1
Z á p i s č. 1
z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 2.11.2006 v 17.oo hodin
Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Hanzalík R., Kálal R., Mgr. Krafková E., Kudrna
Jos., Ing. Popel P., Pudil Zd., Ing. Šamal Vl., Vobrová Dr. Zámečník Zd.
Schůzi zahájil a řídí pan Rudolf Hanzalík, nejstarší ze zvolených členů zastupitelstva obce
Kunžak, který v úvodu seznámil přítomné s navrženým programem jednání:
1. Kontrola osvědčení o zvolení
2. Složení slibu členy zastupitelstva obce
3. Jednací řád zastupitelstva
4. Volba volební a návrhové komise
5. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů výborů
6. Volba starosty a místostarosty
7. Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů
8. Různé
Při dohadovacím jednání volebních stran bylo rozhodnuto, že na dnešním jednání nebude
volena volební a návrhová komise. Předsedající proto navrhuje, aby byl z programu vypuštěn
bod č. 4.
Zastupitelstvo souhlasí s vypuštěním bodu č. 4 – volba volební a návrhové komise z programu
jednání zastupitelstva.Dalších připomínek a doplnění k programu nebylo.
Hlasování : jednohlasně
Předsedající určil zapisovatelkou ustavujícího zasedání paní Marii Matouškovou.
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Alenu Brunnerovou a paní Drahoslavu Vobrovou.
K bodu l.
Kontrola osvědčení o zvolení
Předsedající vyzval paní Matouškovou, aby společně s paní Brunnerovou a paní Vobrovou
provedly kontrolu Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Kunžak a podaly o
výsledku kontroly zprávu.
Jmenovanými byla provedena kontrola Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce Kunžak u všech přítomných členů zastupitelstva.
Paní Matoušková konstatovala, že všichni přítomní předložili patřičná Osvědčení,
nikdo z nich neprohlásil, že se vzdává mandátu.Do zastupitelstva obce Kunžak tedy byli
zvoleni:
Alena Brunnerová, Valtínov l, Jaroslav Čapek, Kunžak 412, Rudolf Hanzlík, Kunžak 4,
Robert Kálal, Valtínov 85, Mgr. Eva Krafková, Kunžak 316, Josef Kudrna, Kunžak 367,
Ing. Petr Popela, Kunžak 165, Zdeněk Pudil, Kunžak 511, Ing. Vladimír Šamal, Kunžak 400,
Drahoslava Vobrová, Kunžak 422 a Zdeněk Zámečník, Kunžak 38.
Všichni jmenovaní jsou přítomni na dnešním ustavujícím zasedání.
K bodu 2.
Složení slibu zastupitelstva obce
Poté bylo přistoupeno ke složení slibu. Znění slibu bylo nahlas přečteno předsedajícím
Rudolfem Hanzalíkem a poté každý ze zvolených členů zastupitelstva složil slib tak, že
hlasitě řekl „slibuji“ a podepsal znění slibu.
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K bodu 3:
Jednací řád zastupitelstva obce
Předsedající Rudolf Hanzalík se dotázal přítomných členů zastupitelstva, zda mají návrhy a
připomínky k dosavadnímu jednacímu řádu zastupitelstva obce, se kterým se všichni měli
možnost seznámit.
Žádných připomínek a námitek nebylo, zastupitelstvo souhlasí s tím, že se při svých jednáních
bude řídit dosavadním jednacím řádem zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů výborů
Je potřeba rozhodnout o způsobu volby – může být volba veřejná nebo tajná.
Předsedající navrhuje volbu veřejnou.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Volba starosty
Po dohadovacím jednání mezi volebními stranami je navržen jako kandidát na funkci
uvolněného starosty obce pan Jaroslav Čapek, SNK Tělovýchova a sport.
Jiné návrhy nebyly, předsedající vyzval přítomné aby hlasovali o tom, kdo je pro, aby
uvolněným starostou obce Kunžak byl pan Jaroslav Čapek.
Hlasování: 10 členů je pro
Čapek – zdržel se hlasování
Pan Hanzalík poblahopřál nově zvolenému starostovi obce a v souladu s § 91 zákona
č. 128/2000 Sb. mu předal další řízení dnešního jednání.
Jaroslav Čapek poděkoval panu Hanzlíkovi za dosavadní řízení schůze a všem členům
zastupitelstva za projevenou důvěru.
Volba místostarosty
Po dohadovacím jednání mezi volebními stranami je navržen jako kandidát na funkci
neuvolněného místostarosty Ing. Vladimír Šamal,
KDU – ČSL.
Vyzval přítomné, aby předložili jiné návrhy nebo námitky.
Jiné návrhy nebyly, starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby neuvolněným místostarostou
obce Kunžak byl pan Ing. Vladimír Šamal.
Hlasování: 10 hlasů pro
Ing. Šamal – zdržel se hlasování
K bodu 7:
Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů a členů
V souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích /obecní zřízení/ zastupitelstvo obce
zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor a volí jeho předsedu a členy.
Počet členů výboru je vždy lichý, nejméně tříčlenný.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

3
Kontrolní výbor: navrženi jsou:
předseda – Zdeněk Zámečník, Kunžak 38 – ČSSD
členové: Zdeněk Pudil, Kunžak 511 – KDU ČSL
Petr Král, Kunžak 401- bezpartijní – na kandidátce ČSSD
Zastupitelé byli vyzváni k podání jiných návrhů nebo námitek.
Jiné návrhy ani námitky nebyly, starosta dává hlasovat, kdo je pro, aby předsedou
kontrolního výboru byl pan Zdeněk Zámečník.
Hlasování: 10 hlasů pro
Zdeněk Zámečník se zdržel hlasování
Starosta dává hlasovat kdo je pro, aby členy kontrolního výboru byli:
Pan Zdeněk Pudil a Petr Král
Hlasování: 10 hlasů pro
Zdeněk Pudil – zdržel se hlasování
Finanční výbor: navrženi jsou:
Předseda – Ing. Petr Popela, Kunžak 165 – SNK Tělovýchova a sport
Členové: - Drahoslava Vobrová, Kunžak 422 – bezpartijní na kandidátce ČSSD
- Marie Vašková, Kunžak 430
Zastupitelé byli vyzváni k podání jiných návrhů nebo námitek.
Jiné návrhy ani námitky nebyly, starosta dává hlasovat, kdo je pro, aby předsedou finančního
výboru byl Ing. Petr Popela.
Hlasování: 10 hlasů pro
Ing. Popela se zdržel hlasování
Starosta dává hlasovat, kdo je pro, aby členy finančního výboru byly paní Drahoslava
Vobrová a paní Marie Vašková.
Hlasování: 10 hlasů pro
Drahoslava Vobrová – zdržela se hlasování
K bodu 8:
Různé:
1. Zřízení komisí obce
Po předběžném projednání s členy zastupitelstva oznámil starosta obce, že zřizuje jako své
výkonné, iniciativní a poradní orgány tyto komise:
- komisi stavební ve složení:
předseda Ing. Marie Buzková, Kunžak 441
členové: Jaroslav Průl, Kunžak 250
Jiří Drobil, Mosty 14
Eva Šteflová, Horní Dvorce 11/pracovnice Ob. úřadu/
-

komisi školskou a kulturní ve složení:
Předseda: Mgr. Eva Krafková, Kunžak 316
členové: Věra Miláčková, Kunžak 450
Iva Eichlerová, Kunžak 161
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-

komisi sociální, zdravotní a bytovou ve složení:
Předseda: Robert Kálal,Valtínov 85
Členové: Alena Brunnerová, Valtínov 1
Josef Drobil, Kunžak 458

komisi veřejného pořádku ve složení:
Přeseda: Rudolf Hanzalík, Kunžak 4
Členové: Josef Kudrna, Kunžak 416
Karel Loukota, Mosty 10
Zastupitelstvo obce bere složení komisí na vědomí.
-

2. Žádost o grant z grantové programu akčního plánu programu rozvoje Jihočeského
kraje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – 3. výzva pro
rok 2006
Havarijní stav kanalizačního přivaděče na ČOV vyžaduje rekonstrukci. Je možné
požádat o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje na podporu výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury. Žádost musí být podána do 30.11.2006.
Žádost bude možné podat pouze v případě, že se do tohoto termínu podaří získat
pravomocné stavební povolení.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byla podána žádost o grant z grantového
programu akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje na podporu výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury na akci „Rekonstrukce kanalizačního
přivaděče k ČOV v obci Kunžak“.
Hlasování: jednohlasně
3. Cenová nabídka – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na akci
„Kanalizační přivaděč k ČOV v obci Kunžak“.
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., Boženy Němcové 2/12, České Budějovice
předložily cenovou nabídku na zpracování PD ke stavebnímu povolení na akci
„Kanalizační přivaděč k ČOV v obci Kunžak“ za cenu 70 281,40 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo souhlasí, aby byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Vodovody a
kanalizace Jižní Čechy a.s., Boženy Němcové 2/12, České Budějovice
na zpracování PD ke stavebnímu povolení na akci „Kanalizační přivaděč k ČOV
v obci Kunžak“ za cenu 70 281,40 Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
4. Starosta informoval zastupitelstvo, že Strmilov získal titul „město“.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
5. Cenová nabídka na dodávku montáž zpomalovacího pruhu sídliště Zájedek činí
14 799,-- Kč a za zpracování PD 3 712,80 Kč vše včetně DPH.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí s tím, že bude ještě proveden průzkum
mínění mezi obyvateli sídliště a rozhodováno bude na některém z příštích jednání
zastupitelstva
6. Stanovení termínů jednání zastupitelstev:
Pondělí 27.11.2006, úterý 19.12.2006, čtvrtek 25.1.2007
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7. Pan Zámečník upozornil na velké nebezpečí při výjezdu z Hluboké cesty na ulici
Střížovická – je potřeba umístit zrcadlo. Paní Brunnerová v této souvislosti upozornila,
že zrcadlo na křižovatce u hřbitova je v zimních měsících stále zamrzlé – řešit se SÚS
8. Pan Kálal tlumočil žádost obyvatelů domu čp. 355, aby mezi dům a garáže byla
umístěna překážka, která by bránila průjezdu automobilů, protože je zde dětské hřiště
a z důvodu nepřehlednosti je projíždění automobilů v tomto místě nebezpečné.

U s n e s e n í č. 1/2006
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kunžak dne 02.11.2006
Zastupitelstvo obce:
V o l í:
- starostou obce Kunžak – Jaroslava Čapka
- místostarostou obce – Ing. Vladimíra Šamala
Z ř i z u j e : výbor kontrolní
výbor finanční
V o l í:
- předsedou finančního výboru – Ing. Petra Popelu
- předsedou kontrolního výboru – Zdeňka Zámečníka
Souhlasí:
- s tím, aby byla podána žádost o grant z grantového programu akčního plánu programu
rozvoje Jihočeského kraje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
akci „Rekonstrukce kanalizačního přivaděče k ČOV v obci Kunžak“.
- s tím, aby byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.,
Boženy Němcové 2/12, České Budějovicena zpracování PD ke stavebnímu povolení na akci
„Kanalizační přivaděč k ČOV v obci Kunžak“ za cenu 70 281,40 Kč včetně DPH.
Bere na vědomí:
složení komisí takto :
- komise stavební ve složení:
předseda Ing. Marie Buzková, Kunžak 441
členové: Jaroslav Průl, Kunžak 250
Jiří Drobil, Mosty 14
Eva Šteflová, Horní Dvorce 11/pracovnice Ob. Úřadu/
- komise školskou a kulturní ve složení:
Předseda: Mgr. Eva Krafková, Kunžak 316
členové: Věra Miláčková, Kunžak 450
Iva Eichlerová, Kunžak 161
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-

-

komise sociální, zdravotní a bytovou ve složení:
Předseda: Robert Kálal,Valtínov 85
Členové: Alena Brunnerová, Valtínov 1
Josef Drobil, Kunžak 458
komise veřejného pořádku ve složení:
Přeseda: Rudolf Hanzalík, Kunžak 4
Členové: Josef Kudrna, Kunžak 416
Karel Loukota, Mosty 10

- informaci o udělení titulu „město“ Strmilovu
- informaci o cenové nabídce na zpomalovací pruhy na sídliště Zájedek s tím, že bude ještě
proveden průzkum mínění mezi obyvateli sídliště a rozhodováno bude na některém z příštích
jednání zastupitelstva
Stanovuje:
- termíny jednání zastupitelstev takto:
pondělí 27.11.2006, úterý 19.12.2006, čtvrtek 25.1.2007

O v ě ř o v a t e l é:

Brunnerová Alena

Vobrová Drahoslava

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 18.oo hodin
Zapsala: Matoušková
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