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Z á p i s č. 23
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak , konané dne 14.8.2008 v 17.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek Jar.,Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vlad.,
Hanzalík Rud., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluven: Kudrna Josef
Program: 1. Splašková kanalizace Valtínov
2. Odvodňovací opatření Nová ulice
3. Zajištění pouti
4. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Pudil Zdeněk, Hanzalík Rudolf
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Bez připomínek
K bodu 1:
Na jednání zastupitelstva se dostavili zástupci firmy Alcedo, Nová Bystřice, která zpracovává
projekt kanalizací a ČOV pro místní části Mosty, Valtínov a Suchdol Ing. Růžička, p.
Urbánek a p. Pavlíček. Informovali zastupitelstvo o tom, že ve Valtínově nelze realizovat
gravitační kanalizaci z důvodu nedostatečného spádu. Muselo by zde být několik
přečerpávacích stanic. Firma navrhuje řešení formou tlakové kanalizace, zakončené
kořenovou čistírnou. Znamenalo by to u každé nemovitosti vlastní domovní čerpací jímku,
kterou by si majitelé nemovitosti sami obsluhovali a hradili náklady na elektřinu.
Pro obec by toto řešení znamenalo podstatně nižší finanční náklady.
Pokud se týká Mostů, je zde možná gravitační kanalizace zakončená kořenovou čistírnou, ale
i tlaková kanalizace za podstatně nižších nákladů.
V Suchdole je řešena pouze kořenová čistírna, je nutné dořešit příjezd k čistírně.
Zastupitelstvo po seznámení s těmito skutečnostmi požaduje, aby projektant co nejdříve
připravil cenové srovnání gravitační a tlakové kanalizace. Zastupitelstvo se sejde znovu do
14ti dnů a rozhodne o konečném řešení.
K bodu 2:
Manželé Mátlovi, Kunžak, Nová 350 opakovaně žádají o provedení takových opatření, která
povedou k omezení přívalových vod, zatékajících na jejich pozemek a vjezd do domu.
Starosta navrhuje po prohlídce na místě samém zřízení odvodňovacího žlabu na křižovatce
ulic Nová a Hradecká a zvednutí obrubníků o 5 cm u domů čp. 349 a 350.
Zastupitelstvo souhlasí s provedením odvodňovacích opatření v Nové ulici, spočívajících ve
zřízení odvodňovacího žlabu na hranici mezi ulicí Novou a Hradeckou a zvednutí obrubníků u
domu čp. 349 a 350 o cca 5cm.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby oslovil tyto tři firmy se žádostí o podání nabídky na
provedení schválených odvodňovacích opatření v Nové ulici:
- AVE CZ s.r.o., Jindřichův Hradec,
- PAS PLUS s.r.o., Sluštice, provozovna Valtínov 41
- Jindřichohradecké montáže s.r.o., Jindřichův Hradec
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Zastupitelstvo obce požaduje, aby ZD Kunžak provedlo zatravnění části pozemku za
Hlubokou cestou v šíři cca 50 m tak, aby bylo zamezeno splachování zeminy z pole na
Hradeckou ulici.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
POUŤ - příprava
l. Smlouva na pouť i dodatek ke smlouvě s Františkem Ranglem podepsána. Bude vybráno Kč
45 000,-- za pronájem náměstí v Kunžaku.
2. Suchá WC jsou objednána.
3. Policie ČR byla požádána o posílení sobotní služby od 8.00 hod.ráno, v noci ze soboty na
neděli a v neděli 24.08. od 6.00 hod. ráno do odpoledních hodin .
4. Uzavírka náměstí – umístění atrakcí 17.08.2008 večer
5. Uzavírka ulic Havlíčkova - lb a náměstí Komenského 2b od soboty 23.08.2008 od 5.00
hod. do neděle 24.08.2008 do 22.00 hod.
6. Výběr poplatků: 2 úřednice Marie Matoušková a Eva Šteflová
a 2 členové zastupitelstva Josef Kudrna, Ing. Petr Popela
5. Dozor o pouti: 4 členové SDH Kunžak – Miláček, Mrkva, Hladeček, Rokyta
k provádění dozoru nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak ve dnech 23. a 24.8.2008.
Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením odměny ve výši Kč 1176,--každému z nich za výkon
dozoru nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak.
6. Úklid na WC v budově radnice při pouti:Jovana Vilímková
Zastupitelstvo souhlasí s odměnou Kč 1176,-- za úklid WC v budově radnice při pouti.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4: Různé
a) Starosta informoval zastupitelstvo, že podle zákona č. 133/1985 o požární ochraně,
zákona č. 250/2000 Sb. a nařízení vlády č. 172/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
je nutné, aby i jednotky dobrovolných hasičů v Mostech a Valtínově, které jsou
zařazeny do JPO V měly zřizovací listiny, odpovídající současnému složení jednotky.
Starosta seznámil zastupitelstvo se Zřizovacími listinami pro jednotku požární
ochrany JPO V v Mostech a ve Valtínově.
Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO V v Mostech.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO V ve
Valtínově
Hlasování: jednohlasně
b) Paní Illeová, nájemnice bytu č. 10 v DPS v Kunžaku ze zdravotních důvodů ukončila
nájem bytu k 10.8.2008. Jedná se o jednopokojový byt ve 3. NP Domu pečovatelskou
službou.
Komise sociální a bytová projednala dne 11.08.2008 pořadník žadatelů o přidělení
bytu v DPS. V seznamu jsou vedeni tito žadatelé, přicházející v úvahu pro
jednopokojový byt:
- Rozporková Irena, Kunžak 399
- Švarcová Jana, Kunžak 267
- Turjanská Miluše, Nový Rychnov 227
- Marková Marie, Kunžak 347
- Rychlá Drahomíra, Jarošov n/Než. 9
- Sládková Jana , Vlčice 28
- Rásochová Anna, Lomy 32
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- Hybnerová Julie, Praha 2
- Gavrilová Jitka, Roseč 75
- Martínková Magdalena, Kunžak 394
- Valachovičová Olga, Střížovice 79
Obecním úřadem byly osloveny tyto žadatelky o přidělení bytu s trvalým pobytem na
území obce Kunžak :
- Švarcová Jana, Kunžak 267 – jednopokojový byt nepřijme, požaduje další vedení
v pořadníku
- Marková Marie, Kunžak 347 – nabízený jednopokojový byt přijme
- Martínková Magdalena, Kunžak 394 – jednopokojový byt nepřijme, požaduje další
vedení v pořadníku
Komise doporučuje zastupitelstvu obce, aby byl byt č. 10 v Domě s pečovatelskou
službou v Kunžaku přidělen paní Marii Markové, Kunžak 347.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s přidělením bytu č. 10 ve 3. NP Domu
s pečovatelskou službou v Kunžaku paní Marii Markové, dosud bytem Kunžak, ulice
Nerudova 347 a to od 01.09.2008.
Hlasování: 9 hlasů pro
Hanzalík – zdržel se hlasování
c) Jednostranné zvyšování nájemného z bytů v obecních bytech na základě zákona
č. 107/2006 Sb., který stanovil pro vlastníky bytů v období od 1.1.2007 do 31.12. 2010
možnost jednostranně zvýšit nájemné z bytů podle určitých podmínek. Obce jsou
rozděleny do kategorií podle velikostí a pro každou kategorii obcí je stanoveno „cílové
nájemné“ v Kč/m2. Toto cílové nájemné se každým rokem mění . Jeho výše je odvislá
od velikosti obce, výše současného nájemného a toho, jestli se jedná o byt se sníženou
kvalitou /dříve čtvrtá kategorie/, nebo byt ostatní.
Ministerstvo pro místní rozvoj Sdělením č. 214/2008 Sb. ze dne 11.6.2008 stanovilo
maximální přírůstky nájemného v % na období od 1.1.2009 do 31.12.2009 .
Pro Obec Kunžak je možné zvýšení nájemného takto:
- u bytů ostatních – současně placené nájemné je 15,79 Kč/m2, zvýšení je možné
o 11,2 % na částku 17,56 Kč/m2
měsíční zvýšení činí 73-117,-- Kč podle velkosti bytu
- u bytu p. Leixnera je možné zvýšení o 20 %, tj. z 13,58 Kč/m2 na 16,28 Kč/m2
měsíční zvýšení činí 177,-- Kč
/p. Leixner platil nájemné jako za byt 2. kategorie z důvodu dřívější vlastní instalace
topení, proto byla výchozí částka nájemného nižší než u ostatních bytů, které byly
zařazeny do 1. kategorie /
Aby mohlo být zvýšení nájemného právoplatně uplatňováno od 1.1.2009, musí být
oznámení o zvýšení nájemného podle tohoto zákona prokazatelně doručeno nájemci
nejpozději 3 měsíce před tím, tj. do 30.9.2008.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zvýšením nájemného v obecních bytech od
01.01.2009 v souladu se Zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšováním
nájemného z bytu takto:
- u bytů ostatních – všechny byty s dosavadním regulovaným nájemným o 11,2 %
na částku 17,56 Kč/m2
- u bytu p. Leixnera o 20 % na částku 16,28 Kč/m2
Hlasování: 9 hlasů pro
Ing. Popela – zdržel se hlasování
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d) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Viktora Klímy, Na Štěpnici 1249, Rosice,
který připomíná, že odvodnění paty hráze u rybníka na p.č. 268 v k.ú. Kaproun je
pouze část problému , rybník je nutné vyčistit , protože spodním odtokem vytéká
bahno.
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis pana Klímy, ale vzhledem k finančním
možnostem obce budou v roce 2009 provedena pouze opatření, která byla schválena
usnesením č. 22 z jednání zastupitelstva obce dne 26.06.2008.
Hlasování: jednohlasně
e) Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem Svazu měst a obcí ČR, který vyzývá obce
v ČR k uzavírání dohod o partnerství s rozvojovými zeměmi.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere dopis na vědomí s tím, že v současné době o
uzavření takovéhoto partnerství neuvažuje.
Hlasování: jednohlasně
f) Úřad práce v Semilech a Občanské sdružení „Most ke vzdělání“ nabízí možnost
zapojení obce do projektu „ S Krakonošem u počítače“, který je zaměřen na
vzdělávání venkovských obyvatel.Obec by poskytla pouze prostory, lektory a
materiální prostředky by poskytli organizátoři. Tyto vzdělávací kurzy by byly pro
zájemce zdarma a konaly by se v odpoledních hodinách, případně o víkendech.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením do projektu „ S Krakonošem u počítače“
Hlasování: jednohlasně
g) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Smlouvy o zajištění pečovatelské
služby se společností Ledax o.p.s, Riegrova 51, 370 01 České Budějovice. Ledax
bude poskytovat pečovatelskou službu uživatelům – občanům obce Kunžak na základě
jejich požadavku. Obec by se podílela na této službě částkou 4000,-- Kč na jednoho
uživatele a rok poskytování služby.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění pečovatelské služby se
společností Ledax o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.
Hlasování: jednohlasně
h) Investiční akce 2008 – informace:
1. Rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova
- dokončit vodovodní přípojky – Ing. Kvapil, Králíčková, Vítek
- ukončení akce včetně povrchů plánováno na pátek 22.08.2008
2. ZŠ – oprava chodby ve 2. NP
- probíhá bílení, kompletace el. rozvodů a světel, ukončení akce v pátek 15.08.2008
3. Mateřská škola – vybavení a úprava zahrady MŠ a rekonstrukce sociálního
zařízení v pavilonu A a B
- akce ukončena mimo osazení prolézačky, bude provedeno koncem srpna
Akce, které je nutné zrealizovat ještě v letošním roce:
1. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kunžaku – 2. etapa
- stavba měla být zahájena 1.8.2008, po dohodě s firmou bude zahájena ve 2. polovině
srpna. V současné době zde hasiči provádějí bourací práce. Mimo smlouvu o dílo bude
nutné vyměnit část stropu / v rozpočtu je rezerva/ . Závazné ukončení akce 30.10.2008
2. Odbahnění rybníka „Kovárna“ Mosty – realizace v říjnu – listopadu 2008, nutno
obeslat minimálně tři firmy.
Návrh: Pavel Hron, Lodhéřov 109, 378 26
Rybářství Jindř. Hradec s.r.o., Masarykova 359, 39470 Kamenice nad Lipou
Pas Plus s.r.o., Sluštice, provozovna Valtínov 41, 378 53 Strmilov
Zastupitelstvo souhlasí
Hlasování: jednohlasně
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ch)

i)

j)

k)

3.Opravy v domě čp. 165 – stoupačky a podlaha v bytě Popelových – nutno obeslat na
výměnu stoupaček tři firmy:
Návrh: DASTOP JH s.r.o., J.Hradec, Václavská 160
PVT KONTAKT spol. s.r.o., J.Hradec, Na Kopečku 29
Leoš Janotka, Lomy
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
4. Veřejné osvětlení u benzinové pumpy v Hradecké ulici v Kunžaku
5. Sakrální architektura – nabídku podala firma Jiří Topič, Jindř. Hradec, Vajgar
721/III, 377 04 Jindřichův Hradec.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce obeslat ještě minimálně jednu firmu se
žádostí o podání cenové nabídky na opravu sakrální architektury v krajině a
zároveň ho pověřuje podpisem smlouvy s firmou, která podá nejvýhodnější
nabídku
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvu byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 15-18/2008.
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje
rozpočtová opatření vlastní č. 15-18/2008, která jsou nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Na základě dřívějšího schválení zastupitelstvem obce byla požádána Ing. Buzková o
předložení návrhu možné vestavby bytu v zadní části DPS Kunžak. Zastupitelstvu
dnes starosta předložil dva návrhy řešení. V obou případech je navržena vestavbou
dvou bytů pro jednu osobu.
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem č. 1- tedy u druhého bytu bez předělení kuchyně od
obytné místnosti.
Hlasování: jednohlasně
Starosta na základě nejnovějšího podnětu Ing. Eduarda Kováře informoval
zastupitelstvo, že na křižovatce u hřbitova jsou stále problémy se značkou STOP,
kterou řidiči nerespektují a křižovatka je tak velmi nebezpečná.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby vyvolal jednání, která by vedla ke zlepšení
bezpečného průjezdu této křižovatky.
Hlasování: jednohlasně
Pozemky
1. Obec Kunžak obdržela geometrické plány č. 799-844/2008 na zaměření skutečné
trasy stavby: Rekonstrukce kanalizace DN 300 v Havlíčkově ulici,Kunžak.
Po kolaudaci stavby je s vlastníky dotčených pozemků, tj. s paní Jitkou Hrbotickou,
manžely Oldřichem a Věrou Beranovými a panem Jaroslavem Vosolsobě třeba uzavřít
smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích ve
prospěch Obce Kunžak.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Obce Kunžak k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene na stavbu:“Rekonstrukce kanalizace DN 300“pro oprávněnou stranu Obec
Kunžak, s povinnými, tj. vlastníky pozemků touto stavbou dotčených, s paní Jitkou
Hrbotickou, Kunžak, přes parcelu číslo 128/1 zahrada o výměře 2104 m2, s manžely
Oldřichem a Věrou Beranovými, Kunžak, přes parcely číslo 131 zahrada o výměře
1935 m2 a číslo 134 trvalý travní porost o výměře 147 m 2, a Jaroslavem Vosolsobě,
přes pozemek 137/2 zahrada o výměře 679 m2, vše v obci a k.ú. Kunžak, v rozsahu
určeném geometrickým plánem číslo 799-844/2008 Radka Havlína,zeměměřická
kancelář s.ro.J.Hradec.
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Věcné břemeno spočívá v právu vedení kanalizačního potrubí pod povrchem pozemku,
chůze a jízdy po pozemcích za účelem provozování, kontroly, údržby a opravy
kanalizačního potrubí v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 799-844/2008
Radka Havlína,zeměměřická kancelář s.r.o Jindřichův Hradec.Ochranné pásmo je v šíři
1,5 m na každou stranu od osy kanalizačního potrubí. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou, bezúplatně a zavazuje každého dalšího případného vlastníka
předmětných pozemků a kanalizačního potrubí.
Hlasování: jednohlasně
2. Obec Kunžak pořídila do majetku Server HP ProLiant v hodnotě
Kč 73589,40 pod inventárním číslem Z5. Tento server je určen pro Základní školu
Sira Nicholase Wintona Kunžak. Proto je třeba uzavřít dodatek smlouvy o zápůjčce
tohoto majetku mezi Obcí Kunžak a Základní školou Sira Nicholase Wintona Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje starostu Obce Kunžak aby se Základní školou
Sira Nicholase Wintona Kunžak uzavřel dodatek ke smlouvě o zápůjčce na Server HP
ProLiant označený inventárním číslem Z5 v hodnotě Kč 73 589,40 od 1.9.2008 do
31.12.2012.
Hlasování: jednohlasně
3.Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení
věcného břemene na stavbu s názvem „Kunžak-Malé Podolí-NN(Kos)“ pro
oprávněnou stranu E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO
28085400 na parcelách číslo 271/1,274/7, v obci a k.ú. Kunžak,spočívající v umístění
kabelového vedení NN pro zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Průběh
a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu,který po realizaci
stavby zajistí budoucí oprávněný. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
Navržená jednorázová úplata za zřízení věcného břemene je Kč 1700,--.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Obce Kunžak k podpisu smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a po realizaci a geometrickém zaměření
stavby „Kunžak-Malé Podolí-NN-(Kos)“ ho pověřuje i k podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene na stavbu“ Kunžak-Malé Podolí-NN-(Kos)“ pro oprávněnou stranu
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400 na
parcelách číslo 271/1 a 274/7 v obci a k.ú. Kunžak,spočívající v umístění kabelového
vedení NN pro zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který po realizaci stavby
zajistí budoucí oprávněný.Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu Kč 1700,--.
Hlasování: jednohlasně
4. Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu s názvem „Přípojka na klíč-Kaproun-NN(Skotnicová)“ pro
oprávněnou stranu E.ON Distribuce,a.s.,České Budějovice F.A.Gerstnera, 2151/6,
IČO 28085400, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN na části p.č.
267/1 v obci Kunžak,k.ú.Kaproun.Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu
neurčitou, za jednorázovou úplatu Kč 500,--. Průběh a rozsah věcného břemene bude
vymezen v geometrickém plánu,který po realizaci stavby zajistí budoucí oprávněný.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Obce Kunžak k podpisu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a po realizaci a geometrickém zaměření stavby
„Přípojka na klíč-Kaproun-NN (Skotnicová)“ ho pověřuje i k podpisu smlouvy o
zřízení věcného břemene na stavbu“ Přípojka na klíč-Kaproun-NN(Skotnicová)“ pro
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oprávněnou stranu E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6,
IČO 28085400 na parcele číslo 267/1 v obci Kunžak, k.ú. Kaproun,spočívající
v umístění nového kabelového vedení NN pro zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen
v geometrickém plánu, který po realizaci stavby zajistí budoucí oprávněný.Věcné
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu Kč 500,--.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 23
Ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 14.08.2008
Zastupitelstvo obce
Souhlasí:
- s vyplacením odměny ve výši Kč 1176,--každému z členů SDH Kunžak za výkon
dozoru nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak.
- s vyplacením odměny paní Vilímkové Kč 1176,-- za úklid WC v budově radnice při
pouti.
- s přidělením bytu č. 10 ve 3. NP Domu s pečovatelskou službou v Kunžaku paní
Marii Markové, dosud bytem Kunžak, ulice Nerudova 347 a to od 01.09.2008.
- se zvýšením nájemného v obecních bytech od 01.01.2009 v souladu se Zákonem č.
107/2006 Sb. o jednostranném zvyšováním nájemného z bytu takto:
- u bytů ostatních – všechny byty s dosavadním regulovaným nájemným o 11,2 %
na částku 17,56 Kč/m2
- u bytu p. Leixnera o 20 % na částku 16,28 Kč/m2
- se zapojením Obce Kunžak do projektu „ S Krakonošem u počítače“
- s uzavřením Smlouvy po zajištění pečovatelské služby se společností Ledax o.p.s.,
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.
- s obesláním těchto firem se žádostí o podání nabídky na akci „Odbahnění rybníka
Kovárna Mosty“:
Pavel Hron, Lodhéřov 109, 378 26
Rybářství Jindř. Hradec s.r.o., Masarykova 359, 39470 Kamenice nad Lipou
Pas Plus s.r.o., Sluštice, provozovna Valtínov 41, 378 53 Strmilov
- s obesláním těchto firem na akci – oprava stoupaček v domě čp. 165 v Kunžaku :
DASTOP JH s.r.o., J.Hradec, Václavská 160
PVT KONTAKT spol. s.r.o., J.Hradec, Na Kopečku 29
Leoš Janotka, Lomy
- s návrhem č. 1 na vestavbu bytů v DPS v Kunžaku - tedy u druhého bytu bez
předělení kuchyně od obytné místnosti.
Schvaluje:
- Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO V v Mostech.
- Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO V ve Valtínově
- rozpočtová opatření vlastní č. 15-18/2008, která jsou nedílnou součástí tohoto
zápisu.
U k l á d á:
- starostovi obce obeslat ještě minimálně jednu firmu se žádostí o podání cenové
nabídky na opravu sakrální architektury v krajině
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Nesouhlasí:
- s uzavřením dohody Obce Kunžak s rozvojovými zeměmi.
B e r e n a v ě d o m í:
- zprávu o přípravě pouti 2008
- informaci o možnosti uzavřít smlouvu o partnerství s rozvojovými zeměmi s tím, že
v současné době o uzavření takovéhoto partnerství neuvažuje.
- dopis pan Klímy s tím, že vzhledem k finančním možnostem obce budou v roce
2009 provedena pouze opatření, která byla schválena usnesením č. 22 z jednání
zastupitelstva obce dne 26.06.2008.
Požaduje:
- požaduje, aby projektant co nejdříve připravil cenové srovnání gravitační a tlakové
kanalizace. Zastupitelstvo se sejde znovu do 14ti dnů a rozhodne o konečném řešení.
- aby ZD Kunžak provedlo zatravnění části pozemku za Hlubokou cestou v šíři
cca 50 m tak, aby bylo zamezeno splachování zeminy z pole na Hradeckou ulici
Pověřuje:
- starostu, aby oslovil tyto tři firmy se žádostí o podání nabídky na provedení
schválených odvodňovacích opatření v Nové ulici:
o AVE CZ s.r.o., Jindřichův Hradec,
o PAS PLUS s.r.o., Sluštice, provozovna Valtínov 41
o Jindřichohradecké montáže s.r.o., Jidnřichův Hradec
- starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou, která podá nejvýhodnější nabídku na
realizaci akce „Obnova sakrální architektury v krajině“
- starostu, aby vyvolal jednání, která by vedla ke zlepšení dopravní situace na
křižovatce u hřbitova
- starostu Obce Kunžak k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene na
stavbu:“Rekonstrukce kanalizace DN 300“pro oprávněnou stranu Obec Kunžak,
s povinnými, tj. vlastníky pozemků touto stavbou dotčených, s paní Jitkou Hrbotickou,
Kunžak, přes parcelu číslo 128/1 zahrada o výměře 2104 m2, s manžely Oldřichem a
Věrou Beranovými, Kunžak, přes parcely číslo 131 zahrada o výměře 1935 m2 a číslo
134 trvalý travní porost o výměře 147 m 2, a Jaroslavem Vosolsobě, přes pozemek
137/2 zahrada o výměře 679 m2, vše v obci a k.ú. Kunžak, v rozsahu určeném
geometrickým plánem číslo 799-844/2008 Radka Havlíka,zeměměřická kancelář
s.ro.J.Hradec.
Věcné břemeno spočívá v právu vedení kanalizačního potrubí pod povrchem pozemku,
chůze a jízdy po pozemcích za účelem provozování, kontroly, údržby a opravy
kanalizačního potrubí v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 799-844/2008
Radka Havlína,zeměměřická kancelář s.r.o Jindřichův Hradec.Ochranné pásmo je v šíři
1,5 m na každou stranu od osy kanalizačního potrubí. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou, bezúplatně a zavazuje každého dalšího případného vlastníka
předmětných pozemků a kanalizačního potrubí.
- starostu Obce Kunžak aby se Základní školou Sira Nicholase Wintona Kunžak
uzavřel dodatek ke smlouvě o zápůjčce na Server HP ProLiant označený inventárním
číslem Z5 v hodnotě Kč 73 589,40 od 1.9.2008 do 31.12.2012.
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- starostu Obce Kunžak k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a po realizaci a geometrickém zaměření stavby „Kunžak-Malé
Podolí-NN-(Kos)“ ho pověřuje i k podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene na stavbu“ Kunžak-Malé Podolí-NN-(Kos)“ pro oprávněnou stranu
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400 na
parcelách číslo 271/1 a 274/7 v obci a k.ú. Kunžak,spočívající v umístění kabelového
vedení NN pro zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který po realizaci stavby
zajistí budoucí oprávněný.Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu Kč 1700,--.
- starostu Obce Kunžak k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a po realizaci a geometrickém zaměření stavby „Přípojka na klíčKaproun-NN (Skotnicová)“ ho pověřuje i k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene na stavbu“ Přípojka na klíč-Kaproun-NN(Skotnicová)“ pro oprávněnou
stranu E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO
28085400 na parcele číslo 267/1 v obci Kunžak, k.ú. Kaproun,spočívající v umístění
nového kabelového vedení NN pro zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu,
který po realizaci stavby zajistí budoucí oprávněný.Věcné břemeno se zřizuje na dobu
neurčitou, za jednorázovou úplatu Kč 500,--.

Ověřovatelé:
Pudil Zdeněk

Hanzalík Rudolf

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila ve 20.30 hodin
Zapsala: Matoušková

