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Z á p i s č. 5
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak konané dne 22.02.2007 v 17.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová D., Brunnerová A., Kálal R., Hanzalík R., Pudil Z.,
Ing. Popel P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.,
Omluven: Ing. Šamal Vladimír
Přizvána: Danielová Jana
Přítomná veřejnost: p. F. Fical, týdeník Kurýr
Program: 1. Rozpočet obce na rok 2007
2. Inventarizace majetku obce k 31.12.2006
3. Výběrové řízení – výměna oken v MŠ Kunžak
4. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Kálal Robert, Brunnerová Alena
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Bez připomínek.
K bodu 1:
a)Paní Danielová seznámila zastupitelstvo s tím, že návrh rozpočtu byl zveřejněn od
26.01.2007 do 15.02.2007. Ze strany občanů nebyly podány žádné připomínky. Obec Kunžak
předkládá vlastní změnu návrhu rozpočtu takto: zvýšení výdajů o 100 000,- Kč – Komunální
služby a rozvoj ( generální oprava malotraktoru a výměna motoru Multicar), zvýšení
financování o 100 000,-- Kč.
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu včetně návrhu změny dne 20.02.2007 a předkládá
zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu obce Kunžak včetně zapracované změny
v celkovém objemu příjmů 15 009 040,-- Kč, výdajů 17 704 410,-- Kč a financování
2 695 370,-- Kč. Zvýšení výdajů bude pokryto použitím části zůstatku z roku 2006,
předpokládaný zůstatek ke konci roku 2007 po změně je 3 330 100,24 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2007, který je nedílnou součástí
tohoto zápisu .
Hlasování: jednohlasně
b) V návaznosti na rozpočet obce na rok 2007 byl zastupitelstvu předložen návrh
Rozpočtového výhledu obce na rok 2007-2009.
Předpokládaná výše v letech/v tis.Kč/
2007
2008
2009
Příjmy
15 009
15 075
15 075
Výdaje
17 704
18 843
18 843
Financování
2 695
3 768
3 768
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozpočtového výhledu na roky 2007-2009, který je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Pan Zámečník podal zastupitelstvu zprávu o tom, že kontrolní výbor provedl kontrolu
inventarizace majetku obce Kunžak podle stavu k 31.12.2006.Kontrolní výbor konstatoval, že
inventarizace byla provedena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb.,
v jednotlivých inventarizačních zápisech nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nesrovnalosti.
Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu obce inventarizaci ke schválení.
Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci majetku obce Kunžak podle stavu ke dni 31.12.2006.
Podrobná zpráva o výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Výběr dodavatele na výměnu oken v jednom pavilonu MŠ Kunžak.
Osloveno bylo celkem 6 firem, nabídky byly doručeny od 4 firem. Starosta obce postupně
otevíral jednotlivé doručené nabídky takto:
1. Roman Svoboda, Otín 51, Jindřichův Hradec
Nabídka odpovídá zadání, záruční doba neuvedena, dodávka včetně žaluzií,
Nabídková cena 349 860,-- Kč včetně DPH
2. LD Invest a.s., Vídeňská 329/III, Jindřichův Hradec
Nabídka odpovídá zadání, záruční době 6 let, dodávka včetně žaluzií
Nabídková cena 311 962,-- Kč včetně DPH
3. Okna a dveře Klečka, Na Třepivce 580, Lomnice nad Lužnicí
Nabídka neodpovídá zadání (jiný typ oken), 5 let záruka
Nabídková cena 308 322,22 Kč včetně DPH
4. Tetragon CB spol. s r.o., Antala Staška 1951, České Budějovice
Nabídka odpovídá zadání, záruční doba neuvedena, včetně žaluzií
Nabídková cena 341 923,89 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na výměnu oken v jednom pavilonu MŠ
nabídku firmy LD Invest a.s., Vídeňská 329/III, Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu
311 962,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
a) Obec Kunžak prodala dne 31.7.2006 panu MUDr. Mračkovi parcely 5/8 a 5/9 v k.ú.
Suchdol na realizaci stavebního záměru. Na těchto pozemcích byla v minulém století
budova obecní pazderny. Tato budova byla zanesena v původních mapách
(zjednodušené evidence) a ve výpisu z pozemkové knihy pro k.ú. Suchdol , č. knih.
vložky 2, byla uvedena jako stavební parcela č. 1, čp. 2 pazderna. V KN mapách tato
stavba již zanesena není a z těchto důvodů nebyla zpracovatelem ÚP zanesena do
návrhu konceptu ÚP a ani při projednávání návrhu konceptu nebyla tato záležitost
připomínkována. Majitel MUDr. Mraček může při projednávání návrhu Územního
plánu podat v této záležitosti připomínku. Termín projednání bude zveřejněn veřejnou
vyhláškou.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby při projednávání návrhu Územního
plánu byla parcela č. 5/8 a 5/9 v k.ú. Suchdol navržena k zástavbě a to stavbou ve
stylu stávající suchdolské zástavby
Hlasování: jednohlasně
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b) Starosta informoval zastupitelstvo o setkání starostů obcí na Úřadu práce
v Jindřichově Hradci.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
c) Obec Kunžak zrušila odběr tištěných Sbírek zákonů, neboť dochází k velkému
množství novelizací a je výhodnější mít sbírky zákonů v elektronické podobě včetně
aktualizací. Je tedy potřebné uzavřít novou smlouvu s dodavatelem programu ASPI
a.s.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ASPI a.s. Praha na
průběžně aktualizovanou databázi právních předpisů v elektronické podobě, obsahující
právní předpisy, literaturu, judikaturu a volitelné aplikace (usnesení vlády, muni
ASPI) a dále závazek dílo objednateli předat a převést na něj užívací práva k dílu za
cenu 16 003,-- Kč pro rok 2007 a za cenu 22 378,-- Kč počínaje rokem 2008 za
celoroční paušální poplatek za roční dílčí plnění předmětu díla ve formě aktualizací
databáze ve sjednaném cyklu.
Hlasování: jednohlasně
d) Jihočeský kraj vyhlásil dotační program „Obnova drobné sakrální architektury
v krajině“. Uzávěrka tohoto programu je 09.03.2007. Tento program by bylo možné
využít k žádosti o dotaci na opravu kříže v Kaprouně.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak požádala o dotaci na opravu
kříže v Kaprouně z programu „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“,
vyhlášeného Jihočeským krajem.
Hlasování: jednohlasně
e) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Dr. Michala Valenčíka, Běhounkova 45,
Praha 13, ve které upozorňuje na možnosti čerpání dotací na opravu poškozených
sakrálních památek, konkrétně upozorňuje na bývalou kapličku u silnice nedaleko
křižovatky jižně od Kaprouna, ze které zbývá pouze několik kamenů.
Obci Kunžak jsou známy možnosti čerpání dotací na opravu drobné sakrální
architektury. V současné sobě je připravena žádost o dotaci z programu „Obnova
drobné sakrální architektury v krajině“ , který vyhlásil Jihočeský kraj a to na opravu
kříže na návsi v Kaprouně. O jiné další akci tohoto typu Obec Kunžak v letošním roce
neuvažuje.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta předložil zastupitelstvu návrh Dodatku č.1 k nájemní smlouvě o nájmu
nebytových prostor čj. 79/2006 z 27.01.2006 na pronájem nebytových prostor v domě
čp. 60 s panem Ťupou. Předmětem dodatku je vyjmutí prostorů bývalé prodejny
potravin z nájemního vztahu.
Zastupitelstvo schvaluje předložený Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu
nebytových prostor čj. 79/2006 z 27.01.2006.
Hlasování: jednohlasně
g) Ondřej Mrkva, od 1.2.2007 nájemce bytu v domě čp. 199 ve Střížovické ulici
předkládá návrh na rekonstrukci havarijního stavu některých částí bytu – zejména
sociálního zařízení, výměny podlahy a nové kuchyňské linky v kuchyni, nové
elektroinstalace, výměny poškozených zárubní a celkové zateplení stropů. Předložil
jednoduchou projektovou dokumentaci s návrhem na připojení dosavadní klubovny
SDH k bytu tak, že by vznikla bytová jednotka 3+1. Navrhuje, že na své náklady
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provede rekonstrukci bytu a tyto vynaložené a odsouhlasené náklady by byly
započítávány na úhradu nájemného.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby pan Ondřej Mrkva, dosud bytem
Dačická 170, od 1.2.2007 nájemce bytu v ulici Střížovická čp. 199 provedl na své
náklady rekonstrukci výše uvedeného bytu dle předložené jednoduché projektové
dokumentace. Skutečné a obcí odsouhlasené náklady na rekonstrukci budou použity
pro hrazení stanoveného nájemného v příštím období. Ondřej Mrkva dodá obci
rozpočet na rekonstrukci bytu s tím, že práce budou zahájeny až po schválení rozpočtu
starostou obce.
Hlasování: jednohlasně
h) Základní škola Kunžak žádá o souhlas s použitím rezervního fondu a fondu odměn na
úhradu ztráty v roce 2006 v celkové výši 16 243,88 Kč, z toho z fondu odměn
3 701,26 Kč a z rezervního fondu 12 542,62 Kč.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
i) Mateřská škola Kunžak žádá o souhlas s použitím rezervního fondu na pokrytí ztráty
v roce 2006 v celkové částce 6982,16 Kč. Celá ztráta by byla hrazena z rezervního
fondu.
Zastupitelstvo souhlasí
Hlasování: jednohlasně
j) Mgr. Krafková předložila zastupitelstvu nabídku Divadla Klaunsky Brno na
představení Don Quijote de la Ancha. Představení by se uskutečnilo dne 20.4.2007
v 19.oo hodin v kině. Dopoledně bude toto představení pro školu. Cena pro obec za
večerní představení je 7000,--Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uspořádala divadelní představení Don
Quijote de la Ancha dne 20.4.2007 od 19.oo hodin v kině. Cena vstupného je
stanovena na 50,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
k) Starosta předložil zastupitelstvu návrh PD na ZTV Kunžak – Malé Podolí
k zahrádkám.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s návrhem ZTV Kunžak – malé Podolí
k zahrádkám, předloženým zpracovatelem projektu firmou P-atelier s.r.o. Jindřichův
Hradec.
Hlasování: jednohlasně
l)

Po řádném 15ti denním zveřejněním záměru pronájmu těchto pozemků v k.ú.Kaproun
PK p.č. 372 o výměře 4460 m2
PK p.č. 59 o výměře 29 025 m2
PK p.č. 86/1 o výměře 15 833 m2
PK p.č. 86/2 o výměře 6 703 m2
PK p.č. 108/2 o výměře 25 990 m2,
PK p.č. 108/1 o výměře 15 000 m2
PK p.č. 111 o výměře 14 369 m2
PK p.č. 144 o výměře 4 672 m2
Celková výměra činí 116 052,-- Kč
Jediným zájemcem je firma Jiří Jura s.r.o., Hůrky.
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Pozemky jsou začleněny v půdních blocích, které firma užívá jako pastviny.
Žadatel požaduje pronájem pozemků na dobu do 31.12.2013, tj. do konce druhého
dotačního období. První dotační období skončí 31.12.2008.
ZD Kunžak má obdobně pronajaty pozemky, začleněné v půdních blocích. Doba
nájemního vztahu byla stanovena do 30.9.2010. Smluvní nájemné ve výši 0,01 Kč/m2.
Při stejné výši nájemného by v tomto případě činilo roční nájemné částku 1161,-- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Kaproun firmě Jiří Jura s.r.o.,
Hůrky, začleněných v půdních blocích takto:
PK p.č. 372 o výměře 4460 m2
PK p.č. 59 o výměře 29 025 m2
PK p.č. 86/1 o výměře 15 833 m2
PK p.č. 86/2 o výměře 6 703 m2
PK p.č. 108/2 o výměře 25 990 m2,
PK p.č. 108/1 o výměře 15 000 m2
PK p.č. 111 o výměře 14 369 m2
PK p.č. 144 o výměře 4 672 m2
Celková výměra činí 116 052,-- Kč
Doba pronájmu: od 01.01.2007 do 31.12.2013
Nájemné: 0,01Kč/m2, tj. 1161,-- Kč ročně
Hlasování: jednohlasně
m) Dne 14.2.2007 obdržela Obec Kunžak žádost o přidělení bytu v DPS v Kunžaku od
paní Anežky Mrázkové, nar. 12.01.1929, dosud bytem Kunžak, Dačická 368. Paní
Mrázková bydlí v nájmu v soukromém bytě ve 3. patře a vzhledem ke svému věku již
nezvládá donášku paliva do 3. patra. Dle vyjádření lékaře splňuje předpoklady pro
umístění v DPS. Žádá o přidělení bytu č. 11.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s přidělením bytu č. 11 v DPS bytu Kunžaku
paní Anežce Mrázkové, narozené 12.01.1929, dosud bytem Kunžak, Dačická 368
s platností od 01.03.2007.
Hlasování: jednohlasně
n) Český svaz žen v Kunžaku žádá o poskytnutí finančního příspěvku na dětský maškarní
karneval, který se uskuteční dne 10.03.2007 v sále ZD Kunžak od 14.oo hodin.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku 4000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
o) Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu řízení ve věci zneveřejnění účelové
komunikace na pozemku p.č. 1932/2 v k.ú. Kunžak – Jitra v majetku G. Krejcarové.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
p) Starosta dále informoval o postupu prací na úpravách pavilonu MŠ na zdravotní
středisko v Kunžaku. Jsou hotovy bourací práce, téměř v závěru je zdění příček, dnes
nastoupily firmy na vodoinstalační a elektroinstalační práce, práce postupují velice
rychle.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
q) Dne 1.3.2007 bude k odebrání připraven nový automobil Renault Kangoo.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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r) Kunžak městem – v současné době se dohledávají doklady, prokazující nárok na tento
titul
Zastupitelstvo bere na vědomí.
s) Starosta požádal zastupitelstvo, aby rozhodlo, co s přívěsným vozíkem za osobní
automobil, který má obec v majetku. Tento vozík již není potřeba, protože vše co by
se na něm mohlo vozit, se nyní vejde do nového automobilu.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Obec Kunžak zveřejnila záměr tento přívěsný vozík
prodat. Minimální cenu stanovuje na 3000,-- Kč s tím, že zájemci předají své nabídky
v zapečetěných obálkách na Obec Kunžak do 20.03.2007 do 15.oo hodin.
Hlasování: jednohlasně
t) Provozovatel vodovodu a kanalizace v Kunžaku předložil Obci vyhodnocení roku
2006. Hospodaření skončilo ztrátou.
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým vyhodnocením roku 2006 s tím, že
vypořádání ztráty obcí není předmětem smlouvy.
Hlasování: jednohlasně
u) Starosta požádal zastupitelstvo, aby stanovilo výběrovou komisi na výběr nabídek na
akci „rekonstrukce části kanalizačního sběrače Kunžak“. Hodnocení nabídek proběhne
dne 21.3.2007 v 16.oo hodin.
Zastupitelstvo obce stanovuje komisi v tomto složení: Čapek Jar., Ing. Šamal Vl.,
Kálal R., Pudil Zd., Zámečník Zd., Kudrna Jos., Vobrová Dr.
Hlasování: jednohlasně
v) 1. Mudr.Drazdíková,kterou zastupitelstvo oslovilo s nabídkou odkupu
pozemku 3047/1 v k.ú.Kunžak, sdělila,že pozemek zatím prodávat
nebude.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí stanovisko MUDr.Drazdíkové,že
pozemek 3047/1 v k.ú.Kunžak zatím prodávat nebude.
2. E-ON.ČR zastoupená Fierou a.s. zaslala žádost o uzavření smlouvy na budoucí
věcné břemeno na p.č. 150/1 v k.ú.Kaproun v souvislosti s rozšířením sítě NN
v Kaprouně.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na p.č.150/1 v k.ú.Kaproun na rozšíření sítě NN uložením
kabelů do pozemku a právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se
zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy s budoucím
oprávněným,tj.E-ON R,a.s.České Budějovice. Budoucí oprávněný-tj.E.ON
ČR,a.s.České Budějovice si zajistí geometrický plán.Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou a bezúplatně.
Hlasování: jednohlasně
3. E-ON.ČR zastoupená Fierou a.s. zaslala žádost o uzavření smlouvy na budoucí
věcné břemeno na p.č. 1264/1 a 14/1 v k.ú.Mosty v souvislosti s rozšířením sítě NN
v Mostech.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na p.č.1264/1 a 14/1 v k.ú.Mosty na rozšíření sítě NN
uložením kabelů
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do pozemku 1264/1 14/1 a právu vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se
zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy s budoucím
oprávněným,tj.E-ON ČR,a.s.České Budějovice. Budoucí oprávněný-tj.E.ON
ČR,a.s.České Budějovice si zajistí geometrický plán.Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou a bezúplatně.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 5
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 22.02.2007
Zastupitelstvo obce
Souhlasí:
- s tím, aby při projednávání návrhu Územního plánu byla parcela č. 5/8 a 5/9 v k.ú. Suchdol
navržena k zástavbě a to stavbou ve stylu stávající suchdolské zástavby
- s uzavřením smlouvy s firmou ASPI a.s. Praha na průběžně aktualizovanou databázi
právních předpisů v elektronické podobě, obsahující právní předpisy, literaturu, judikaturu a
volitelné aplikace (usnesení vlády, muni ASPI) a dále závazek dílo objednateli předat a
převést na něj užívací práva k dílu za cenu 16 003,-- Kč pro rok 2007 a za cenu 22 378,-- Kč
počínaje rokem 2008 za celoroční paušální poplatek za roční dílčí plnění předmětu díla ve
formě aktualizací databáze ve sjednaném cyklu.
- s tím, aby Obec Kunžak požádala o dotaci na opravu kříže v Kaprouně z programu „Obnova
drobné sakrální architektury v krajině“, vyhlášeného Jihočeským krajem.
- s tím, aby pan Ondřej Mrkva, dosud bytem Dačická 170, od 1.2.2007 nájemce bytu v ulici
Střížovická čp. 199 provedl na své náklady rekonstrukci výše uvedeného bytu dle předložené
jednoduché projektové dokumentace. Skutečné a obcí odsouhlasené náklady na rekonstrukci
budou použity pro hrazení stanoveného nájemného v příštím období. Ondřej Mrkva dodá obci
rozpočet na rekonstrukci bytu s tím, že práce budou zahájeny až po schválení rozpočtu
starostou obce.
- s použitím rezervního fondu a fondu odměn ZŠ Kunžak na úhradu ztráty v roce 2006
v celkové výši 16 243,88 Kč, z toho z fondu odměn 3 701,26 Kč a z rezervního fondu
12 542,62 Kč.
- s použitím rezervního fondu MŠ Kunžak na pokrytí ztráty v roce 2006 v celkové částce
6982,16 Kč. Celá ztráta by byla hrazena z rezervního fondu.
- s tím, aby Obec Kunžak uspořádala divadelní představení Don Quijote de la Ancha dne
20.4.2007 od 19.oo hodin v kině. Cena vstupného je stanovena na 50,-- Kč
- s návrhem ZTV Kunžak – malé Podolí k zahrádkám, předloženým zpracovatelem projektu
firmou P-atelier s.r.o. Jindřichův Hradec.
- s pronájmem pozemků v k.ú. Kaproun firmě Jiří Jura s.r.o., Hůrky, začleněných v půdních
blocích takto:
PK p.č. 372 o výměře 4460 m2
PK p.č. 59 o výměře 29 025 m2
PK p.č. 86/1 o výměře 15 833 m2
PK p.č. 86/2 o výměře 6 703 m2
PK p.č. 108/2 o výměře 25 990 m2,
PK p.č. 108/1 o výměře 15 000 m2
PK p.č. 111 o výměře 14 369 m2
PK p.č. 144 o výměře 4 672 m2
Celková výměra činí 116 052,-- Kč
Doba pronájmu: od 01.01.2007 do 31.12.2013, nájemné: 0,01Kč/m2, tj. 1161,-- Kč ročně
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- s přidělením bytu č. 11 v DPS bytu Kunžaku paní Anežce Mrázkové, narozené 12.01.1929,
dosud bytem Kunžak, Dačická 368 s platností od 01.03.2007.
- s poskytnutím příspěvku 4000,-- Kč Českému svazu žen Kunžak na pořádání dětského
maškarního karnevalu dne 10.03.2007
- s tím, aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje přívěsného vozíku . Minimální cenu
stanovuje na 3000,-- Kč s tím, že zájemci předají své nabídky v zapečetěných obálkách na
Obec Kunžak do 20.03.2007 do 15.oo hodin.
- s vyhodnocením roku 2006, předloženým provozovatelem vodovodů a kanalizací s tím, že
vypořádání ztráty obcí není předmětem smlouvy.
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č.150/1 v
k.ú.Kaproun na rozšíření sítě NN uložením kabelů do pozemku a právu vstupu a vjezdu na
pozemek v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy
s budoucím oprávněným,tj.E-ON R,a.s.České Budějovice. Budoucí oprávněný-tj.E.ON
ČR,a.s.České Budějovice si zajistí geometrický plán.Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a bezúplatně.
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č.1264/1 a
14/1 v k.ú.Mosty na rozšíření sítě NN uložením kabelů do pozemku 1264/1 14/1 a právu
vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční
soustavy s budoucím oprávněným,tj.E-ON ČR,a.s.České Budějovice. Budoucí oprávněný,
tj.E.ON ČR,a.s.České Budějovice si zajistí geometrický plán.Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou a bezúplatně.
Schvaluje:
- předložený návrh rozpočtu na rok 2007 v celkovém objemu příjmů 15 009 040,-- Kč, výdajů
17 704 410,-- Kč a financování 2 695 370,-- Kč. Předpokládaný zůstatek ke konci roku 2007
je 3 330 100,24 Kč. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu .
- rozpočtový výhled obce na rok 2007-2009 takto.
Předpokládaná výše v letech/v tis.Kč/
2007
2008
2009
Příjmy
15 009
15 075
15 075
Výdaje
17 704
18 843
18 843
Financování
2 695
3 768
3 768
Rozpočtový výhled je nedílnou součástí tohoto zápisu
- inventarizaci majetku obce Kunžak podle stavu ke dni 31.12.2006. Podrobná zpráva o
výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- jako nejvýhodnější nabídku na výměnu oken v jednom pavilonu MŠ nabídku firmy
LD Invest a.s., Vídeňská 329/III, Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 311 962,-- Kč
včetně DPH.
- předložený Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor čj. 79/2006
z 27.01.2006 na nebytové prostory v domě čp. 60 v Mostech
Nesouhlasí:
- aby byla v letošním roce provedena oprava kapličky u Kaprouna

Bere na vědomí:
- informaci o setkání starostů na Úřadu práce
- informaci starosty o průběhu řízení ve věci zneveřejnění účelové komunikace na pozemku
p.č. 1932/2 v k.ú. Kunžak – Jitra v majetku G. Krejcarové.
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- informaci starosty o postupu prací na rekonstrukci pavilonu MŠ v Kunžaku na zdravotní
středisko
- informaci starosty o tom, že 1.3.2007 bude k odebrání nový služební automobil
- informaci starosty o tom, že obec dohledává dokumenty, prokazující nárok na titul město
- stanovisko MUDr.Drazdíkové,že pozemek 3047/1 v k.ú.Kunžak zatím prodávat nebude.
Stanovuje:
- výběrovou komisi na posouzení nabídek na dodávku prací na akci „rekonstrukce části
kanalizačního sběrače Kunžak“v tomto složení: Čapek Jar., Ing. Šamal Vl., Kálal R., Pudil
Zd., Zámečník Zd., Kudrna Jos., Vobrová Dr., hodnocení nabídek proběhne dne 21.3.2007
v 16.oo hodin.
Ověřovatelé:
Brunnerová Alena

Kálal Robert

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 19.oo hodin
Zapsala: Matoušková

