Z á p i s č. 49
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 20.07.2006 v 19.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Holoubek Jar., Brunnerová A., Kálal Rob.,
Ing. Šamal Vl., Ing. Kovář E., Ing. Popela P., Mgr. Krafková Eva
Omluven: Zámečník Zdeněk, Hanzalík R.
Program: 1. Převod akcií Jihočeské plynárenské a.s.
2. žádost o grant Jihočeského kraje
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
4. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje bez dalších doplnění.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Eva Krafková, Ing. Petr Popela
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek
K bodu l:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s tím, že v roce 1999 byla podepsána smlouva o
smlouvě budoucí mezi Obcí Kunžak a Transgas s.p. . Účelem této smlouvy bylo uzavření
budoucí smlouvy o převodu akcií Jihočeské plynárenské a.s., IČO 60827807. Dne 13.7.2006
obdržela Obec Kunžak dopis RWE Transgas a.s. / nástupnická organizace za Transgas s.p./,
ve kterém oznamují, že došlo ke zrušení omezené převoditelnosti kmenových akcií JČP na
jméno v celém rozsahu tohoto omezení a RWE Transgas a.s. je oprávněna doručit Obci návrh
smlouvy o úplatném převodu 352 ks akcií JČP.Návrh této smlouvy byl současně obci
doručen.Zastupitelstvo bylo s obsahem této smlouvy seznámeno a v souladu se Smlouvou o
smlouvě budoucí ze dne 15.07.1999 a 22.7.1999 zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje návrh
Smlouvy o úplatném převodu s RWE Transgas a.s., IČO 26460815, kdy Obec Kunžak
prodává 352 ks akcií Jihočeské plynárenské a.s. za úplatu 825 440,-- Kč. Úplata ve výši
825 440,-- Kč byla Obci Kunžak uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s tím, že byl Jihočeským krajem vyhlášen
grantový program na podporu jednotek SDH Obcí a ostatních složek IZS. Název podopatření
– technické zhodnocení mobilní požární techniky pro jednotky SDH.
Bylo by možné požádat o dotaci na přestavbu hasičského vozu CAS 25, Š 706 RTHP.
Dotace je limitovaná částkou 400 000,-- Kč a musí tvořit maximálně 70 % skutečných
nákladů. Cenová nabídka firmy Jana Adamovičová – opravy, rekonstrukce a výroba hasící
techniky a zařízení, V horkách 947, 289 11 Pečky je na částku 577 359,-- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování:

K bodu 3:
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí na dny 20. a
21.10.2006.
Nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb stanoví stávající zastupitelstvo obce počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje v souladu s § 68, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích /obecní zřízení/ počet členů zastupitelstva obce Kunžak , který má zvolen ve volbách
do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a 21.10.2006 na 11 členů.
K bodu 4:
a) zastupitelstvu byla předložena k projednání rozpočtová opatření vlastní:
č. 14/2006 – Grant JČ kraje na Podporu programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště
- 2000,-- Kč pro ZŠ Kunžak
Č. 15/2006 – příspěvek JČ kraje na činnost SDH v obcích – 80000,-- Kč
Č. 16/2006 – Investiční dotace na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice v Kunžaku
- 100 000,-- Kč
Č. 17/2006 – převody mezi položkami
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření vlastní č. 14-17/2006 projednalo a schvaluje je.
Hlasování: jednohlasně
b) Starosta předložil zastupitelstvu nabídku firmy Miloš Huml, Jindřichův Hradec na
pokládku lina v pavilonu MŠ Kunžak
- volně položené PVC
46 622,42 Kč včetně DPH
- lepené PVC
64 033,90 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje pro podlahu v pavilonu C - MŠ Kunžak lepené PVC za nabídnutou
cenu 64 033,90 Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
c) starosta informoval zastupitelstvo o průběhu investičních akcí:
- chodník hasičárny Kunžak – provádí se, bylo zjištěno, že nad kanalizační šachtou byly při
pokládce sítí Telecomu odstraněny panely, které byly nahrazeny účkovými panýlky, ve
kterých jsou umístěny sítě Telecomu. Následkem tohoto neoprávněného zásahu došlo
k propadání chodníku a zanášení kanalizací šachty. Starosta svolal na místě jednání s firmou
TESCO s.r.o. Jindřichův Hradec a firmou Telefónica O2. Na jednání bylo dohodnuto, že
firma TESCO na náklady firmy Telefónica O2 provede opravu a to neprodleně dne
21.7.2006.
- VO Kaproun – v Kaprouně je prováděna přeložka sítí NN a Obec se k této akci připojí
s veřejným osvětlením, peníz jsou na to počítány v rozpočtu
Plynofikace MŠ – probíhá, kotelna je vyklizena, byl položen přívod plynu, v srpnu by mělo
být bez problému hotové.
- klimatizace v učebně ZŠ – dnes bylo dokončeno, předání proběhne zřejmě v pondělí
- VO Zvůle – jeden z majitelů pozemku v trase vedení s uložením nesouhlasí, bude nutné
hledat jiné řešení
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

d) Obec má k dispozici ještě nějaký stavební kámen za hasičárnou. Většina je zatím ve zdi,
kterou je nutno rozebrat. Starosta požádal zastupitelstvo o stanovení ceny za tento kámen
v případě, že zájemce zeď sám rozebere a odklidí.
Zastupitelstvo schvaluje cenu stavebního kamene v případě rozebrání zdi za hasičárnou na
částku 100,- Kč za tunu.
Hlasování: jednohlasně
U s n e s e n í č. 49
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 20.07.2006
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje na
podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS – název podopatření – technické
zhodnocení mobilní požární techniky na přestavbu hasičského vozu CAS 25 Š 706 RTHP
firmou Jana Adamovičová – opravy, rekonstrukce a výroba hasící techniky a zařízení,
V horkách 947, 289 11 Pečky za cenu 577 359,-- Kč
včetně DPH.
S c h v a l u j e:
- v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 15.07.1999 a 22.7.1999 návrh Smlouvy o
úplatném převodu s RWE Transgas a.s., IČO 26460815, kdy Obec Kunžak prodává 352 ks
akcií Jihočeské plynárenské a.s. za úplatu 825 440,-- Kč. Úplata ve výši 825 440,-- Kč byla
Obci Kunžak uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.
- pro podlahu v pavilonu C - MŠ Kunžak lepené PVC za nabídnutou cenu 64 033,90 Kč
včetně DPH.
- rozpočtová opatření vlastní č. 14-17/2006, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
- cenu stavebního kamene v případě rozebrání zdi za hasičárnou v Kunžaku na částku 100,Kč za tunu.
Stanovuje:
- v souladu s § 68, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ počet členů
zastupitelstva obce Kunžak , který má zvolen ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a
21.10.2006 na 11 členů.
B e r e n a v ě d o m í:
- informaci starosty o průběhu investičních akcí
Ověřovatelé:

Mgr. Eva Krafková

Ing. Petr Popela

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 20.30 hodin

Zapsala: Matoušková

