Z á p i s č. 15
Ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 20.prosince 2007 v 17.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob.,
Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluven: Ing. Popela P.
Program: 1. Pronájem rybníka Nový
2. Rozpočtové provizorium
3. Rozpočtová opatření vlastní
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
Bez připomínek.
K bodu l:
V souladu s usnesením 14. zasedání zastupitelstva obce byl zveřejněn záměr pronájmu
rybníka Nový na p.č. 397 v k.ú. Kunžak.. Rybník má výměru 8254 m2, současné nájemné
bylo ve výši 7100,-- Kč ročně. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné žádosti o pronájem.
Obec Kunžak eviduje žádost o pronájem rybníka Nový ze dne 20.11.2007 od MS Jitro
Kunžak.
Je potřeba rozhodnout o pronájmu rybníka Nový .
Doba pronájmu obecních rybníků byla stanovena do 31.10.2009
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby rybník Nový na p.č. 397 v k.ú. Kunžak byl
pronajat MS Jitro Kunžak na dobu od 01.01.2008 do 31.10.2009 a to za podobných
podmínek, jako mají pronajaté obecní rybníky Sbory dobrovolných hasičů. Nájemné
stanovuje na 1000,--Kč za rok.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového provizoria na leden – únor 2008 v objemu
příjmů ve výši 2 844 915,-- Kč a výdajů ve výši 2 844 915,-- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na leden – únor 2008 v objemu příjmů ve
výši 2 844 915,-- Kč a výdajů ve výši 2 844 915,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtová opatření vlastní č. 29-32/2007.
RO č. 29 – Za žáky okolní obce (Člunek, Střížovice) – zvýšení rozpočtu na straně příjmů
o Kč 98 582,--, snížení financování o Kč 98 582,-RO č. 30 – Účelová dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy
Czech POINT – přesuny ve výdajových položkách dle skutečnosti – není změna v objemu
výdajů
RO č. 31 – Příspěvek Jč Kraje na činnost dobrovolných hasičských sborů obcí Jihočeského
kraje – přesuny ve výdajových položkách dle skutečnosti – není změna v objemu výdajů

RO č. 32 – Příjmy, výdaje - zvýšení rozpočtu na straně příjmů o Kč 3 000,--, na straně výdajů
přesuny mezi položkami a zvýšení výdajů, celkem zvýšení rozpočtu na straně výdajů
o Kč 3 000,--, rozpočet financování - beze změn
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje rozpočtová
opatření vlastní č. 29-32/2007, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby případná další rozpočtová opatření v závěru roku
2007 schválil a předložil je k projednání na lednovém zasedání zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
a) Starosta informoval zastupitelstvo, že 18.12.2007 proběhl vánoční koncert v kostele,
měl velmi dobrou návštěvnost v počtu 72 lidí. Na vstupném bylo vybráno 3600,--Kč.
Starosta navrhl zastupitelstvu, aby vybrané vstupné bylo věnováno kostelu.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby vybrané vstupné bylo věnováno Římskokatolické
farnosti Kunžak na opravy kostela.
Hlasování: jednohlasně
b) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, Klub RADOST Prostějov
žádá o finanční příspěvek na činnost.
Zastupitelstvo nesouhlasí.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta přečetl zastupitelstvu dopis pana Ladislava Schmieda, čestného člena
astronomické společnosti, ve kterém děkuje zastupitelstvu a zaměstnancům Obecního
úřadu za spolupráci v uplynulém roce a přeje mnoho úspěchů v roce 2008.
Zastupitelstvo bere dopis na vědomí
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Kunžak
ve školním roce 2006/07.
Zastupitelstvo bere Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kunžak ve školním roce
2006/07 na vědomí.
e) Starosta seznámil zastupitelstvo s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy Kunžak
za rok 2006/2007.
Zastupitelstvo bere Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kunžak za rok
2006/2007 na vědomí.
f) V roce 2003 byla vypořádána půjčka EKO- SKLÁDCE s.r.o. J. Hradec vzájemným
zápočtem pohledávek a závazků
účtováno do příjmu – splátky půjčených prostředků, do výdajů nákup majetkových
podílů (vklad do nedělitelného fondu) Kč 465 740,-zároveň byl o stejnou částku navýšen majetek – na účtu ostatní dlouhodobý finanční
majetek. Při dílčí kontrole hospodaření v roce 2007 bylo sděleno, že vklad do
nedělitelného fondu na tento účet nepatří, naopak zde chybí vklad společníka do
společnosti dle zakladatelské smlouvy ve výši Kč 20 000,-- (uvedený i v obchodním
rejstříku)
Oprava účtování – vklad do nedělitelného fondu
účet 069 03 Ostatní dlouhodobý finanční majetek MD – 465 740,-účet 901 00 Fond dlouhodobého majetku
D – 465 740,-Oprava účtování - vklad společníka do společnosti

účet 069 03 Ostatní dlouhodobý finanční majetek MD + 20 000,-účet 901 00 Fond dlouhodobého majetku
D + 20 000,-Zastupitelstvo souhlasí s navrženou opravou účtování.
Hlasování: jednohlasně
g) 1. Dne 31.12.2007 končí platnost smlouvy o výpůjčce na dlouhodobý hmotný
majetek užívaný Základní školou Kunžak a školní jídelnou při ZŠ Kunžak
v souladu e zřizovací listinou ze dne 26.9.2002.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce dlouhodobého
hmotného majetku Obce Kunžak dosud užívaného ZŠ a školní jídelnou při ZŠ, a to
se Základní školou Sira Nicholase Wintona Kunžak na zabezpečení hlavní a
doplňkové činnosti podle čl. III. Zřizovací listiny, a to na dobu od 1.1.2008 do
31.12.2012.
2. Dne 31.12.2007 končí platnost smlouvy o výpůjčce na dlouhodobý
hmotný majetek užívaný Mateřskou školou Kunžak a školní jídelnou
při MŠ Kunžak v souladu se zřizovací listinou ze dne 26.09.2002.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce dlouhodobého
hmotného majetku Obce Kunžak, který užívá Mateřská škola Kunžak
a školní jídelna při MŠ Kunžak na zabezpečení hlavní a doplňkové
činnosti MŠ podle čl. III. Zřizovací listiny, a to na dobu od 1.1.2008
do 31.12.2012.
3. TJ Obal Rozkoš Kunžak byla investorem akce „Rekonstrukce venkovní přístupové
části a tribuny sportovního areálu v Kunžaku. Vzniklé dílo je jejím majetkem. TJ
Obal Rozkoš Kunžak navrhuje Obci Kunžak bezúplatný převod díla „Rekonstrukce
venkovní přístupové části a tribuny sportovního areálu v Kunžaku“ do majetku
Obce Kunžak formou darovací smlouvy. Hodnota daru je podle účetní evidence
v roce 2007 Kč 448 353,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi TJ Obal
Rozkoš Kunžak a Obcí Kunžak na bezúplatný převod díla „Rekonstrukce
venkovní přístupové části a tribuny sportovního areálu v Kunžaku“. Hodnota daru
je podle účetní evidence v roce 2007 Kč 448 353,--.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 15
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 20.12.2007
Zastupitelstvo obce
Souhlasí:
- s tím, aby rybník Nový na p.č. 397 v k.ú. Kunžak byl pronajat MS Jitro Kunžak na dobu od
01.01.2008 do 31.10.2009: Nájemné stanovuje na 1000,--Kč za rok.
- s tím, aby vybrané vstupné z vánočního koncertu 18.12.2007 v částce 3600,-- Kč bylo
věnováno Římskokatolické farnosti Kunžak na opravy kostela.
- s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku Obce Kunžak
dosud užívaného ZŠ a školní jídelnou při ZŠ, a to se Základní školou Sira Nicholase Wintona
Kunžak na zabezpečení hlavní a doplňkové činnosti podle čl. III. Zřizovací listiny, a to na
dobu od 1.1.2008 do 31.12.2012.
- s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku Obce Kunžak,
který užívá Mateřská škola Kunžak a školní jídelna při MŠ Kunžak na zabezpečení hlavní a

doplňkové činnosti MŠ podle čl. III. Zřizovací listiny, a to na dobu od 1.1.2008 do
31.12.2012.
- s uzavřením darovací smlouvy mezi TJ Obal Rozkoš Kunžak a Obcí Kunžak na bezúplatný
převod díla „Rekonstrukce venkovní přístupové části a tribuny sportovního areálu
v Kunžaku“. Hodnota daru
je podle účetní evidence v roce 2007 Kč 448 353,-- s opravou účtování
vklad do nedělitelného fondu
účet 069 03 Ostatní dlouhodobý finanční majetek MD snížit o Kč 465 740,-účet 901 00 Fond dlouhodobého majetku
D snížit o Kč 465 740,-vklad společníka do společnosti
účet 069 03 Ostatní dlouhodobý finanční majetek MD zvýšit o Kč 20 000,-účet 901 00 Fond dlouhodobého majetku
D zvýšit o Kč 20 000,-Schvaluje:
- rozpočtové provizorium na leden – únor 2008 v objemu příjmů ve výši 2 844 915,-- Kč a
výdajů ve výši 2 844 915,-- Kč.
- rozpočtová opatření vlastní č. 29-32/2007, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Nesouhlasí:
- s poskytnutím finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, Klub RADOST Prostějov
Pověřuje:
- starostu obce, aby případná další rozpočtová opatření v závěru roku 2007 schválil a předložil
je k projednání na lednovém zasedání zastupitelstva.
Bere na vědomí:
- dopis pana Ladislava Schmieda, čestného člena astronomické společnosti
- Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kunžak ve školním roce 2006/07
- Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kunžak za rok 2006/2007

Ověřovatelé:
Kálal Robert

Brunnerová Alena

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 18.15 hodin
Zapsala: Matoušková

