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Z á p i s č. 17
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 13.02.2008 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob. Ing. Šamal
Vlad., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Program: 1. Žádost o dotace - vodohospodářská infrastruktura
- místní komunikace
2. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zámečník Zdeněk, Mgr. Krafková Eva
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu 1:
a) Jihočeský kraj vyhlásil dne 23.01.2008 Grantový program Jihočeského kraje na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury . Je možné podávat
projekty na rekonstrukci kanalizace nebo na výstavbu a obnovu vodovodu
v zastavěném území. Je možné žádat o dotaci s tím, že maximální částka dotace je 3
miliony Kč, minimální spoluúčast je 30 %.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci
z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na projekt „ Rekonstrukce vodovodu – ulice
Havlíčkova, Kunžak“ a současně souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
Hlasování: jednohlasně
b) Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila dne 17.12.2007 výzvu
k předkládání žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osy 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací.
Je možné podávat projekty na rekonstrukci místních komunikací pro zvýšení
bezpečnosti dopravy. Je možné žádat maximálně o 20 milionů Kč, spoluúčast je
minimálně 7,5 %.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osy 1 – Dostupnost
center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací na projekt „Rekonstrukce
místní komunikace – ulice Havlíčkova, Kunžak“ a současně souhlasí
s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
Hlasování: jednohlasně
c) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby zhotovení projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce vodovodu – ulice Havlíčkova, Kunžak“ bylo zadáno firmě VAK Jižní
Čechy a.s., Boženy Němcové 12, České Budějovice za nabídnutou cenu 38 800,-- Kč
bez DPH.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2: Různé
a) Starosta informoval zastupitelstvo, že v údržbě obce je MULTICAR 25, která
vyžaduje stále větší a nákladnější opravy z důvodu velkého opotřebení. Starosta
zjišťoval ceny repasovaných i nových Multicar na trhu. MULTICAR 26 z roku výroby
2006 s radlicí a sypačem se dá koupit za částku zhruba 1 400 000,-- Kč,
MULTICAR 25 z roků výroby 1986-1992 bez příslušenství se pohybují v cenách od
130 tis. Kč do 400 tis. Kč. Jednou z těchto nabídek je nabídka firmy SaT service s.r.o.,
Štěpánská 42, Praha 1, která nabízí repasovaný automobil MULTICAR 2501, rok
výroby 1986, SPZ 3A6 92-90 se sypačem, přední radlicí, hydraulikou a kartáčem na
zametání za cenu 309 400,-- Kč s DPH.
Starosta s p. Zámečníkem se byli na tuto nabídku podívat, konstatovali, že cena
odpovídá nabízenému vozidlu.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Obec Kunžak zakoupila motorové vozidlo
MULTICAR 2501, rok výroby 1986, SPZ 3A6 92-90 se sypačem, přední radlicí,
hydraulikou a kartáčem za nabídnutou cenu 309 400,-- Kč od firmy SaT service s.r.o.,
Štěpánská 42, Praha 1
Hlasování: jednohlasně
b) Obec Český Rudolec nabízí k prodeji speciální cisternový hasičský automobil
TATRA 148 P, CAS 32, rok výroby 1978, SPZ JH 35 54 za cenu 160 000,-- Kč.
Členové hasičské zásahové jednotky Kunžak automobil prohlédli, vyzkoušeli a dle
jejich sdělení technický stav odpovídá ceně a doporučují jeho nákup.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že Obec Kunžak zakoupí od Obce Český Rudolec
speciální cisternový hasičský automobil TATRA 148 P, CAS 32, rok výroby 1978,
SPZ
JH 35 54 za cenu 160 000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
c) Ing. Šamal požádal zastupitelstvo o souhlas s prodejem nepotřebného materiálu obce a
to : stavební vrátek, pluh, 2 ks sklo do výkladní skříně, hřebenáč – eternit vlnitý, staré
dveře, pásková dlažba
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby obec Kunžak nabídla k prodeji tento nepotřebný
materiál:
- stavební vrátek za cenu 2000,-- Kč
- pluh za cenu 500,-- Kč
- 2 ks sklo do výkladní skříně za cenu 1000,-- Kč za kus
- hřebenáč – eternit vlnitý za cenu 70,-- Kč za kus
- staré dveře za cenu 100,-- Kč za kus
- 9 m2 pásková dlažba za cenu 100,-- Kč za m2
Hlasování: jednohlasně
d) Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání nabídek na akci „ Oprava MK
v lokalitě Kunžak, Lána, Valtínov, Terezín“ v tomto složení: Čapek Jar., Ing. Šamal
Vl., Pudil Zd., Kálal Rob., Hanzalík R. Zasedání komise se uskuteční ve středu
20.2.2008 od 16.oo hodin.
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U s n e s e n í č. 17
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 13.02.2008
Zastupitelstvo obce:
S o u h l a s í:
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na projekt „ Rekonstrukce
vodovodu – ulice Havlíčkova, Kunžak“ a současně souhlasí s dofinancováním projektu
z rozpočtu obce.
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad, Prioritní osy 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních
komunikací na projekt „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Havlíčkova, Kunžak“ a
současně souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
- s tím, aby zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce vodovodu – ulice
Havlíčkova, Kunžak“ bylo zadáno firmě VAK Jižní Čechy a.s., Boženy Němcové 12, České
Budějovice za nabídnutou cenu 38 800,-- Kč bez DPH.
- s tím, aby Obec Kunžak zakoupila motorové vozidlo MULTICAR 2501, rok výroby 1986,
SPZ 3A6 92-90 se sypačem, přední radlicí, hydraulikou a kartáčem za nabídnutou cenu
309 400,-- Kč od firmy SaT service s.r.o., Štěpánská 42, Praha 1
- s tím, aby Obec Kunžak zakoupila od Obce Český Rudolec speciální cisternový hasičský
automobil TATRA 148 P, CAS 32, rok výroby 1978, SPZ
JH 35 54 za cenu
160 000,-- Kč.
- s tím, aby obec Kunžak nabídla k prodeji tento nepotřebný materiál:
- stavební vrátek za cenu 2000,-- Kč
- pluh za cenu 500,-- Kč
- 2 ks sklo do výkladní skříně za cenu 1000,-- Kč za kus
- hřebenáč – eternit vlnitý za cenu 70,-- Kč za kus
- staré dveře za cenu 100,-- Kč za kus
- 9 m2 pásková dlažba za cenu 100,-- Kč za m2
Schvaluje:
- komisi pro otevírání nabídek na akci „ Oprava MK v lokalitě Kunžak, Lána, Valtínov,
Terezín“ v tomto složení: Čapek Jar., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Kálal Rob., Hanzalík R.
Zasedání komise se uskuteční ve středu 20.2.2008 od 16.oo hodin.
Ověřovatelé:

Zámečník Zdeněk

Mgr. Krafková Eva

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 18.15 hodin
Zapsala: Matoušková

