případě, že Obec získá požadovanou dotaci.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 47
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 25.5.2006
Zastupitelstvo obce
S o u h l a s í:
- souhlasí s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2005 a to bez výhrad.
- se zvýšením rozpočtu ZŠ Kunžak v kapitole „plyn“ o 130 000,-- Kč.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 4000,-- Kč SDH Mosty na závody v požárním sportu
- s poskytnutím dotace ve výši 20 000,-- Kč pro PLECH TEM Kunžak
- s poskytnutím požadovaného prostoru na parkování nákladních automobilů ve Střížovické
ulici při pouti v srpnu 2006 firmě Rangl zdarma
- s poskytnutím dotace ve výši 1500,-- Kč měsíčně Jindřichu Nyplovi, Mutná 8 na provoz
pojízdné prodejny , se kterou zásobuje 3 x týdně části Mosty a Valtínov.
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 4837/1 v obci a k.ú. Kunžak mezi domy čp. 62 a
63. O zveřejnění záměru prodeje budou vlastníci obou nemovitostí písemně informováni.
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- zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 4410/7, ostatní plocha v k.ú. Kunžak o výměře
439 m2.
- s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení fotografií Kunžaku včetně všech částí za cenu 1,-Kč za každého trvale bydlícího obyvatele s tím, že tyto fotografie budou umístěny na
internetové adrese www.fotocr.cz, soubor pořízených fotografií bude obci poskytnut v plné
verzi v elektronické podobě a Obec je oprávněna používat fotografie k vlastním nekomerčním
účelům.
- s tím, že sponzorský dar společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. České
Budějovice na rozdoj tělovýchovy a sportu v obci bude poskytnut TJ Obal Rozkoš
Kunžak.Smlouva o sponzorském daru bude uzavřena přímo mezi TJ Obal Rozkoš Kunžak a
společností
VAK JČ a.s.
- s tím, že Obec Kunžak jako strana povinná z věcného břemene uzavře s E-ON Distribuce
a.s. České Budějovice, IČO 26078198, smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného
práva věcného břemena na realizaci stavby „obnova přípojky NN v k.ú. Suchdol u Kunžaku.
Podle projektové dokumentace Fiera a.s., Jindřichův Hradec na umístění kabelu NN a skříně
SP na zatížených pozemcích st. 183,297/3 a 508 v k.ú. Suchdol u Kunžaku, vedených na LV
10001 a přístupu a příjezdu k zařízení distribuční sítě na účelem provozování, údržby, oprav a
rekonstrukce. Pro budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene zajistí oprávněná strana
z věcného břemene geometrický plán a uhradí veškeré poplatky spojené s vkladem do
katastru.
- s tím, aby žádost manželů Maškových, Kunžak 310 o pozemek na stavbu RD na Malém
Podolí byla zařazena do pořadníku žadatelů.
- s tím, aby bylo zadáno zpracování projektu na zasíťování lokality p.č. 274/1 a 275 v k.ú.
Kunžak na stavbu 4 rodinných domů. Požaduje oslovit dvě firmy – P-atelier a ještě jednu
další.
- s odkoupením p.č. 274/6 o výměře 525 m2 v k.ú. Kunžak od Pavla Kozla, Petra Kozla,
Bořivoje Pudila a Markéty Kořínkové za 52 500,-- Kč s tím, že Obec uhradí odhad, vklad do
KN, náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a daň z převodu nemovitostí.
- s tím, aby na realizaci akce „plynofikace MŠ Kunžak“ byly osloveny tyto firmy:
1) Plynoservis Schmeister, Václavská 160/II, Jindřichův Hradec
2) Hron Dačice s.r.o., Kramářova 23/II, Dačice
3) Instalo – Bartoň Jaroslav, Kapetova 47/III, Dačice
4) Instalatérství Jaromír Mitáš, Hradecká 50, Nová Bystřice
5) MONTOP Leoš Janotka, Lomy 6
Akce bude realizována pouze v případě, že Obec získá požadovanou dotaci.
Schvaluje:
- toto stanovisko k dopisu p. Danneye:
účelová komunikace, která je vedena po KN parcele č. 4773/1 /PK 4773 a PK 4772/, je
zapsána LV 10001 pro Obec Kunžak. Tato účelová komunikace slouží ke spojení
jednotlivých nemovitostí /čp. 247,248,281,283 a 290/ pro potřeby vlastníků těchto
nemovitostí a ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi a dále
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Zákon údržbu a opravu účelových
komunikací neřeší. Je na dobré vůli vlastníka, zda se o účelovou komunikaci stará. Obec
Kunžak se údržby a oprav této komunikace v úseku od silnice II/151 k nemovitosti čp. 247
nikdy nezříkala, prováděla a bude ji provádět i nadále a to v takovém rozsahu, který odpovídá
možnostem Obce. Poslední oprava většího rozsahu, provedená dodavatelsky, se uskutečnila
od 21.6.2004 do 22.11.2004 a vyžádala si částku 65 192,50 Kč. Od tohoto data byly
provedeny menší opravy pracovníky Obce. V rozpočtu Obce Kunžak na rok 2006 byla
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vyčleněna částka na běžné opravy místních a účelových komunikací, ve které je počítáno i
s opravou výše uvedené komunikace. Oprava bude zahájena v nejbližších dnech.
Účelová komunikace, která je vedena po KN p.č. 4776 je zapsána na LV 10001 pro
Obec Kunžak. Vzhledem k tomu, že přístup k nemovitosti čp. 283 je po účelové komunikaci,
ležící na KN parcele č. 4773/1, kterou Obec Kunžak opravuje, nebude účelová komunikace na
KN parcele č. 4773 Obcí Kunžak v současné době opravována. Pokud tuto komunikaci pan
Danney užívá,je na něm, zda ji na své náklady bude opravovat.Obec Kunžak jako vlastník
této účelové komunikace dá k těmto opravám souhlas.
V plánu zimní údržby Obce Kunžak je účelová komunikace na parcele č. 4773/1 označena
jako trasa č. 5, sloužící přístupu k nemovitostem čp. 247.248,281,283 a 290 a její zimní
údržbu zajišťuje pro Obec Kunžak smluvně ZD Kunžak. Tato účelová komunikace je pro
zimní údržbu zařazena ve III. pořadí důležitosti, to znamená, že je udržována po ošetření
komunikací I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději však do 48 hodin.
Účelová komunikace na KN p.č. 4776 není a nebude Obcí Kunžak v zimě udržována ze
stejných důvodů pro které není opravována jak je výše uvedeno.
Vzhledem k tomu, že přes žádost Obce ze dne 15.5.2006 nespecifikoval pan Danney
situace z letošní zimy, které by se již neměly opakovat, není možné se k nim vyjádřit.
- jako nejvýhodnější nabídku pro klimatizaci počítačové učebny ZŠ Kunžak nabídku firmy
LAVOS servis chlazení spol. s r.o., Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 65 450,-- Kč
včetně DPH.
- předložená rozpočtová opatření vlastní č. 6-10/2006 s tím, že jsou nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Ukládá:
- starostovi, aby zjistil u firmy Rangl možnost snížení cen vstupného na jednotlivé atrakce
v případě, že by Obec snížila nájemné za náměstí o cca 30 %
- stavební komisi projednat možnost odprodeje pozemku p.č. 272/18 v k.ú. Mosty
Bere na vědomí:
- dopis paní Rokytové ze dne 23.5.2006 s tím, že stromy budou odstraněny tak, jak bylo
dohodnuto při jednání na místě samém a považuje jednání v této věci za skončené.
Starosta pověřuje školskou a kulturní komisi, aby se zúčastnila jednání vedení MŠ Kunžak
s učitelkou Evou Dvořákovou a podala zprávu o výsledku jednání na příštím zasedání
zastupitelstva obce.

O v ě ř o v a t e l é:
Kálal Robert

Brunnerová Alena

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 19.10 hodin
Zapsala: Matoušková

