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Z á p i s č. 29
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 19.února 2009 od 17.oo hodin
Přítomni:Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal
Vlad., Hanzalík R., Pudil Zd., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluven: Ing. Popela Petr
Přizvána: Jana Danielová
Program: 1. Schvalování rozpočtu obce na rok 2009 a
rozpočtového výhledu na roky 2009-2011
2. Výběrové řízení – Kunžak – rekonstrukce a modernizace MK
– manažer projektu
3. Konkurzní řízení – ředitel ZŠ
4. Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2008
5. 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 obce.
Bez připomínek.
K bodu l:
a) Rozpočet obce Kunžak na rok 2009
Starosta vyzval paní Danielovou, aby zastupitelstvo seznámila s návrhem rozpočtu
obce Kunžak na rok 2009.
Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2009 a návrh rozpočtového výhledu na roky
2009-11 byly zveřejněny na úřední desce v době od 30.01.2009 do 15.02.2009. Ve lhůtě
stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů.
Oba návrhy byly projednány na schůzi Finančního výboru dne 16.2.2009.
Návrh rozpočtu v Kč:

Příjmy
19 069 087
Výdaje
19 914 117
Financování
845 030
(předpokládaný zůstatek k 31.12.2009 je 7,521.725,92 Kč)

K projednání je zastupitelstvu předložen dopis MŠ Kunžak se žádostí o navýšení rozpočtu o
100 000,-- Kč na zakoupení konvektomatu – vyšší cena.
Dále jsou předkládány vlastní úpravy návrhu rozpočtu – navýšení položky plyn o110 145,-Kč ( nedoplatek fa, vyšší zálohy )
- navýšení ceny u výměny oken v čp. 394 o 7 036 Kč – navrhuje se zvýšit rozpočet výdajů o
10 000 Kč
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů by tedy činilo 220 145,-- Kč.
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Paní Danielová také oznámila, že do návrhu rozpočtu je potřeba zapracovat také navýšení
rozpočtu příjmů takto:
- příjmy z pronájmů
600,-- Kč
- příjmy z činnosti
11 155,-- Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů by tedy činilo 11 755,-- Kč.
Zastupitelstvo navržené změny v návrhu rozpočtu obce projednalo a schvaluje rozpočet obce
Kunžak na rok 2009 takto:
Příjmy
19 080 842
Výdaje
20 134 262
Financování 1 053 420
( předpokládaný zůstatek k 31.12.2009 je 7,313.335,92 Kč)
Hlasování: jednohlasně
b) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na roky 2009-2011 včetně
zapracované změny v roce 2009 a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2009/2011 takto:
v tisících Kč
Rok
2009
2010
2011
Příjmy
19 081
Výdaje
20 134
Financování
1 053
Hlasování: jednohlasně

18 413
19 643
1 230

18 413
20 473
2 060

K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních
komunikací – manager projektu“ze dne 11.02.2009
Obeslány byly tyto firmy:
1. Mgr. Hana Schättingerová, Vltavská 322, 373 82 Boršov nad Vltavou
2. Pro Invest s.r.o., sídlo Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, doručovací adresa Jarošovská
48, 377 01 Jindřichův Hradec
3. Petr Heidinger – kancelář projektového poradenství , Větrná 46, 370 05 České Budějovice
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
1. Mgr. Hana Schättingerová, Vltavská 322, 373 82 Boršov nad Vltavou
2. Pro Invest s.r.o., sídlo Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, doručovací adresa Jarošovská
48, 377 01 Jindřichův Hradec
3. Petr Heidinger – kancelář projektového poradenství , Větrná 46, 370 05 České Budějovice
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise otevíral doručené nabídky:
1. Mgr. Hana Schättingerová, Vltavská 322, 373 82 Boršov nad Vltavou
Nabídnutá cena: 1 563 025,20 bez DPH, tj. 1 860 000,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. Pro Invest s.r.o., sídlo Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, doručovací adresa Jarošovská
48, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 1 470 588,20 Kč bez DPH tj. 1 750 000,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
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3. Petr Heidinger – kancelář projektového poradenství , Větrná 46, 370 05 České Budějovice
Nabídnutá cena: 1 617 647,-- Kč bez DPH, tj. 1 925 000,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1. Pro Invest s.r.o., sídlo Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, doručovací adresa Jarošovská
48, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 1 750 000,-- Kč včetně DPH
2.Mgr. Hana Schättingerová, Vltavská 322, 373 82 Boršov nad Vltavou
Nabídnutá cena: 1 860 000,-- Kč včetně DPH
3. Petr Heidinger – kancelář projektového poradenství , Větrná 46, 370 05 České Budějovice
Nabídnutá cena: 1 925 000,-- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Kunžak – rekonstrukce a
modernizace místních komunikací – manager projektu“ nabídku firmy Pro Invest s.r.o., sídlo
Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, doručovací adresa Jarošovská 48, 377 01 Jindřichův
Hradec za nabídnutou cenu: 1 750 000,-- Kč včetně DPH
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Konkurz na ředitele ZŠ Kunžak
Mgr. Václav Popela, současný ředitel ZŠ SNW Kunžak doručil dne 10.02.2009 na Obecní
úřad Kunžak oznámení, že k 30.06.2009 plánuje ukončit pracovní poměr v ZŠ SNW Kunžak
a k tomuto dni se vzdává funkce ředitele ZŠ.
Důvodem je odchod do starobního důchodu.
Aby mohla být včas předána funkce ředitele ZŠ a mohl být kvalitně připraven nový
školní rok, je nutné, aby starosta obce v souladu s § 99, odst. 2., zákona č. 128/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů rozhodl o vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele ZŠ SNW
Kunžak a jmenoval v souladu s § 1., odst. 1., Vyhlášky 54/2005 Sb. o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí členy konkurzní komise.
Z výše uvedených důvodů požádal starosta zastupitelstvo, aby v souladu s § 1, odst. 3,
Vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí jmenovalo
předsedu a jednoho člena konkurzní komise, zastupující zřizovatele pro posuzování uchazečů
o jmenování do funkce ředitele právnické osoby, vykonávající činnost školy, zřizované obcí.
Zastupitelstvo obce jmenuje předsedou konkurzní komise pro posuzování uchazečů o
jmenování do funkce ředitele ZŠ SNW Kunžak pana Jaroslava Čapka
Hlasování: 9 hlasů pro
zdržel se: Jaroslav Čapek
Zastupitelstvo obce jmenuje členem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování
do funkce ředitele ZŠ SNW Kunžak paní Drahoslavu Vobrovou
Hlasování:9 hlasů pro
zdržela se : Drahoslava Vobrová
K bodu 4:
Inventarizace majetku obce Kunžak ke dni 31.12.2008
Předseda kontrolního výboru pan Zdeněk Zámečník seznámil zastupitelstvo
s výsledkem kontroly inventarizace majetku obce Kunžak ke dni 31.12.2008. Kontrolní výbor
konstatuje, že v inventarizačních zápisech nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nesrovnalosti a
navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak inventarizaci majetku obce Kunžak, provedenou podle
stavu k 31.12.2008 schválit.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje inventarizaci majetku obce Kunžak podle stavu ke dni
31.12.2008. Podrobná zpráva o výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5 – různé:
a) Komise sociální, zdravotní a bytová dne 11.2.2009 projednala možnost přidělení
uvolněného bytu č.9 o jedné místnosti v DPS v Kunžaku.
V seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS Kunžak jsou zapsáni:
tito jednotlivci:
- Rozporková Irena, Kunžak 399
- Švarcová Jana, Kunžak 267
- Turjanská Miluše, Nový Rychnov 227
- Rychlá Drahomíra, Jarošov n/Než. 9
- Sládková Jana , Vlčice 28
- Rásochová Anna, Lomy 32
- Hybnerová Julie, Praha 2
- Gavrilová Jitka, Roseč 75
- Valachovičová Olga, Střížovice 79
a tyto manželské dvojice
Karel a Libuše Broschovi, Kunžak 55
Jan a MUDr. Marie Mátlovi, Kunžak 13
Z jednotlivců, zapsaných v seznamu žadatelů mají trvalý pobyt na území Obce Kunžak tito
žadatelé:
Rozporková Irena, Kunžak 399- nepředpokládá se v současné době přijetí umístění
Švarcová Jana, Kunžak 267- již odmítla 3 x umístění, byt o jedné místnosti komise
doporučuje nenabízet.
Paní Turjanská a paní Rychlá jsou ze vzdálených obcí a nemají ke Kunžaku žádný vztah.
Paní Gavrilová , nar. 1947, žádost podaná 20.02.2008– trvalý pobyt v Roseči, v Kunžaku
pracuje v pohostinství v Kunžaku, chtěla by zde byt – v žádosti uvedeno DPS byt 1+1.
Paní Rásochová , nar. 1941, žádost podána 17.1.2007– bydlí v Lomech sama v zemědělské
usedlosti, ze zdravotních důvodů již nezvládá práce spojené s takovým životem- chodí se
informovat o možnosti přidělení bytu v DPS v Kunžaku.
Sládková Jana, nar. asi 1943, žádost podána 28.02.2006bydlí ve Vlčicích v domku své
snachy, nic bližšího komisi není známo.
Valachovičová Olga, nar. 1948, žádost podána 30.06.2008 – bydlí ve Střížovicích 79 ve
vlastním bytě s vlastním topením, které ze zdravotních důvodů těžko zvládá.
Komise zevrubně projednala zbývající žádosti a doporučuje zastupitelstvu nabídnout přidělení
bytu paní Anně Rásochové, Lomy 32.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byt č. 9 o jedné místnosti v Domě s pečovatelskou
službou v Kunžaku byl přidělen paní Anně Rásochové, Lomy 32.
Hlasování: jednohlasně
b) Žádost občanů o opravu chodníku u čp. 355
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí občanů bytového domu čp. 355 v Kunžaku o
opravu chodníku u tohoto domu.
Dle sdělení občanů dochází v důsledku špatného stavu chodníku a jeho sklonu k zatékání
tající i dešťové vody do základů a jeho nerovnost může být příčinou úrazu.
Bylo zjištěno, že jak přístupový chodník, tak i chodník u domu čp. 355 byl součástí stavby,
prováděné v letech 1964 až 1965. Lze se tedy domnívat, že uvedené chodníky tvoří
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příslušenství domu čp. 355 a jako takové byly / nebo měly být/ současným majitelům
bývalým majitelem domu, tj. ZD Kunžak, převedeny.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby požádal bývalého vlastníka domu čp. 355 – ZD
Kunžak o vyjádření k vlastnictví těchto chodníků.
Hlasování: jednohlasně
c) Žádost o řešení dopravní situace ve Střížovické ulici
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí občanů – Ivy Šmídové, Kunžak 195, Františka
Šalandy, Kunžak 222 a Zdeňka Marka, Kunžak 326 o řešení dopravní situace ve Střížovické
ulici. Občané v žádosti uvádějí, že kamiony a nákladní auta, zásobující prodejnu Jednoty a
areál ZD jim poškozují domy, které trpí neustálými otřesy, v domech jsou praskliny ve zdech
a samotní obyvatelé těchto domů trpí nadměrným hlukem. Pisatelé žádosti se domnívají, že
by kamionová a nákladní doprava, zásobující prodejnu jednoty a areál ZD měla mít zvláštní
přístupovou komunikaci.
Starosta požádal o vyjádření v této záležitosti Policii ČR, dopravní inspektorát Jindřichův
Hradec a majitele komunikace SÚS Jindřichův Hradec. Územní plán obce Kunžak s žádnou
zvláštní přístupovou komunikací pro kamionovou dopravu, zásobující prodejnu Jednoty a
areál ZD nepočítá. Bude tedy nutné hledat jiné řešení a to místním šetřením v předmětném
místě za účasti Obce a orgánů státní správy.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby ve věci řešení dopravní situace ve Střížovické ulici
vyvolal jednání s odborem dopravy městského úřadu Jindřichův Hradec za účasti orgánů
státní správy a občanů .
Hlasování: jednohlasně
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem pana Petra Daniela, Kunžak 58, ve kterém žádá
o opravu tarasu na hranici parcely č. 244/2 a potoka Chlum v k.ú. Kunžak. kde vlivem
velkých vod dochází k poškozování kamenného zdiva, které se začíná vyvalovat do potoka.
Zemědělská vodohospodářská správa mu sdělila, že v uvedeném zájmovém území nevlastní
žádnou stavbu, proto z její strany ani nemůže dojít k opravě této stavby.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zjistil, zda stavbu tarasu na hranici p.č. 244/2 a potoka
Chlum v k.ú. Kunžak provádělo tehdejší MNV Kunžak v 60. letech minulého století a zprávu
předložil na březnovém jednání zastupitelstva obce tak, aby mohlo být ve věci rozhodnuto.
Hlasování: jednohlasně
e) Hospodářský výsledek příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ obce Kunžak za rok 2008
a) ZŠ SNW Kunžak
Příjmy:
11 111 855,65 Kč
Výdaje :
11 096 574,87 Kč
Celkový hospodářský výsledek – zisk : 15 280,78 Kč
Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo rozdílem mezi ziskem z hospodářské
činnosti ve výši 20 167,-- Kč a ztrátou z hlavní činnosti ve výši 4 886,22 Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje výsledek hospodaření ZŠ SNW Kunžak za rok
2008 – zisk ve výši 15 280,78 Kč a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku
takto:
- převod do fondu odměn : 6 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu a současně úhrada ztráty z hlavní činnosti z tohoto
fondu: 14 167,-- Kč - 4886,22 Kč = 9 280,78 Kč.
Hlasování: jednohlasně
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b) MŠ Kunžak
Příjmy:
3 557 989,34 Kč
Výdaje:
3 544 932,57 Kč
Celkový hospodářský výsledek – zisk: 13 056,77 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje výsledek hospodaření MŠ Kunžak za rok 2008
– zisk ve výši 13 056,77 Kč a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku takto:
- převod do fondu odměn : 6 528,-- Kč,-- Kč
- převod do rezervního fondu : 6528,77 Kč
Hlasování: jednohlasně
f) Žádost o dotaci upgrade Czech- point.
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci
Integrovaného operačního programu E- Government v obcích – Czech point. Operační
program : IOP prioritní osa : 2 – zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory: 2.1zavádění ICT v územní veřejné správě , cíl podpory – konvergence.
V případě Obce Kunžak by se jednalo o upgrade stávajícího pracoviště Czech pointu. .
Odhadovaná celková cena činí cca 100 000,-- Kč, maximální limit finanční podpory je
68 540,-- Kč , zbývající částku by uhradila Obec z vlastních prostředků.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o finanční
podporu v rámci Integrovaného operačního programu E- Government v obcích – Czech point.
Operační program : IOP prioritní osa : 2 – zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast
podpory: 2.1-zavádění ICT v územní veřejné správě , cíl podpory – konvergence na upgrade
ke stávajícímu pracovišti Czech point. Předpokládaná cena je
100 000,-- Kč, maximální výše podpory činí 68 540,-- Kč, zbývající částku uhradí obec
Kunžak z vlastních prostředků.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje obeslání těchto firem se žádostí o předložení cenové
nabídky na upgrade ke stávajícímu pracovišti Czech point.
- ELZY s.r.o., Jarošovská 433/II, Jindřichův Hradec, 377 01
- JH Comp s.r.o., Nádražní 510/II, Jindřichův Hradec, 377 01
- AJAX SYSTÉM s.r.o., Pravdova 1113/II, Jindřichův Hradec, 377 01
Hlasování: jednohlasně
g) Základní škola Dačice, Neulingerova 108 žádá o poskytnutí příspěvku na vzdělávání žáka
Vojtěcha Vybírala, Valtínov 40, který bude sloužit k zakoupení speciálních pomůcek, které
tento žák pro svou výuku potřebuje.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku 5000,-- Kč Základní škole Dačice,
Neulingerova 108 na vzdělávání žáka Vojtěcha Vybírala, Valtínov 40, který bude sloužit
k zakoupení speciálních pomůcek, které tento žák pro svou výuku potřebuje.
Hlasování: jednohlasně
h) Zpráva o stavu bezpečnosti
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se zprávou o bezpečnosti v územním obvodu
PČR OOP Studená za období od 01.01.2008 do 31.12.2008
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu bezpečnosti v územním obvodu PČR OOP
Studená za období 01.01.2008 – 31.12.2008
Hlasování: jednohlasně
Ch) Žádost o poskytnutí sportovní haly.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí Ing. Tomáše Zaňáka, předsedy TJ Popelín, o
poskytnutí sportovní haly v Kunžaku na uspořádání dalšího ročníku fotbalového turnaje
minižáků. Ing. Zaňák žádá o bezúplatné poskytnutí sportovní haly v sobotu 14.3.2009 v době
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od 8.oo do 15.oo hodin. Tohoto turnaje se zúčastňují i minižáci místní tělovýchovné jednoty
TJ Kunžak.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sportovní haly v Kunžaku v sobotu dne 14.3.2009
v době od 8.oo do 15.oo hodin bezúplatně pro TJ Popelín na uspořádání fotbalového turnaje
minižáků.
Hlasování: jednohlasně
i) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obsahem dopisu M. Dvořáka, Člunek 28, ve kterém
informuje obec o neshodách se současným nájemcem budovy bývalého kina, panem L.
Malátem. Tento dopis je nedílnou součástí tohoto zápisu. Dále starosta seznámil
zastupitelstvo obce s obsahem dohody o ukončení nájmu kina z 27.9.2007 mezi obcí Kunžak
a bývalým nájemcem M. Dvořákem, Člunek 28. Z této dohody vyplývá, že veškeré závazky
Obce Kunžak vůči panu M. Dvořákovi, bytem Člunek 28 jsou vypořádány.
Zastupitelstvo obce konstatuje, že veškeré závazky Obce Kunžak vůči bývalému nájemci
budovy kina panu M. Dvořákovi, bytem Člunek 28, jsou Dohodou o ukončení nájmu kina ze
dne 27.9.2007 vypořádány.
Hlasování: jednohlasně
j) Podnět k zahájení trestního stíhání na neznámého pachatele – informace.
Starosta informoval zastupitelstvo obce o tom, že na schůzi dne 31.1.2009 ve
Valtínově, kterou zorganizovala Obec Kunžak ve věci výstavby tlakové kanalizace ve
Valtínově byla starostovi obce paní Procházkovou, bytem Valtínov čp. 11 předána listina,
označená jako Petice občanů Valtínova o nesouhlasu s tlakovou kanalizací ve Valtínově.
Následně na této schůzi při čtení této listiny, označené jako petice, bylo zjištěno, že tuto
listinu, označenou jako petice, nepodepsali někteří občané Valtínova a tuto listinu, označenou
jako petice za ně podepsal někdo jiný.
Starosta obce podá ve výše uvedené záležitosti podnět Okresnímu státnímu zastupitelství
v Jindřichově Hradci, aby celou věc prošetřilo a proti neznámému pachateli zahájilo trestní
stíhání.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
Hlasování: jednohlasně
k) Tlaková kanalizace Mosty, Valtínov
Starosta informoval zastupitelstvo o stanovisku občanů Mostů a Valtínova k záměru Obce
vybudovat zde v případě obdržení dotace tlakovou kanalizaci.
Mosty: 25 majitelů nemovitostí vyjádřilo předběžný souhlas
15 majitelů nemovitostí vyjádřilo nesouhlas
19 majitelů nemovitostí se doposud nevyjádřilo
Valtínov: 21 majitelů nemovitostí vyjádřilo předběžný souhlas
1 majitel nemovitosti vyjádřil nesouhlas
17 majitelů nemovitostí vyjádřilo souhlas s gravitační kanalizací na tiskopise,
který nebyl občanům předložen Obcí Kunžak a je rozšiřován ve Valtínově
obci neznámou osobou
36 majitelů nemovitostí se doposud nevyjádřilo
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby znovu vyzval majitele nemovitostí o vyjádření
k tlakové kanalizaci a to do termínu 17.3.2009 tak, aby bylo možné o této záležitosti
definitivně rozhodnout na zasedání zastupitelstva obce dne 19.03.2009.
Hlasování: jednohlasně
l) 1. V sazebníku správních poplatků zák.č. 634/2004 Sb. v platném znění je v položce 12
písmeno c) je uvedeno vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
úředně určenou místnost. Správní poplatek činí Kč 1000,-- Kč.
Abychom mohli tento správní poplatek na matričním úřadu vybírat, je třeba stanovit určenou
místnost na uzavírání manželství na Obecním úřadu Kunžak.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje , že úředně určenou místností pro uzavírání manželství
na Obecním úřadu Kunžak je obřadní síň Obecního úřadu Kunžak, tj, Kunžak čp. 74. Za
povolení uzavřít manželství na Obecním úřadu Kunžak mimo takto úředně určenou místnost
bude vybírán správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.
Hlasování: jednohlasně
m) Jiří a Zdeňka Kosovi, Kunžak 27 žádají o odkoupení celé parcely 271/21 a části parcely
271/1 v obci a k.ú. Kunžak k manipulačním účelům, uložení řeziva a zahrady. Na části
parcely 271/1 přiléhající k jejich stodole na stp.393 v obci a k.ú. Kunžak by bylo zhotoveno
schodiště pro přístup do patra budovy.
Podle schváleného územního plánu jsou pozemky 271/1 a 271/21 vedeny jako veřejné
prostranství.Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru aby na místě samém zjistil,
zda je možno části 271/1 a celou 271/21 v obci a k.ú. Kunžak prodat a pokud ano, určit
možný rozsah prodeje částí p.č.271/1.
Hlasování: jednohlasně
n) Mgr. Krafková informovala zastupitelstvo, že firma Domovem české hudby poslala
předběžný program uvažovaného koncertu k 30. výročí úmrtí kunžackého rodáka, českého
harfenisty B. Dobrodinského
Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním koncertu k 30. výročí úmrtí kunžackého rodáka,
českého harfenisty B. Dobrodinského agenturou Domovem české hudby Praha v kostele sv.
Bartoloměje v Kunžaku. Termín navrhuje na sobotu 9. května 2009.
Hlasování: jednohlasně
U s n e s e n í č. 29
zastupitelstva obce Kunžak ze dne 19.02.2009
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- rozpočet obce Kunžak na rok 2009 takto:
Příjmy
19 080 842
Výdaje
20 134 262
Financování 1 053 420
( předpokládaný zůstatek k 31.12.2009 je 7,313.335,92 Kč)
- rozpočtový výhled na roky 2009/2011 takto:
v tisících Kč
Rok
2009
2010
2011
Příjmy
19 081
18 413
18 413
Výdaje
20 134
19 643
20 473
Financování
1 053
1 230
2 060
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních
komunikací – manager projektu“ nabídku firmy Pro Invest s.r.o., sídlo Bořivojova 35/878,
130 00 Praha 3, doručovací adresa Jarošovská 48, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou
cenu: 1 750 000,-- Kč včetně DPH
- inventarizaci majetku obce Kunžak podle stavu ke dni 31.12.2008. Podrobná zpráva o
výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- výsledek hospodaření ZŠ SNW Kunžak za rok 2008 – zisk ve výši 15 280,78 Kč a
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku takto:
- převod do fondu odměn : 6 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu a současně úhrada ztráty z hlavní činnosti z tohoto
fondu: 14 167,-- Kč - 4886,22 Kč = 9 280,78 Kč.
- výsledek hospodaření MŠ Kunžak za rok 2008 – zisk ve výši 13 056,77 Kč a souhlasí
s rozdělením hospodářského výsledku takto:
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- převod do fondu odměn : 6 528,-- Kč,-- Kč
- převod do rezervního fondu : 6528,77 Kč
- obeslání těchto firem se žádostí o předložení cenové nabídky na upgrade ke stávajícímu
pracovišti Czech point.
- ELZY s.r.o., Jarošovská 433/II, Jindřichův Hradec, 377 01
- JH Comp s.r.o., Nádražní 510/II, Jindřichův Hradec, 377 01
- AJAX SYSTÉM s.r.o., Pravdova 1113/II, Jindřichův Hradec, 377 01
- jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na Obecním úřadu Kunžak obřadní síň Obecního úřadu Kunžak, tj, Kunžak čp. 74. Za povolení uzavřít manželství na
Obecním úřadu Kunžak mimo takto úředně určenou místnost bude vybírán správní poplatek
dle zákona o správních poplatcích.
Souhlasí:
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného
operačního programu E- Government v obcích – Czech point. Operační program : IOP
prioritní osa : 2 – zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory: 2.1-zavádění ICT
v územní veřejné správě , cíl podpory – konvergence na upgrade ke stávajícímu pracovišti
Czech point. Předpokládaná cena je 100 000,-- Kč, maximální výše podpory činí 68 540,-Kč, zbývající částku uhradí obec Kunžak z vlastních prostředků.
- s tím, aby byt č. 9 o jedné místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Kunžaku byl
přidělen paní Anně Rásochové, Lomy 32.
- s poskytnutím příspěvku 5000,-- Kč Základní škole Dačice, Neulingerova 108 na vzdělávání
žáka Vojtěcha Vybírala, Valtínov 40, který bude sloužit k zakoupení speciálních pomůcek,
které tento žák pro svou výuku potřebuje.
- s uspořádáním koncertu k 30. výročí úmrtí kunžackého rodáka, českého harfenisty B.
Dobrodinského agenturou Domovem české hudby Praha v kostele sv. Bartoloměje
v Kunžaku. Termín navrhuje na sobotu 9. května 2009.
- s poskytnutím sportovní haly v Kunžaku v sobotu dne 14.3.2009 v době od 8.oo do 15.oo
hodin bezúplatně pro TJ Popelín na uspořádání fotbalového turnaje minižáků.
Jmenuje:
- předsedou konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele ZŠ
SNW Kunžak pana Jaroslava Čapka
- členem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele ZŠ
SNW Kunžak paní Drahoslavu Vobrovou
P o v ě ř u j e:
- starostu, aby požádal bývalého vlastníka domu čp. 355 – ZD Kunžak o vyjádření
k vlastnictví chodníků kolem domu čp. 355
- starostu, aby ve věci řešení dopravní situace ve Střížovické ulici vyvolal jednání s odborem
dopravy městského úřadu Jindřichův Hradec za účasti orgánů státní správy a občanů .
- starostu, aby zjistil, zda stavbu tarasu na hranici p.č. 244/2 a potoka Chlum v k.ú. Kunžak
provádělo tehdejší MNV Kunžak v 60. letech minulého století a zprávu předložil na
březnovém jednání zastupitelstva obce tak, aby mohlo být ve věci rozhodnuto.
- starostu, aby znovu vyzval majitele nemovitostí v Mostech a Valtínově o vyjádření
k tlakové kanalizaci a to do termínu 17.3.2009 tak, aby bylo možné o této záležitosti
definitivně rozhodnout na zasedání zastupitelstva obce dne 19.03.2009.
Bere na vědomí:
- zprávu o stavu bezpečnosti v územním obvodu PČR OOP Studená za období 01.01.2008 –
31.12.2008
- informaci, že ve věci zpochybnění podpisů pod listinou, označenou jako Petice občanů
Valtínova o nesouhlasu s tlakovou kanalizací ve Valtínov starosta obce podá podnět
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Okresnímu státnímu zastupitelství v Jindřichově Hradci, aby celou věc prošetřilo a proti
neznámému pachateli zahájilo trestní stíhání.

Konstatuje:
- že veškeré závazky Obce Kunžak vůči bývalému nájemci budovy kina panu M. Dvořákovi,
bytem Člunek 28, jsou Dohodou o ukončení nájmu kina ze dne 27.9.2007 vypořádány.
Ukládá:
- kontrolnímu výboru aby na místě samém zjistil,zda je možno části 271/1 a celou 271/21
v obci a k.ú. Kunžak prodat a pokud ano, určit možný rozsah prodeje částí p.č.271/1.

Ověřovatelé zápisu:
Kálal Robert

Brunnerová Alena

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 19.30 hodin
Zapsala: Matoušková

