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Z á p i s č. 9
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 28. 6.2007 v 17.00 hodin
Přítomni: Čapek Jar., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal VL., Hanzalík R., Pudil
Zdeněk, Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluveni: Vobrová Drahoslava, Kudrna Josef
Přítomná veřejnost: Bartošková Kamila, Bartoška Aleš, Havlíková Milena
Program: 1. Přidělení obecního bytu a bytu v DPS
2. Průběh investičních akcí
3. Různé
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání bez připomínek a doplnění.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Hanzalík Rudolf, Ing. Šamal Vl.
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva, bez
připomínek.
K bodu 1:
a) Pan Václav Hezina podal výpověď z nájmu bytu č. 3, ulice Hradecká čp. 165 v Kunžaku
k 30.06.2007.
Jedná se o byt 3+1 ve druhém nadzemním podlaží domu.
Sociální, zdravotní a bytová komise na svém zasedání dne 11.06.2007 projednala podrobně
seznam žadatelů o přidělení obecního bytu. Z celkem13 zapsaných žadatelů přicházejí
v úvahu na přidělení bytu o velikosti 3+1 tito žadatelé:
- Mrkus Marek, Kunžak 367
4členná rodina + postižené dítě v ústavu
- Kubík Albert, Kunžak 74
bydlí u Jeliničové ve Střížovické ulici
- Dvořáková Marika, Kunžak 170
sama s dvěma dětmi, nyní bydlí u rodičů
- Hájková Věra a Hruška Jiří, Kunžak 368 čtyřčlenná rodina v bytě 2+1, očekávají narození
dalšího dítěte
- Štruplová Štěpánka, Kunžak 1
sama s dítětem
- Jakešová Monika, Nová Včelnice 411
sama s dítětem, nyní bydlí u Rojků
- Okálová Hana, Kunžak 416
sama s dcerou
- Suk Jan, Kunžak 379
4členná rodina, zatím se neví jak vyřeší
majetkoprávní vypořádání řadovky
Sociální, zdravotní a bytová komise s přihlédnutím k velikosti bytu doporučuje zastupitelstvu
obce přidělení bytu v domě čp. 165 v Kunžaku žadatelům v tomto pořadí:
- Hájková Věra, dosud bytem Kunžak 368
- Suk Jan, dosud Kunžak 379- pí. Brunnerová sděluje, že pan Suk v současné době přidělení
bytu nepožaduje, ale chce být nadále v pořadníku.
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o byt, která byla doručena po jednání sociální
komise paní Kamilou Bartoškovou, Kunžak 354.Současné nájemné u nově přidělovaných
bytů /neregulované/ činí 30,42 Kč za m2, tj. při velkosti tohoto bytu včetně sklepů cca
66 m2 , částka 2000,--Kč měsíčně.
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Zastupitelstvo podrobně projednalo pořadník žadatelů o byt a s přihlédnutím k velikosti
přidělovaného bytu a pořadí došlých žádostí souhlasí s tím, aby byl byt č. 3 v domě čp. 165
v Kunžaku, ulice Hradecká přidělen Hájkové Věře, Kunžak 368 na základě její žádosti ze dne
30.3.2005 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 30.06.2008.
Jestliže si nový nájemník bude řádně plnit povinnosti z nájmu vyplývající, bude smlouva na
základě žádosti nájemníka prodloužena. V případě, že paní Hájková přidělení bytu nepřijme,
určuje zastupitelstvo dalšího žadatele a tím je paní Kamila Bartošková, Kunžak 354.
Hlasování: 8 hlasů pro
Ing. Popela se zdržel hlasování
Starosta informoval zastupitelstvo, že Václav Hezina,dosavadní nájemce bytu č. 3 v domě čp.
165,žádá o finanční vyrovnání ve výši 7500,-- Kč za instalované etážové topení a 1500,-- Kč
za žaluzie v oknech.
Na instalaci etážového topení v bytě bylo v roce 1987 vydáno stavební povolení a v květnu
1987 uzavřel tehdejší nájemce /otec současného nájemce/ dohodu s tehdejším Okresním
bytovým podnikem na instalaci etážového topení na vlastní náklady s tím, že nadále bude
nájemné placeno ve stejné výši, jako kdyby byt neměl topení. V případě ukončení nájmu se
tehdejší nájemce zavázal, že instalované etážové topení demontuje a byt uvede do původního
stavu. Rozpočet na práce a materiál je doložen v částce 10 000,-- Kč.
V roce 1993 si tehdejší nájemce se souhlasem Obecního úřadu Kunžak nechal předělat
vytápění z pevných paliv na vytápění elektřinou.
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou požadované částky 7500,-- za instalované elektrické
vytápění v bytě č. 3, ulice Hradecká čp. 165 panu Václavu Hezinovi v souvislosti
s ukončením nájmu bytu k 30.06.2007.
Zastupitelstvo nesouhlasí s odkupem instalovaných žaluzií a doporučuje panu Hezinovi, aby
odkup žaluzií projednal s novým nájemcem bytu.
Hlasování: jednohlasně
b) Pan Karel Strejček, nájemník bytu č. 14 v DPS v Kunžaku zemřel dne 12.5.2007. Jedná se
o dvoupokojový byt ve 3. NP Domu s pečovatelskou službou.
Komise sociální, zdravotní a bytová projednala na svém zasedání dne 11.06.2007 pořadník
žadatelů o přidělení bytu v DPS.
V seznamu jsou vedeni tito žadatelé:
- Marie Vondráková, Kunžak 86
- Rozporková Irena, Kunžak 399
- Turjanská Miluše, Nový Rychnov 227
- Marková Marie, Kunžak 347
- Rychlá Drahomíra, Jarošov n/Než. 9
- Karel a Libuše Broschovi, Kunžak 55
- Sládková Jana , Vlčice 28
- Rásochová Anna, Lomy 32
- Hybnerová Julie, Praha 2
Před jednáním komise oslovil Obecní úřad Kunžak žadatele s trvalým bydlištěm na území
obce Kunžak se žádostí o sdělení, zda chtějí v současné době přijmout případné přidělení
bytu v DPS. Ze čtyř oslovených žadatelů nikdo nechce v současné době přidělení, žádají
o další vedení v seznamu.
Dalšími žadateli v pořadí jsou tito žadatelé ze sousedních obcí:
- Sládková Jana, Vlčice 28
- Rásochová Anna, Lomy 32
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Zastupitelstvo obce nesouhlasí v současné době s přidělením bytu č. 14 v DPS v Kunžaku
žadatelům, mající trvalý pobyt mimo územní obvod obce Kunžak. Pokud se do 30.9.2007
nepřihlásí žádný další zájemce, bude o přidělení bytu jednáno na říjnovém zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta informoval o dosavadním průběhu investičních akcí:
- komunikace Havlíčkova – je hotova
- úpravy pavilonu MŠ na zdravotní středisko – je hotové, zkolaudované, v tomto týdnu
se lékaři stěhují, nájemní smlouvy jsou podepsány
- rekonstrukce části kanalizace k ČOV – stavba je hotova, v pátek 29.6. bude převzetí
stavby
- VO Zvůle – po dlouhé době se podařilo dojednat se všemi zúčastněnými trasu vedení
kabelu VO, je vydán souhlas stavebního úřadu, realizace proběhne po letní sezoně,
pravděpodobně v září
- VO Kunžak – Malé Podolí – část k domu Ederových proběhne v podzimních měsících
- VO ulice Havlíčkova – přílož kabelu. Čeká se na nabytí právní moci povolení
přeložky NN do země, zatím se neví, kdy E-N s pracemi započne
- MK Kunžak – u pily – zatím nebylo realizováno, úkol na rok 2008
- Územní plán – je hotový koncept, v měsíci srpnu by mohlo proběhnout projednávání.
Z důvodu platnosti nového stavebního zákona bylo nutno do ÚP zapracovat další věci,
z tohoto zákona vyplývající, cena byla navýšena o 7 050,-- Kč
- separační dvůr v Kunžaku – zatím není zcela dokončen, jednání s AVE CZ o
zprovoznění bude na podzim s tím, že by tento dvůr zahájil činnost od 1.1.2008
- dopravní značení – rozpočet je čerpán postupně na výměnu značek
- ZTV Kunžak – Malé Podolí – K zahrádkám - je hotova PD, v nejbližších dnech bude
požádáno o stavební povolení
- Rozšíření místního rozhlasu do Mostů a do Valtínova – je provedeno, již se hlásí ve
zkušebním provozu
- Opravy obrubníků v Mostech a Valtínově – je provedeno
- Běžné opravy místních komunikací – provedla firma AVE CZ, je hotovo
- Čp. 60 Mosty – úpravy společenské místnosti , je před dokončením, pokládají se
dlažby a obklady
- Mateřská škola – výměna oken v jednom pavilonu, výměna sítí v oknech a položení
nového PVC v jednom pavilonu – je provedeno
Zastupitelstvo bere informaci o průběhu investičních akcí na vědomí,
K bodu 3: Různé
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Adriana Havlíka, ve kterém obci, jako majiteli
domu čp. 394 oznamuje, že podal výpověď z nájmu nebytových prostor k 30.9.2007
pronajimateli TJ Obal Rozkoš Kunžak s tím, že žádá o jednání ve věci náhrady za náklady,
vynaložené v souvislosti s uvedením tohoto pohostinství do provozu.
Starosta k tomu sdělil, že Obec Kunžak pronajala nájemní smlouvou ze dne 30.04.2002 TJ
Obal Rozkoš Kunžak sportovní areál. V souladu s touto smlouvou pronajal TJ Obal Rozkoš
Kunžak část budovy čp. 394 panu Adrianu Havlíkovi k provozování pohostinské činnosti.
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12.10. 2005 požádala TJ Obal Rozkoš Kunžak Obec Kunžak , jako majitele nemovitosti čp.
394 o souhlas s provedením stavebních úprav v místnosti pohostinství a o finanční podporu na
tyto úpravy. Zastupitelstvo obce na svém 38. zasedání 13.10. 2005 vyslovilo s úpravami
souhlas a zároveň souhlasilo s úhradou materiálových nákladů na tuto akci do výše 20 000,-Kč. Konečné náklady akce činily pro Obec 29 545,10 Kč a to díky nutnosti provést oproti
původním záměrům nové rozvody vody a odpadů- náklady činily 12 830,60 Kč.
Obec Kunžak nemá s panem Adrianem Havlíkem žádný smluvní vztah, není tedy
zúčastněnou stranou v záležitosti vyrovnání případných dluhů a pohledávek, vzniklých při
rekonstrukci místnosti pohostinství, či smluv s dodavateli při provozování pohostinské
činnosti. Případné dluhy a pohledávky, vzniklé při rekonstrukci místnosti pohostinství, či
vyrovnání smluv s dodavateli při provozování pohostinské činnosti musí pan Adrian Havlík
řešit s pronajimatelem, tj. TJ Obal Rozkoš Kunžak, se kterou má uzavřenu nájemní smlouvu
na provozování pohostinství v domě čp. 394 v obci Kunžak.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis pana Adriana Havlíka ze dne 28.06.2007 a
konstatuje, že Obec Kunžak nemá s panem Adrianem Havlíkem žádný smluvní vztah, není
tedy zúčastněnou stranou v záležitosti vyrovnání případných dluhů a pohledávek, vzniklých
při rekonstrukci místnosti pohostinství, či smluv s dodavateli při provozování pohostinské
činnosti. Případné dluhy a pohledávky, vzniklé při rekonstrukci místnosti pohostinství, či
vyrovnání smluv s dodavateli při provozování pohostinské činnosti musí pan Adrian Havlík
řešit s pronajimatelem, tj. TJ Obal Rozkoš Kunžak, se kterou má uzavřenu nájemní smlouvu
na provozování pohostinství v domě čp. 394 v obci Kunžak.
Hlasování: Jednohlasně
b) Starosta informoval zastupitelstvo, že uklízečka ve sportovní hale, která pracovala pro ZŠ
Kunžak dala výpověď z pracovního poměru. V této souvislosti bylo jednáno se ředitelem
základní školy a ředitelkou mateřské školy o možnosti zřízení jednoho pracovního místa, kde
by pracovník měl v pracovní náplni pracovat jako správce MŠ Kunžak, údržbář sportovní
haly pro potřeby ZŠ Kunžak a v letním období pak jako pracovník obce. Jednalo by se o
zaměstnance obce na plný pracovní úvazek.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením pracovního místa na plný úvazek pro pracovníka
obce , v jehož pracovní náplni bude správa objektu MŠ v rozsahu 3 hodiny denně, dále pak
údržba sportovní haly pro potřeby ZŠ Kunžak v rozsahu 5 hodin denně s tím, že v době
letních prázdnin bude tento pracovník vykonávat práce při údržbě obce.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o výsledku kontroly, provedené u Obce
Kunžak Finančním úřadem Jindřichův Hradec. Jednalo se o tyto dotované akce:
- Splašková kanalizace Kunžak – Malé Podolí - 2004
- Kosení ploch Rašeliniště Mosty – 2004
- Volby do Evropského parlamentu – 2004
- Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje – 2004
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 2006
Volby do zastupitelstev obci – 2006
Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem firmy ARNEX.CZ s.r.o., ve kterém nabízí
pomoc obcím při zajištění dotací na investice v oblasti obnovitelných zdrojů energie –
zejména větrné elektrárny.
Zastupitelstvo bere dopis na vědomí.
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e) Firma EKOPLAST Štancl nabízí zajištění financování a dodávky čistíren odpadních vod.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
f) Pan Podlaha, Kunžak – Lána čp. 342 upozornil na to, že u jeho domu směrem k hrázi
rybníka Lánecký je po opravě silnice II. třídy II/151 nesjízdný sjezd na účelovou komunikaci
na p.č. 4771/1.
Zastupitelstvo ukládá starostovi zjistit technickou možnost úpravy uvedeného sjezdu a
případnou cenu.
Hlasování: jednohlasně
g) Centrum pro zdravotně postižené občany, pracoviště Jindřichův Hradec děkuje za
poskytnutý finanční příspěvek.
Zastupitelstvo bere poděkování na vědomí.
h) Starosta informoval zastupitelstvo, že jsou již hotové objednané pohledy a požádal o
stanovení ceny těchto pohledů.
Zastupitelstvo schvaluje cenu pohledů takto:
3,-- Kč za kus v případě prodeje firmám za účelem dalšího prodeje
4,-- Kč za kus v případě přímého prodeje
Hlasování: jednohlasně
ch) Starosta informoval zastupitelstvo, že Základní škola Kunžak získala mezinárodní titul
„Ekoškola“ , který byl škole slavnostně udělen včetně předání praporu dne 27.6.2007
v Senátu ČR. Tento titul byl ZŠ Kunžak udělen jako druhé škole v celých Jižních Čechách.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
i)Zastupitelstvu byla předložen Rozpočtová opatření vlastní č. 7-9/2007. Zastupitelstvo
jednotlivá rozpočtová opatření vlastní projednalo a schvaluje je. Rozpočtová opatření vlastní
č. 7-9/2007 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
j) Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru provedení kontroly budovy a provozu
kavárny a kinokavárny v Kunžaku, zda je v souladu s nájemní smlouvou.
Složení : Kontrolní výbor, Ing. Šamal, p. Hanzalík, p. Kálal
Výsledek kontroly bude projednán na srpnovém zasedání zastupitelstva
Hlasování: jednohlasně
k) Byla provedena úprava vjezdů v ulici Havlíčkova v souladu s usnesením 8. zasedání
zastupitelstva obce Kunžak.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
l) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, ve
kterém stanovuje rozsah a způsob vyšetřování na aviární influenzu i uhynulých volně žijících
ptáků.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
m) Česká pojišťovna nabízí možnost připojištění rizika škody, způsobené při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zjistil podmínky připojištění rizika škody, způsobené při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č.
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82/1998 Sb. s plněním 10 mil. Kč oproti nabídnutým 5 mil. Kč. Zároveň doporučuje provést
připojištění také pro základní i mateřskou školu.
Hlasování: jednohlasně
n) Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby poděkoval sponzorům, kteří se podíleli na
rekonstrukci sociálního zařízení jednoho pavilonu mateřské školy.
Hlasování: jednohlasně
o) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje části p.č. 1267/1 ost. plocha, ost.
komunikace, označené v DP jako 1267/5 o výměře 14 m2 v Kunžaku, část Zvůle v k.ú. Mosty
k majetkoprávnímu dořešení vjezdu do domu čp. 15 na Zvůli. Obec Kunžak obdržela během
řízení jen žádost manželů Lovětinských, bytem Kunžak, část Zvůle čp. 15.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku, ozn. v GP č. 303-76/2007 jako p.č. 1267/5 o
výměře 14 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Kunžak, k.ú. Mosty manželům
Antonínu a Marii Lovětínský, bytem Kunžak, část Zvůle čp. 15 k majetkoprávnímu
vypořádání pozemku u vjezdu do domu čp. 15 na Zvůli. Kupní cena je 30,-- Kč/m2 a vklad do
KN hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
p) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje části p.č. 150/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace v obci Kunžak, k.ú. Kaproun, ozn. v GP jako parcela 150/13 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Kaproun pro majetkoprávní vypořádání pozemku
u domu čp. 4 v Kaprouně. Obec obdržela během řízení jenom žádost manželů Mariky a I va
Řeřuchových, Brno.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku, označeného v GP č. 61-9/2007 jako p.č
150/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 113 m2 v obci kunžak, k.ú. Kaproun manželům
Marice a Ivovi Řeřichovým, bytem Brno 2136/9A k majetkoprávnímu vypořádání pozemku
u domu čp. v Kaprouně za kupní cenu 30,-- Kč/m2. Vklad do KN hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
q) Zastupitelstvo schvaluje termín zasedání v srpnu na 16.8.2007
Hlasování: jednohlasně
U s n e s e n í č. 9
ze zastupitelstva obce Kunžak, konaného dne 28.06.2007
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s tím, aby byl byt č. 3 v domě čp. 165 v Kunžaku, ulice Hradecká přidělen Hájkové Věře,
Kunžak 368 na základě její žádosti ze dne 30.3.2005 s tím, že nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou a to do 30.06.2008. Jestliže si nový nájemník bude řádně plnit
povinnosti z nájmu vyplývající, bude smlouva na základě žádosti nájemníka prodloužena.
V případě, že paní Hájková přidělení bytu nepřijme, určuje zastupitelstvo dalšího žadatele
a tím je paní Kamila Bartošková, Kunžak 354.
- s úhradou požadované částky 7500,-- za instalované elektrické vytápění v bytě č. 3, ulice
Hradecká čp. 165 panu Václavu Hezinovi v souvislosti s ukončením nájmu bytu
k 30.06.2007.
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- se zřízením pracovního místa na plný úvazek pro pracovníka obce, v jehož pracovní náplni
bude správa objektu MŠ v rozsahu 3 hodiny denně, dále pak údržba sportovní haly pro
potřeby ZŠ Kunžak v rozsahu 5 hodin denně s tím, že v době letních prázdnin bude tento
pracovník vykonávat práce při údržbě obce.
- s prodejem pozemku, ozn. v GP č. 303-76/2007 jako p.č. 1267/5 o výměře 14 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace v obci Kunžak, k.ú. Mosty manželům Antonínu a Marii
Lovětínský, bytem Kunžak, část Zvůle čp. 15 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u
vjezdu do domu čp. 15 na Zvůli. Kupní cena je 30,-- Kč/m2 a vklad do KN hradí kupující.
- s prodejem pozemku, označeného v GP č. 61-9/2007 jako p.č 150/13 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 113 m2 v obci kunžak, k.ú. Kaproun manželům Marice a Ivovi Řeřuchovým,
bytem Brno 2136/9A k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. v Kaprouně za
kupní cenu 30,-- Kč/m2. Vklad do KN hradí kupující.
Schvaluje:
- cenu pohledů takto:
3,-- Kč za kus v případě prodeje firmám za účelem dalšího prodeje
4,-- Kč za kus v případě přímého prodeje
- Rozpočtová opatření vlastní č. 7-9/2007, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Nesouhlasí:
- s odkupem instalovaných žaluzií v bytě č. 3 v domě čp. 165 v Kunžaku a doporučuje panu
Hezinovi, aby odkup žaluzií projednal s novým nájemcem bytu.
- v s přidělením bytu č. 14 v DPS v Kunžaku žadatelům, mající trvalý pobyt mimo územní
obvod obce Kunžak. Pokud se do 30.9.2007 nepřihlásí žádný další zájemce, bude o přidělení
bytu jednáno na říjnovém zasedání zastupitelstva.
Ukládá:
- starostovi zjistit technickou možnost úpravy a případnou cenu sjezdu ze silnice II. třídy
II/151 na účelovou komunikaci na p.č. 4771/1 Kunžak - Lána
- kontrolnímu výboru provedení kontroly budovy a provozu kavárny a kinokavárny
v Kunžaku, zda je v souladu s nájemní smlouvou.
Složení : Kontrolní výbor, Ing. Šamal, p. Hanzalík, p. Kálal
Výsledek kontroly bude projednán na srpnovém zasedání zastupitelstva
Bere na vědomí:
- informaci starosty o průběhu investičních akcí
- dopis pana Adriana Havlíka ze dne 28.06.2007 a konstatuje, že Obec Kunžak nemá s panem
Adrianem Havlíkem žádný smluvní vztah, není tedy zúčastněnou stranou v záležitosti
vyrovnání případných dluhů a pohledávek, vzniklých při rekonstrukci místnosti pohostinství,
či smluv s dodavateli při provozování pohostinské činnosti. Případné dluhy a pohledávky,
vzniklé při rekonstrukci místnosti pohostinství, či vyrovnání smluv s dodavateli při
provozování pohostinské činnosti musí pan Adrian Havlík řešit s pronajimatelem, tj. TJ Obal
Rozkoš Kunžak, se kterou má uzavřenu nájemní smlouvu na provozování pohostinství
v domě čp. 394 v obci Kunžak.
- Zprávu o výsledku kontroly, provedené u Obce Kunžak Finančním úřadem Jindřichův
Hradec.
- dopis firmy ARNEX.CZ s.r.o., ve kterém nabízí pomoc obcím při zajištění dotací na
investice v oblasti obnovitelných zdrojů energie – zejména větrné elektrárny.
- že Firma EKOPLAST Štancl nabízí zajištění financování a dodávky čistíren odpadních vod
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- poděkování Centra pro zdravotně postižené občany, pracoviště Jindřichův Hradec za
poskytnutý finanční příspěvek.
- informaci, že byla provedena úprava vjezdů v ulici Havlíčkova v souladu s usnesením 8.
zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
- dopis Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, ve kterém stanovuje rozsah a způsob
vyšetřování na aviární influenzu i uhynulých volně žijících ptáků.
Pověřuje:
- starostu, aby zjistil podmínky připojištění rizika škody, způsobené při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. s plněním
10 mil. Kč oproti nabídnutým 5 mil. Kč. Zároveň doporučuje provést připojištění také pro
základní i mateřskou školu.
- starostu obce, aby poděkoval sponzorům, kteří se podíleli na rekonstrukci sociálního
zařízení jednoho pavilonu mateřské školy.

O v ě ř o v a t e l é:

Hanzalík Rudolf

Ing. Šamal Vladimír

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 20.50 hodin
Zapsala: Matoušková

