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Z á p i s č. 52
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 12.října 2006 v 17.00 hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Holoubek Jar., Brunnerová A:, Kálal Rob.,
Ing. Šamal Vlad., Hanzalík R., Ing. Kovář E., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E.,
Zámečník Zd.
Program: 1. Závěrečné zasedání zastupitelstva obce Kunžak
2. Různé
Navržený program zastupitelstvo schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Brunnerová Alena, Holoubek Jaromír
V úvodu byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisy p. Meixnera a sl. Krejcarové .
K uvedeným dopisům předložil zastupitelstvu toto stanovisko:
K dopisu pana Josefa Meixnera, Kunžak – Jitra čp. 283 ze dne 25.09.2006 sděluji následující:
Na schůzi zastupitelstva obce Kunžak dne 17.08.2000 byl mimo jiné projednáván
záměr firmy SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. „Propojení kunžatecka se sítí cykloturistických
tras v příhraniční oblasti okresu Jindřichův Hradec“. Zastupitelstvo se k tomuto záměru mělo
vyjádřit. Bylo hlasováno o tom,zda se obec k tomuto projektu připojí, nebo zda bude
vystupovat samostatně. Z 10ti přítomných zastupitelů hlasovalo pro připojení se k projektu
firmy SUNNY SIDE 7 zastupitelů, pro samostatné vystupování nikdo, hlasování se zdrželi 3
zastupitelé. Zastupitelstvo rozhodlo ustanovit komisi, která podá připomínky k předloženému
projektovému záměru. Současně byla obci předložena kopie smlouvy mezi objednatelem
SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. a Českomoravskou rozvojovou agenturou na dodávku
zakázky „ Příprava propojení střediska SUNNY SIDE SERVICE s.r.o na stávající síť
cyklotras“ . Cena byla stanovena na částku 97 000,-- Kč, dodací lhůta květen 2001.Dále byl
předložen dopis Ing. Vondráka, popisující význam projektu pro obec Kunžak.
Komise, ustavená zastupitelstvem, dne 17.8.2000 na svém zasedání 30.8.2000
posoudila návrh ČMRA, který řešil „ Propojení kunžatecka se sítí cykloturistických tras
v příhraniční oblasti okresu Jindřichův Hradec“ a tento připomínkovala.
Na základě vyjádření komise byl dne 31.8.2000 obcí zaslán dopis ČMRA, ve kterém
se k bodu 5) zápisu píše – požadavek na doplnění trasy Kunžak – Suchdol – Mosty –Zvůle –
křižovatka na Terezín je chápán jako doplnění projektu firmy SUNNY SIDE SERVICE s.r.o..
V tomto rozsahu je Obec Kunžak ochotna se na projektu finančně v roce 2001 podílet.
Dne 25.10.2000 byla mezi obcí Kunžak jako objednatelem a ČMRA jako
zhotovitelem podepsána smlouva, jejímž předmětem byla dodávka zakázky „Zajištění
projektových podkladů včetně kladných stanovisek dotčených orgánů pro vyznačení
cyklotrasy podle požadavku obce a to Kunžak – Suchdol – Mosty – Zvůle – napojení na již
připravenou trasu Kunžak – Český Rudolec“. Cena byla stanovena na částku 35 500,-- Kč,
dodací lhůta říjen 2001.
Na základě uhrazené faktury č. 8/2001 na částku 35 500,-- Kč byla Obci Kunžak
ČMRA předána projektová dokumentace, vypracovaná Ing. M. Součkem, popsaná takto:
Pořizovatel: Obec Kunžak
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Akce: Cykloturistické propojení „kunžatecka“ s příhraniční sítí cyklotras.
Obsah: značení cykloturistických tras
Místo: Kunžak
Zakázka: 1/2001
Datum: 04/01
Na tuto projektovou dokumentaci obdržela Obec Kunžak v roce 2001 příspěvek od
SPOM ve výši 10 000,-- Kč. Následně v roce 2003 získala Obec grant Jihočeského kraje na
vyznačení tras dle výše uvedené projektové dokumentace. Vyznačení a úpravu PD provedl na
základě smlouvy Ing. Souček. Celková hodnota díla činila 144 816,-- Kč, z toho grant
115 853,-- Kč, vlastní zdroje obce 28 963,-- Kč, z toho dotace od obcí Člunek a Střížovice
13 964,-- Kč. Obec Kunžak nikdy neobdržela žádnou částku, kterou ve svém dopise ze dne
7.7.2000 uvádí pan Josef Meixner jako – cituji “ na které pak Obec za další dva roky
obdržela mnohonásobně vyšší částku peněz na údržbu“.
O osudu zakázky SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. „ Příprava propojení SUNNY SIDE
SERVICE s.r.o. na stávající síť cyklotras“ není obci Kunžak do dnešního dne nic známo. O
této záležitosti jsem hovořil i s Ing. Vondrákem a dle jeho vyjádření ani on neví o této
záležitosti nic bližšího.
Obec Kunžak nikdy žádný sponzorský dar ve výši 100 000,-- Kč od pana Josefa
Meixnera na rozšíření cyklistických tras a stezek neobdržela a ani jí nikdy nebyla panem
Josefem Maixnerem předána projektová dokumentace, zpracovaná na základě výše citované
smlouvy mezi ČMRA a SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. ze dne 4.7.2000.
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis p. Meixnera a plně se ztotožňuje se stanoviskem starosty
obce. Zastupitelstvo požaduje, aby p. Meixner předložil doklad o tom, že Obci Kunžak
poskytl sponzorský dar ve výši 100 000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem firmy TRSCO spol. s r.o. Jindřichův
Hradec na spolupráci při vybudování sběrného dvora odpadů v Kunžaku. Firma
předložila cenovou nabídku na úpravu plochy a oplocení v celkové částce
222 161,10 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TESCO spol. s r.o.
Jindřichův Hradec na akci „Sběrný dvůr Kunžak“ – úprava a zpevnění plochy včetně
oplocení v celkové částce 222 161,10 Kč včetně DPH s tím, že část bude uhrazena
ještě v letošním roce, druhá polovina v roce 2007 po dokončení prací.
Hlasování : jednohlasně
Firma dále nabízí, že tento sběrný dvůr bude provozovat a to tak, že dodá sběrné
nádoby, kontejnery a velkoobjemové kontejnery, které budu umístěny na zpevněné
ploše. Pro sběr nebezpečných odpadů bude sloužit mobilní sklad nebezpečných
odpadů. Provoz sběrného dvora bude zajišťovat stálá obsluha 2 x týdně, tj. ve středu
16-18 hodin, v sobotu 9-11 hodin – občan Kunžaku.
Cena za provoz sběrného dvora je nabídnuta v částce 120 000,-- Kč ročně.
Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy TESCO spol. s r.o. Jindřichův Hradec na
budoucí provoz sběrného dvora v Kunžaku za částku 120 000,-- Kč ročně.
Hlasování: jednohlasně
b) Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že je potřeba sdružit finanční prostředky na
dofinancování provozních nákladů Mikroregioonu Podjavořicko v částce 6 960,-- Kč
za naši obec.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování. Jednohlasně
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c) Odvodňovací koryto Malé Podolí kunžak – jsou souhlasná vyjádření všech
zainteresovaných, SÚS provede podkop vozovky ještě do konce října. Starosta oslovil
firmu PAS PLUS s.r.o. o podání cenové nabídky na vybudování cca 150 m stoky .
Nabídka firmy je na 10 000,-- Kč včetně DPH za cca 150 m stoky.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
d) V současné době je dokončována komunikace ke hřbitovu, konečná cena je
48 000,-- Kč.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
e) Starosta požádal firmu DOZNAČ o cenovou nabídku na zpomalovací pruh na místní
f) komunikaci v ulici Boženy Němcové. Cenová nabídka zní na částku 14 799,-- Kč
včetně DPH.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí s tím, že o případné objednávce bude
rozhodovat budoucí zastupitelstvo.
g) Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku místního šetření ve věci žádosti manželů
Budíčkových o odkup části p.č. 1420/14 v k.ú. Valtínov. Zastupitelstvo požaduje, aby
bylo nejprve jednáno o majetkoprávním vypořádání pozemku p.č. 85 pod stávající
komunikací a teprve poté bude možno rozhodnout o prodeji požadované části
manželům Budíčkovým
Hlasování: jednohlasně
h) Základní škola Kunžak žádá o navýšení příspěvku na provoz ZŠ Kunžak o částku
140 000,- Kč. V rozpočtu obce byla na rok 2006 schválena částka 70 000,-- Kč na
rozšíření školní počítačové sítě a přechod na rychlý internet. Tyto prostředky dosud
nebyly čerpány z rozpočtu obce, neboť byly hrazeny z rozpočtu ZŠ . Dalších
70 000,-- Kč požaduje škola na pořízení počítačů do učebny informatiky tak, aby
učebna mohla být používána početnějšími třídami.
Zastupitelstvo souhlasí s převodem částky 70 000,-- Kč na účet ZŠ Kunžak a
s navýšením příspěvku na provoz ZŠ Kunžak o 70 000,- Kč – nákup počítačů do
učebny informatiky.
Hlasování: jednohlasně
i) Zastupitelstvu byla předložena k projednání rozpočtová opatření vlastní č. 27-29/2006.
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje
Rozpočtová opatření vlastní č. 27-29/2006, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
j) Starosta informoval zastupitelstvo, že v souladu s výsledky předběžného auditu Obce
Kunžak je nutné doplnit zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO III v Kunžaku
o ustanovení, týkající se nakládání s majetkem.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s novým zněním Zřizovací listiny JPO III. Tato listina
nabývá platnosti dnem 13.10.2006 a zároveň se ruší Zřizovací listina z 16.02.2004.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
k) Zastupitelstvu byl předložen k projednání Dodatek č. 1 ke Směrnici k nakládání
s majetkem obce, který upravuje vedení evidence drobného dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok v částce do 3000,-- Kč
tak, že tento majetek je veden na podrozvahových účtech.
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici k nakládání s majetkem obce.
Hlasování: jednohlasně
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l) Starosta informoval zastupitelstvo, že s firmou Sláma s.r.o., Jindřichův Hradec byla
uzavřena smlouva o dílo na povedení opravy střech na obecních budovách ,
poškozených v zimním období. Do dnešního dne nejsou práce provedeny a přes
veškerou snahu se nedaří přinutit firmu k tomu, aby opravu provedla co nejdříve,
protože další zima na sebe nemusí nechat dlouho čekat. Starosta situaci projednal již
s právníkem a pokud firma nenastoupí práce příští týden, bude po nich vymáhána
sankce za neplnění smlouvy.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
m) Starosta informoval zastupitelstvo, že při likvidaci Družstva Vodospol se likvidační
zůstatek dělí mezi členské obce podle majetkových podílů. Pro obec Kunžak to
znamená částku 73 970,-- Kč, která bude zdaněna 15 %.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
n) Gabriela Krejcarová požádala o zneveřejnění části komunikace kolem domu čp. 283
v Kunžaku – na Lánech. Na 13.10. bylo svoláno jednání na místě samém. Starosta
požádal zastupitelstvo o vyjádření, v jakém rozsahu by bylo možné omezit přístup na
tuto komunikaci.
Zastupitelstvo navrhuje omezit provoz motorových vozidel mimo dopravní obsluhy.
Hlasování: jednohlasně
o) Starosta informoval zastupitelstvo, že při čtvrtletním sběru rozměrného odpadu došlo
k tomu, že dva občané z Kunžaku jezdili po Kunžaku a vybírali železný šrot, který pak
ukládali na pozemek – účelovou komunikaci . Jakmile toto bylo zjištěno, byla věc
předána k šetření Policii ČR. Zajištěný železný šrot byl obcí odvezen. Jednalo se o
2320 kg za cenu 2,70 Kč za kg. Vzápětí p. Kubík oznámil Polici ČR, že Obec odvezla
jeho železný šrot, protože paní Buchnerová mu dala svoje železo.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Dále nebylo žádných dotazů a připomínek. Starosta ukončil pracovní část jednání požádal
zastupitelstvo, aby se přemístilo do obřadní síně, kde bude za přítomnosti veřejnosti
zhodnoceno uplynulé volební období.
V obřadní síni starosta v krátkém projevu zhodnotil uplynulé volební období od
listopadu 2002. Připomněl, jaké významné investiční akce byly zrealizovány
v jednotlivých letech. Bylo proinvestováno 35 413 765,-- Kč, z toho získané dotace,
granty a příspěvky činily částku 17 332 566,-- Kč, tj. 48,94 %. Starosta zdůraznil, že
zastupitelstvo předává tuto obec s minimálním zadlužením 4 000 050,-- Kč /úvěr na DPS/
a 370 415,-- Kč/leasing traktor/. Zůstatek na účtu obce k dnešnímu dni ční 3 948 788,89
Kč a předpokládaný zůstatek k 31.12.2006 je 4 200 000,-- Kč.
Byly zde nastíněny i některé nejdůležitější akce, kterými se bude muset zabývat budoucí
zastupitelstvo obce, které vzejde z komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října 2006.
Z těch nejdůležitějších jmenoval tyto:
- trvalá péče o rozvoj základní a mateřské školy
- přestavba pavilonu MŠ na zdravotní středisko
- rekonstrukce kanalizačního přivaděče k ČOV
- výstavba malometrážních bytů
- příprava stavební parcel na výstavbu RD
- opravy místních komunikací
- výstavby ČOV a kanalizace v místních částech
- sběrný dvůr – odpady
- vytváření podmínek pro spolkovou činnost v místě a tak dále a tak dále.
Závěrem projevu starosta poděkoval všem občanům, spolkům a firmám v obci za
dobrou spolupráci v uplynulém volebním období. Potom poděkoval všem členům
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stávajícího zastupitelstva, jejich partnerkám a partnerům, pracovnicím Obecního úřadu a
pracovníkům obce a popřál všem hodně štěstí a pevné zdraví do dalších let. Členům
zastupitelstva pak byl starostou předán dárek a květina a byla pořízena společná
fotografie pro kroniku obce.
Poté starosta zasedání ukončil a pozval všechny zastupitele, jejich partnery a partnerky
a pracovních Obecního úřadu na společnou večeři.

U s n e s e n í č. 52
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 12.10.2006

Zastupitelstvo obce:

Souhlasí:
- s tímto stanoviskem k dopisu p. Meixnera ze dne 25.9.2006:
Na schůzi zastupitelstva obce Kunžak dne 17.08.2000 byl mimo jiné projednáván záměr
firmy SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. „Propojení kunžatecka se sítí cykloturistických tras
v příhraniční oblasti okresu Jindřichův Hradec“. Zastupitelstvo se k tomuto záměru mělo
vyjádřit. Bylo hlasováno o tom,zda se obec k tomuto projektu připojí, nebo zda bude
vystupovat samostatně. Z 10ti přítomných zastupitelů hlasovalo pro připojení se k projektu
firmy SUNNY SIDE 7 zastupitelů, pro samostatné vystupování nikdo, hlasování se zdrželi 3
zastupitelé. Zastupitelstvo rozhodlo ustanovit komisi, která podá připomínky k předloženému
projektovému záměru. Současně byla obci předložena kopie smlouvy mezi objednatelem
SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. a Českomoravskou rozvojovou agenturou na dodávku
zakázky „ Příprava propojení střediska SUNNY SIDE SERVICE s.r.o na stávající síť
cyklotras“ . Cena byla stanovena na částku 97 000,-- Kč, dodací lhůta květen 2001.Dále byl
předložen dopis Ing. Vondráka, popisující význam projektu pro obec Kunžak.
Komise, ustavená zastupitelstvem, dne 17.8.2000 na svém zasedání 30.8.2000
posoudila návrh ČMRA, který řešil „ Propojení kunžatecka se sítí cykloturistických tras
v příhraniční oblasti okresu Jindřichův Hradec“ a tento připomínkovala.
Na základě vyjádření komise byl dne 31.8.2000 obcí zaslán dopis ČMRA, ve kterém
se k bodu 5) zápisu píše – požadavek na doplnění trasy Kunžak – Suchdol – Mosty –Zvůle –
křižovatka na Terezín je chápán jako doplnění projektu firmy SUNNY SIDE SERVICE s.r.o..
V tomto rozsahu je Obec Kunžak ochotna se na projektu finančně v roce 2001 podílet.
Dne 25.10.2000 byla mezi obcí Kunžak jako objednatelem a ČMRA jako
zhotovitelem podepsána smlouva, jejímž předmětem byla dodávka zakázky „Zajištění
projektových podkladů včetně kladných stanovisek dotčených orgánů pro vyznačení
cyklotrasy podle požadavku obce a to Kunžak – Suchdol – Mosty – Zvůle – napojení na již
připravenou trasu Kunžak – Český Rudolec“. Cena byla stanovena na částku 35 500,-- Kč,
dodací lhůta říjen 2001.
Na základě uhrazené faktury č. 8/2001 na částku 35 500,-- Kč byla Obci Kunžak
ČMRA předána projektová dokumentace, vypracovaná Ing. M. Součkem, popsaná takto:
Pořizovatel: Obec Kunžak
Akce: Cykloturistické propojení „kunžatecka“ s příhraniční sítí cyklotras.
Obsah: značení cykloturistických tras
Místo: Kunžak
Zakázka: 1/2001
Datum: 04/01
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Na tuto projektovou dokumentaci obdržela Obec Kunžak v roce 2001 příspěvek od
SPOM ve výši 10 000,-- Kč. Následně v roce 2003 získala Obec grant Jihočeského kraje na
vyznačení tras dle výše uvedené projektové dokumentace. Vyznačení a úpravu PD provedl na
základě smlouvy Ing. Souček. Celková hodnota díla činila 144 816,-- Kč, z toho grant
115 853,-- Kč, vlastní zdroje obce 28 963,-- Kč, z toho dotace od obcí Člunek a Střížovice
13 964,-- Kč. Obec Kunžak nikdy neobdržela žádnou částku, kterou ve svém dopise ze dne
7.7.2000 uvádí pan Josef Meixner jako – cituji “ na které pak Obec za další dva roky
obdržela mnohonásobně vyšší částku peněz na údržbu“.
O osudu zakázky SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. „ Příprava propojení SUNNY SIDE
SERVICE s.r.o. na stávající síť cyklotras“ není obci Kunžak do dnešního dne nic známo. O
této záležitosti jsem hovořil i s Ing. Vondrákem a dle jeho vyjádření ani on neví o této
záležitosti nic bližšího.
Obec Kunžak nikdy žádný sponzorský dar ve výši 100 000,-- Kč od pana Josefa
Meixnera na rozšíření cyklistických tras a stezek neobdržela a ani jí nikdy nebyla panem
Josefem Maixnerem předána projektová dokumentace, zpracovaná na základě výše citované
smlouvy mezi ČMRA a SUNNY SIDE SERVICE s.r.o. ze dne 4.7.2000.
Zastupitelstvo požaduje, aby p. Meixner předložil doklad o tom, že Obci Kunžak poskytl
sponzorský dar ve výši 100 000,-- Kč.
- s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TESCO spol. s r.o. Jindřichův Hradec na akci
„Sběrný dvůr Kunžak“ – úprava a zpevnění plochy včetně oplocení v celkové částce
222 161,10 Kč včetně DPH s tím, že část bude uhrazena ještě v letošním roce, druhá
polovina v roce 2007 po dokončení prací.
- s nabídkou firmy TESCO spol. s r.o. Jindřichův Hradec na budoucí provoz sběrného
dvora v Kunžaku za částku 120 000,-- Kč ročně.
- se sdružením finančních prostředků v částce 6960,-- Kč pro Mikroregion Podjavořicko na
dofinancování provozních nákladů
- s tím, aby 150 m stoky odvodňovacího kanálu na Malém Podolí provedla firma PAS
PLUS s.r.o. za nabídnutou částku 10 000,-- Kč
- s tím, aby bylo nejdříve provedeno majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 85 v k.ú.
Valtínov pod komunikací a teprve potom může být rozhodováno o prodeji části p.č. 1420/14
manželům Budíčkovým
- s převodem částky 70 000,-- Kč na účet ZŠ Kunžak a s navýšením příspěvku na provoz ZŠ
Kunžak o 70 000,- Kč – nákup počítačů do učebny informatiky.

Schvaluje:
- rozpočtová opatření vlastní č. 27-29/2006, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
Zřizovací listiny JPO III. Tato listina nabývá platnosti dnem 13.10.2006 a zároveň se ruší
Zřizovací listina z 16.02.2004.
- Dodatek č. 1 ke Směrnici k nakládání s majetkem obce.
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Bere na vědomí:
- informaci o dokončení cesty ke hřbitovu za celkovou částku 48 000,-- Kč
- informaci o tom, že firma DOZNAČ nabízí zpomalovací pás na místní komunikaci v ulici
B. Němcové za částku 14 799,-- Kč s tím, že o případné objednávce bude rozhodovat
budoucí zastupitelstvo
- informaci starosta obce o jednání s firmou SLÁMA s.r.o., Jindřichův Hradec ohledně plnění
smlouvy o dílo na opravu střech na obecních budovách
- informaci o tom, že obec Kunžak dostane od Družstva Vodospol částku 73 970,-- Kč, která
bude zdaněna 15 % jako podíl na likvidačním zůstatku Družstva Vodospol
- informaci o budoucím jednání oo zneveřejnění účelové komunikace kolem domu čp. 283
v Kunžaku – na Lánech a doporučuje, aby zde byl omezen provoz motorových vozidel mimo
dopravní obsluhy.
- informaci starosty o problémech při pravidelném čtvrtletním sběru železa.

Ověřovatelé:
Brunnerová Alena

Holoubek Jaromír

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 18.50 hodin
Zapsala: Matoušková

