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Z á p i s č. 21
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 29.05.2008 v 17oo hodin v Kunžaku
Přítomni:Čapek Jar., Brunnerová A., Kálal Rob., ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd.,
Mgr. Krafková E., mečník Zd.
Omluveni: Vobrová Drah., Ing. Popela Petr, Kudrna Josef
Program: 1. Výběr zhotovitele:
- Rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova Kunžak
- Výměna oken v jednom pavilonu MŠ
- Výměna lina v jednom pavilonu MŠ
2. Výběr firem k obeslání na podání nabídky
- Rekonstrukce komunikace ulice Havlíčkova Kunžak
3. Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Kunžak za rok 2007
4. 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 obce.
Bez připomínek.
K bodu 1:
a) Výběr zhotovitele – Rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání komise pro otevírání nabídek,
která zasedala 28.5.2008 od 17.00 hodin.
Z celkem 8 oslovených firem byly v termínu doručeny tyto nabídky:
Swietelsky stavební s.r.o., oblast J.Hradec, U panelárny 881/III,
377 01 Jindřichův Hradec
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 1994, Praha 10, koresp. adresa Valtínov 41,
378 53 Strmilov
JM stavební, s.r.o., Horný Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec
Radouňská montážní s.r.o., Horní Radouň 51, 378 43 Horní Radouň
Vodovody a kanalizace JČ a.s., Boženy Němcové 12, 370 80 České Budějovice
Z nabídky se omluvili:
Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou
akci. Poté předseda komise v 17.20 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1. Radouňská montážní s.r.o., Horní Radouň 51, 378 43 Horní Radouň
Nabídnutá cena 2 085 510,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
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2. Swietelsky stavební s.r.o., oblast J.Hradec, U panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův
Hradec
Nabídnutá cena 2 198 678,27 Kč včetně DPH
Podmínky zadání nebyly splněny (minimální délka záruční lhůty díla 5 let pro
stavební a technologickou část s výjimkou výrobků se záručním listem)
3. JM stavební, s.r.o., Horný Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 2 165 683,80 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
4. Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 2 192 502,32 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
5. CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 1994, Praha 10, koresp. adresa Valtínov 41,
378 53 Strmilov
Nabídnutá cena 2 005 796,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
6. Vodovody a kanalizace JČ a.s., Boženy Němcové 12, 370 80 České Budějovice
Nabídnutá cena 1 800 989,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání nebyly splněny (minimální délka záruční lhůty díla 5 let pro
stavební a technologickou část s výjimkou výrobků se záručním listem)
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1.CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 1994, Praha 10, koresp. adresa Valtínov 41,
378 53 Strmilov
Nabídnutá cena 2 005 796,-- Kč včetně DPH
2.Radouňská montážní s.r.o., Horní Radouň 51, 378 43 Horní Radouň
Nabídnutá cena 2 085 510,-- Kč včetně DPH
3.JM stavební, s.r.o., Horní Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 2 165 683,80 Kč včetně DPH
4.Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 2 192 502,32 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci
„Rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova Kunžak“ nabídku firmy CZECH
CANADA s.r.o., Čestlická 1994, Praha 10, koresp. adresa Valtínov 41, 378 53
Strmilov za nabídnutou cenu 2 005 796,-- Kč včetně DPH a další pořadí firem takto:
Radouňská montážní s.r.o., Horní Radouň 51, 378 43 Horní Radouň
JM stavební, s.r.o., Horní Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Hlasování: jednohlasně
a) Výměna oken v jednom pavilonu MŠ
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z komise na otevírání nabídek, konané dne
28.05.2008.
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
OKNA A DVEŘE KLEČKA,Stará cesta 254, 377 01 Jindřichův Hradec II
LD INVEST a.s., obch. kancelář, Vídeňská 329/III, 377 01 Jindřichův Hradec
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MVplast s.r.o., Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
VEKRA spol. s.r.o. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou
akci. Poté předseda komise otevřel první doručenou nabídku:
1. MVplast s.r.o., Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
Nabídnutá cena 372 286,70 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. VEKRA spol. s.r.o. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 351 031,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
3. OKNA A DVEŘE KLEČKA,Stará cesta 254, 377 01 Jindřichův Hradec II
Nabídnutá cena 349 218,--Kč včetně DPH (bez likvidace starých oken, koeficient 1
namísto požadovaných 1,1Wm2)
4. LD INVEST a.s., obch. kancelář, Vídeňská 329/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 362 287,--Kč včetně DPH (bez zednických prací)
Podmínky zadání splněny
Komise předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1. VEKRA spol. s.r.o. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 351 031,-- Kč včetně DPH
2. OKNA A DVEŘE KLEČKA,Stará cesta 254, 377 01 Jindřichův Hradec II
Nabídnutá cena 349 218,--Kč včetně DPH
3. MVplast s.r.o., Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
Nabídnutá cena 372 286,70 Kč včetně DPH
4. LD INVEST a.s., obch. kancelář, Vídeňská 329/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 362 287,--Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „ Výměna oken
v jednom pavilonu MŠ Kunžak“ nabídku firmy VEKRA spol. s.r.o. Jáchymova 838,
377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 351 031,-- Kč včetně DPH a další
pořadí firem takto:
OKNA A DVEŘE KLEČKA,Stará cesta 254, 377 01 Jindřichův Hradec II
MVplast s.r.o., Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
LD INVEST a.s., obch. kancelář, Vídeňská 329/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Hlasování: jednohlasně
b) Výměna lina v jednom pavilonu MŠ
Starosta přečetl zápis z jednání komise na otevírání nabídek, konané dne 28.05.2008 :
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
HUMMEL a SYN – čalounictví a kladení podlahových krytin, Vídeňská 884,
377 01 Jindřichův Hradec
Z nabídky se omluvili: Staving Studená s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená (telefonicky)
Na nabídku nereagovala firma Koberce a PVC Rodvínov, Rodvínov 72
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou
akci. Poté předseda komise otevřel doručenou nabídku:
HUMMEL a SYN – čalounictví a kladení podlahových krytin, Vídeňská 884, 377 01
Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 90 330,50 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
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Komise doporučuje zadat dodávku a pokládku lina v pavilonu MŠ v Kunžaku firmě
HUMMEL a SYN – čalounictví a kladení podlahových krytin, Vídeňská 884,
377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 90 330,50 Kč včetně DPH vzhledem
k dosavadním dobrým zkušenostem s touto firmou.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby akce „výměna lina v pavilonu MŠ“ byla zadána
firmě HUMMEL a SYN – čalounictví a kladení podlahových krytin, Vídeňská 884,
377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 90 330,50 Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
a) Výběr firem k obeslání na podání nabídky
- Rekonstrukce komunikace ulice Havlíčkova Kunžak
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby na akci „Rekonstrukce komunikace ulice Havlíčkova
Kunžak“ byly obeslány tyto firmy:
Swietelsky stavební s.r.o., oblast J.Hradec, U panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův
Hradec
COLAS CZ, a.s., závod Jih, Jihlava, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Stavby silnic a železnic a.s., Planá 72, 370 01 České Budějovice
STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 01 České Budějovice
Silnice Hejda, Pelhřimov
Hlasování: jednohlasně
b) V souvislosti s opravou komunikace v ulici Havlíčkova by bylo potřeba vyměnit stávající
obrubníky. Jedná se o cca 235 m obrubníků.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby při rekonstrukci komunikace ulice Havlíčkova byly
vyměněny i stávající staré obrubníky v délce cca 235m. Ukládá starostovi, aby požádal o
cenovou nabídku stejné firmy, jako u opravy komunikace ulice Havlíčkova.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce Kunžak za rok 2007
a) Mateřská škola Kunžak
Příjmy Kč 3 340 895,98
Výdaje Kč 3 341 189,98
Hospodářský výsledek – ztráta Kč 294,-(úhrada z rezervního fondu MŠ)
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření MŠ Kunžak za rok 2007 ve výši
Kč - 294,-- (ztráta) a souhlasí s použitím rezervního fondu MŠ Kunžak na úhradu ztráty roku
2007 ve výši Kč 294,-- .
Hlasování: jednohlasně
b) Základní škola Kunžak
Příjmy Kč 10 858 163,78
Výdaje Kč 10 859 064,85
Hospodářský výsledek – ztráta Kč 901,07
(úhrada z běžných prostředků ZŠ roku 2008)
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Kunžak za rok 2007 ve výši
Kč - 901,07 (ztráta) a souhlasí s použitím běžných prostředků roku 2008 Základní školy Sira
Nicholase Wintona Kunžak na úhradu ztráty roku 2007 ve výši Kč 901,07.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4: Různé
a) Výběr zhotovitele obecní vlajky
Starosta informoval zastupitelstvo, že spolu s místostarostou přebrali v parlamentu ČR
Dekret na obecní vlajku. Ihned obec obdržela několik nabídek na zhotovení obecní vlajky.
Zhotovení vlajky nabízejí např. tyto firmy:
- NEKA vlajky, prapory, Žižkova 191, Starý Plzenec
- K a K Řemesla s.r.o., Březolupy 64
- Alerion, znaky a vlajky, Brno – Královo Pole
- Velebný a Fam, vyšívání, Ústí nad Orlicí
Zastupitelstvo obce po projednání nabídek uvedených firem na zhotovení slavnostní
vlajky z materiálu samet prémium s kombinovanou výšivkou , stojanu na slavnostní
vlajku s tmavou žerdí a 10 ks venkovních vlajek obce souhlasí s tím, aby jejich zhotovení
bylo zadáno firmě - Alerion, znaky a vlajky, Brno – Královo Pole za nabídnutou cenu
57 120,-- Kč včetně DPH
Hlasování: jednohlasně
b) Obec Kunžak požádala v roce 2007 o dotaci z Grantového programu na podporu
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na rekonstrukci hasičské
zbrojnice Kunžak. Ve výběrovém řízení v roce 2007 na tuto akci zvítězila firma ARSTAV
s.r.o., Radouňka, J.Hradec.
Vzhledem k tomu, že v roce 2007 byla požadovaná dotace značně pokrácena, byla po
dohodě s Jihočeským krajem výše uvedená akce rozdělena na první etapu v roce 2007 a
druhou etapu v roce 2008. S firmou ARSTAV byla v roce 2007 uzavřena smlouva na 1.
etapu s tím, že smlouva na 2. etapu bude uzavřena v roce 2008 a to pouze v případě, že
Obec získá dotaci.
Obec Kunžak získala v letošním roce dotaci na 2. etapu rekonstrukce hasičské
zbrojnice Kunžak a to ve výši 241 040,-- Kč. Starosta oslovil firmu ARSTAV s.r.o.,
Radouňka, Jindřichův Hradec k předložení smlouvy o dílo v cenách roku 2008.
Cena 2. etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kunžaku v předložené v návrhu
smlouvy o dílo činí 355 510,-- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na 2. etapu
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kunžaku s firmou ARSTAV s.r.o., Radouňka 190 za
nabídnutou cenu 355 510,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
c) žádosti o příspěvky
- Český svaz žen Kunžak žádá o příspěvek na pořádání dětského dne, který se bude konat
7.6.2008.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku Českému svazu žen
Kunžak na pořádání dětského dne 7.6.2008 ve výši 4000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
- SDH Mosty žádá o finanční příspěvek na pořádání hasičských závodů, které se uskuteční
21.6.2008 v Mostech na hřišti. Předpokládaný počet soutěžních družstev je 9.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutí finančního příspěvku SDH Mosty na
pořádání hasičských závodů dne 21.6.2008 ve výši 5 000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
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- PLECH TEAM – hokejbalový klub Kunžak žádá o příspěvek na sportovní činnost a
vybavení.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku pro PLECH TEAM –
hokejbalový klub Kunžak na sportovní činnost a vybavení ve výši 20 000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byl navýšen rozpočet – příspěvek na tělovýchovnou
činnost o 5 000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
d) Centrum zdravotně postižených Jindřichův Hradec děkuje za poskytnutý finanční
příspěvek
Zastupitelstvo bere na vědomí
e) Myslivecké sdružení Jitro Kunžak žádá o pronájem části pozemku p.č. 249 v k.ú.
Suchdol o výměře 480 m2.
Pozemek p.č. 249 v k.ú. Suchdol je ve vlastnictví Obce Kunžak, zapsaný na LV 10001
jako orná půda o výměře 800 m2. Část tohoto pozemku o výměře 480 m2 tvoří dříve
obdělávané políčko, které by myslivecké sdružení využívalo pro rozšíření potravní
nabídky pro zvěř. Výše nájemného za ornou půdu byla stanovena zastupitelstvem obce
Kunžak dne 15.06.1995 ve výši 0,05 Kč/m2 a rok.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním pronájmu celé p.č. 249 o výměře
800 m2 v k.ú. Suchdol k využití pro rozšíření potravní nabídky pro zvěř, nájemné za
ornou půdu je stanoveno na 0,05 Kč/m2 a rok.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu pana Viktora Klímy, Na Štěpnici
1249, Rosice, /vlastníka pozemku 269/1 v Kaprouně/.
V dopise uvádí, že hráz rybníka na p.č. 268 v Kaprouně prosakováním způsobuje
zamáčení jeho výše uvedeného pozemku. Dále upozorňuje na zápach, způsobený tlením
bahna a nečistot v rybníku.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby s pomocí odborné firmy zjistil možnosti a cenu
případných opatření s tím, že tato záležitost bude projednána na příštím zasedání
zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Výroční technickou zprávou o provozu
vodohospodářského majetku obce Kunžak za rok 2007.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování. jednohlasně
h) Obecní úřad Kunžak obdržel žádost o vydání předběžného stanoviska k navrhovanému
záměru stavby fotovoltaické elektrárny 2,0 MW v k.ú. Kunžak. Tento záměr není obsažen
ve schváleném návrhu ÚP, který je ve fázi po posouzení Krajským úřadem a před
odesláním projektantovi k úpravě. Jakákoli změna tohoto typu by vyvolala vrácení
procesu do projednání s dotčenými orgány, to znamená zdržení vydání ÚP nejméně o půl
roku.
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Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se zařazením pozemků pro stavbu fotovoltaické
elektrárny v k.ú. Kunžak do v současné době již schváleného Návrhu ÚP. O zařazení
pozemků pro stavbu fotovoltaické elektrárny v k.ú. Kunžak bude možné požádat po
vydání ÚP Obce Kunžak a to žádostí o změnu ÚP.
Hlasování. Jednohlasně
ch) Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 7-10/2008.
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje
Rozpočtová opatření vlastní č. 7-10/2008, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
i) Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že proběhl audit hospodaření obce – nebyly
shledány závady.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování: jednohlasně
j) Pavel Mikulenka, organizátor artworkshopu Štkaní 2008 ve Slavonicích žádá o
příspěvek na tuto akci.
Zastupitelstvo nesouhlasí.
Hlasování: jednohlasně
k) Starosta seznámil zastupitelstvo s přehledem žádostí o dotace v letošním roce.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
Hlasování: jednohlasně
l)
1) Obec Kunžak obdržela změnu původního návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
na zřízení věcného břemene na stavbu“VTL plynovod Kunžak- Český Rudolec“ pro
oprávněnou stranu JČP Distribuce, s.r.o.České Budějovice,Vrbenská 2, IČO 26105624 na
parcelách číslo 4828/2 dle KN, 4824, 4759 a 4761 d2 dle Pk v k.ú.Kunžak v délce cca 17
bm. Ochranné pásmo je v šíři 4 m na každou stranu od osy VTL plynovodu. Ke změně
smlouvy dochází změnou trasy budoucího plynovodu přes p.č. 4759 PK. Úplata za zřízení
věcného břemene je Kč 100/běžný metr. Přesný rozsah břemene bude dán geometrickým
plánem po kolaudaci stavby.
Zastupitelstvo souhlasí s revokací usnesení z 20.zasedání dne 24.04.2008 o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na stavbu“VTL plynovod Kunžak- Český
Rudolec“ pro oprávněnou stranu JČP Distribuce, s.r.o.České Budějovice,Vrbenská 2, IČO
26105624 na parcelách číslo 4828/2 dle KN, 4824, 4761 d2 dle Pk v k.ú.Kunžak v délce
cca 17 bm. Ochranné pásmo je v šíři 4 m na každou stranu od osy VTL plynovodu.
Příčinou je změna původně navržené trasy plynovodu,která je teď navržena i přes parcelu
Pk 4759 v k.ú.Kunžak
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nové budoucí smlouvy na zřízení věcného
břemene na stavbu „VTL plynovod Kunžak- Český Rudolec“ pro oprávněnou stranu
JČP Distribuce,s.r.o.České Budějovice,Vrbenská 2, IČO 26105624 na parcelách číslo
4828/2 dle KN, 4824, 4759 a 4761 díl d2 dle PK v obci a k.ú.Kunžak, vedených na
LV číslo 10 001 v délce cca 17 bm. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu Kč 100/běžný
metr. Přesný rozsah břemene bude dán geometrickým plánem po kolaudaci stavby.
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Hlasování: jednohlasně
2) Petříkovi ,České Budějovice, žádají Obec Kunžak o odkoupení části p.č. 150/1 u
domu čp. 2 v Kaprouně.
Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru, aby na místě samém posoudil možný
rozsah odprodeje části p.č.150/1 v k.ú. Kaproun u domu čp. 2.
Hlasování: jednohlasně
3) Obec na úřední desce zveřejnila záměr prodeje p.č. 1420/10 o výměře 150 m2
ost.plocha ost.komunikace v k.ú.Valtínov u domu čp. 48. Během zveřejnění záměru
neobdržela Obec Kunžak žádnou další žádost. Jediným zájemcem je Růžena
Schoupová,Valtínov čp. 48.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Obcí Kunžak
a paní Růženou Schoupovou, Valtínov čp. 48 na koupi pozemku 1420/10 ostatní
plocha,ost.komunikace o výměře 150 m2 v obci Kunžak,k.ú.Valtínov za kupní cenu Kč
30,--/m2. Touto kupní smlouvou se majetkoprávně vypořádá pozemek dvora u domu
čp. 48 ve Valtínově. Vklad kupní smlouvy do katastru hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
4) Kontrolní výbor na místě samém prošetřil možnost prodeje PK pozemku číslo 246/1
v k.ú.Suchdol u Kunžaku. Nemá námitek proti eventuálnímu prodeji tohoto pozemku.
Zastupitelstvo odkládá projednání, neboť na pozemku se nachází les, nutno prověřit,
zda se jedná o lesní pozemek.
Hlasování: jednohlasně
5) Obec Kunžak má uzavřenu nájemní smlouvu čj. 105/2007 na pronájem veřejného
prostranství – parkoviště na náměstí Komenského v Kunžaku na umístění pouťových
atrakcí na rok 2008 . Podle článku III.této smlouvy bude částka za pronájem
parkoviště na náměstí Komenského v Kunžaku v termínu konání tradiční pouti v roce
2008 stanovena do konce června 2008. Loni byla stanovena ve výši Kč 45 000,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak podle článku III. nájemní smlouvy čj. 105/2007 na
pronájem veřejného prostranství-parkoviště na náměstí Komenského v Kunžaku na
umístění pouťových atrakcí v roce 2008 v termínu konání tradiční pouti v obci Kunžak
stanovuje nájemné na částku 45 000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
m) Starosta požádal zastupitelstvo o sestavení komise pro otevírání nabídek na akci
„ Rekonstrukce komunikace ulice Havlíčkova Kunžak“.
Zastupitelstvo stanovuje komisi v tomto složení: Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,
Pudil Zdeněk, Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav. Zasedání komise se uskuteční ve
středu 25.6.2008 od 17.oo hodin.
Hlasování: jednohlasně
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U s n e s e n í č. 21
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 29.5.2008

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova Kunžak“
nabídku firmy CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 1994, Praha 10, koresp. adresa Valtínov
41, 378 53 Strmilov za nabídnutou cenu 2 005 796,-- Kč včetně DPH a další pořadí firem
takto:
Radouňská montážní s.r.o., Horní Radouň 51, 378 43 Horní Radouň
JM stavební, s.r.o., Horní Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „ Výměna oken v jednom pavilonu MŠ Kunžak“
nabídku firmy VEKRA spol. s.r.o. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou
cenu 351 031,-- Kč včetně DPH a další pořadí firem takto:
OKNA A DVEŘE KLEČKA,Stará cesta 254, 377 01 Jindřichův Hradec II
MVplast s.r.o., Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
LD INVEST a.s., obch. kancelář, Vídeňská 329/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- výsledek hospodaření MŠ Kunžak za rok 2007 ve výši Kč - 294,-- (ztráta)
- výsledek hospodaření ZŠ Kunžak za rok 2007 ve výši č - 901,07 (ztráta)
- Rozpočtová opatření vlastní č. 7-10/2008, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Souhlasí:
- s tím, aby akce „výměna lina v pavilonu MŠ“ byla zadána firmě HUMMEL a SYN –
čalounictví a kladení podlahových krytin, Vídeňská 884, 377 01 Jindřichův Hradec za
nabídnutou cenu 90 330,50 Kč včetně DPH.
- s tím, aby na akci Rekonstrukce komunikace ulice Havlíčkova Kunžak“ byly obeslány tyto
firmy:
- Swietelsky stavební s.r.o., oblast J.Hradec, U panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- COLAS CZ, a.s., závod Jih, Jihlava, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Stavby silnic a železnic a.s., Planá 72, 370 01 České Budějovice
- STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 01 České Budějovice
- Silnice Hejda, Pelhřimov
- s použitím rezervního fondu MŠ Kunžak na úhradu ztráty roku 2007ve výši Kč 294,-- .
- s použitím běžných prostředků roku 2008 Základní školy Sira Nicholase Wintona Kunžak na
úhradu ztráty roku 2007 ve výši Kč 901,07.
- s tím, aby zhotovení slavnostní vlajky z materiálu samet prémium s kombinovanou
výšivkou , stojanu na slavnostní vlajku s tmavou žerdí a 10 ks venkovních vlajek obce bylo
zadáno firmě - Alerion, znaky a vlajky, Brno – Královo Pole za nabídnutou cenu 57 120,-Kč včetně DPH
- s uzavřením smlouvy o dílo na 2. etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kunžaku s firmou
ARSTAV s.r.o., Radouňka 190 za nabídnutou cenu 355 510,-- Kč.
- s poskytnutím příspěvku Českému svazu žen Kunžak na pořádání dětského dne 7.6.2008 ve
výši 4000,-- Kč
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- s poskytnutí finančního příspěvku SDH Mosty na pořádání hasičských závodů dne
21.6.2008 ve výši 5 000,-- Kč
- s poskytnutím příspěvku pro PLECH TEAM – hokejbalový klub Kunžak na sportovní
činnost a vybavení ve výši 20 000,-- Kč
- s tím, aby byl navýšen rozpočet – příspěvek na tělovýchovnou činnost o 5 000,-- Kč.
- se zveřejněním pronájmu celé p.č. 249 o výměře 800 m2 v k.ú. Suchdol k využití pro
rozšíření potravní nabídky pro zvěř, nájemné za ornou půdu je stanoveno na 0,05 Kč/m2 a
rok.
- s revokací usnesení z 20.zasedání dne 24.04.2008 o uzavření
budoucí smlouvy na
zřízení věcného břemene na stavbu“VTL plynovod Kunžak- Český Rudolec“ pro oprávněnou
stranu JČP Distribuce, s.r.o.České Budějovice,Vrbenská 2, IČO 26105624 na parcelách číslo
4828/2 dle KN, 4824, 4761 d2 dle Pk v k.ú.Kunžak v délce cca 17 bm. Ochranné pásmo je v
šíři 4 m na každou stranu od osy VTL plynovodu. Příčinou je změna původně navržené
trasy plynovodu,která je teď navržena i přes parcelu Pk 4759 v k.ú.Kunžak a souhlasí
s uzavřením nové budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na stavbu „VTL plynovod
Kunžak- Český Rudolec“ pro oprávněnou stranu JČP Distribuce,s.r.o.České
Budějovice,Vrbenská 2, IČO 26105624 na parcelách číslo 4828/2 dle KN, 4824, 4759 a 4761
díl d2 dle PK v obci a k.ú.Kunžak, vedených na LV číslo 10 001 v délce cca 17 bm. Věcné
břemeno se zřizuje za úplatu Kč 100/běžný metr. Přesný rozsah břemene bude dán
geometrickým plánem po kolaudaci stavby.
- souhlasí s uzavřením nové budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na stavbu „VTL
plynovod Kunžak- Český Rudolec“ pro oprávněnou stranu JČP Distribuce,s.r.o.České
Budějovice,Vrbenská 2, IČO 26105624 na parcelách číslo 4828/2 dle KN, 4824, 4759 a
4761 díl d2 dle PK v obci a k.ú.Kunžak, vedených na LV číslo 10 001 v délce cca 17 bm.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu Kč 100/běžný metr. Přesný rozsah břemene bude dán
geometrickým plánem po kolaudaci stavby.
- s uzavřením kupní smlouvy mezi Obcí Kunžak a paní Růženou Schoupovou, Valtínov
čp. 48 na koupi pozemku 1420/10 ostatní plocha,ost.komunikace o výměře 150 m2 v obci
Kunžak,k.ú.Valtínov za kupní cenu Kč 30,--/m2. Touto kupní smlouvou se majetkoprávně
vypořádá pozemek dvora u domu čp. 48 ve Valtínově. Vklad kupní smlouvy do katastru hradí
kupující.

N e s o u h l a s í:
- se zařazením pozemků pro stavbu fotovoltaické elektrárny v k.ú. Kunžak do v současné
době již schváleného Návrhu ÚP. O zařazení pozemků pro stavbu fotovoltaické elektrárny
v k.ú. Kunžak bude možné požádat po vydání ÚP Obce Kunžak a to žádostí o změnu ÚP.
- s poskytnutím příspěvku na artworkshop Štkaní 2008 ve Slavonicích
Bere na vědomí:
- poděkování Centra zdravotně postižených Jindřichův Hradec za poskytnutý finanční
příspěvek
- Výroční technickou zprávu o provozu vodohospodářského majetku obce Kunžak za rok
2007.
- informaci o ukončení auditu hospodaření obce Kunžak za rok 2007
- informaci o podaných žádostech o dotace v letošním roce a o dosud přiznaných dotacích.
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Ukládá:
- starostovi, aby s pomocí odborné firmy zjistil možnosti a cenu případných opatření ve věci
prosakování hráze rybníka na p.č. 268 v Kaprouně s tím, že tato záležitost bude projednána
na příštím zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
- kontrolnímu výboru, aby na místě samém posoudil možný rozsah odprodeje části
p.č.150/1 v k.ú. Kaproun u domu čp. 2.

O d k l á d á:
- projednání možnosti prodeje PK pozemku číslo 246/1 k.ú.Suchdol u Kunžaku, neboť na
pozemku se nachází les, nutno prověřit, zda se jedná o lesní pozemek.
S t a n o v u j e:
- stanovuje podle článku III. nájemní smlouvy čj. 105/2007 nájemné za pronájem veřejného
prostranství-parkoviště na náměstí Komenského v Kunžaku na umístění pouťových atrakcí
v roce 2008 v termínu konání tradiční pouti v obci Kunžak na částku 45 000,-- Kč
- stanovuje komisi pro otevírání nabídek na akci „ Rekonstrukce komunikace ulice
Havlíčkova Kunžak v tomto složení: Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír, Pudil Zdeněk,
Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav. Zasedání komise se uskuteční ve středu 25.6.2008 od
17.oo hodin.

Ověřovatelé:

Zdeněk Zámečník

Mgr. Eva Krafková

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila ve 20.30 hodin
Zapsala: Matoušková

