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Z á p i s č. 28
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 29.01.2009 v 17.oo hodin v Kunžaku
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.
Přizvána: Danielová Jana
Program: 1. Návrh rozpočtu obce na rok 2009
2. Změna Územního plánu obce Kunžak č. 1
3. Obnova místních komunikací Obce Kunžak – žádost o dotaci
4. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Vladimír Šamal, Hanzalík Rudolf
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Starosta vyzval paní Danielovou, aby předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu obce Kunžak
na rok 2009.
a) Paní Danielová předložila zastupitelstvu nejprve Odpisový plán Mateřské školy Kunžak na
odepisování Dlouhodobého hmotného majetku – technické zhodnocení
– rekonstrukce soc. zařízení, bezbariérové přístupy, dopadové plochy – odpisová skupina 5,
doba odepisování 30 let
- zahradní prolézačka – odpisová skupina 2, doba odepisování 10 let
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kunžak pro rok 2009
Hlasování: jednohlasně
b) Paní Danielová předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu obce Kunžak. Zastupitelstvo návrh
rozpočtu obce Kunžak na rok 2009 podrobně projednalo a souhlasí se zveřejněním návrhu
rozpočtu obce Kunžak na rok 2009 v objemu příjmů 19 069 087,-- Kč, výdajů 19 914 117,-Kč a financování 845 030,-- Kč. Předpokládaný zůstatek na účtu obce k 31.12.2009 ve výši
7 521 725,92 Kč.
Hlasování: jednohlasně
c) Paní Danielová dále předložila zastupitelstvu návrh Rozpočtového výhledu Obce Kunžak
na rok 2009 – 2011. Zastupitelstvo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak podrobně
projednalo a souhlasí se zveřejněním Návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky
2009 – 2011 v tis. Kč takto:
2009
2010
2011
Příjmy:
19 069
18 413
18 413
Výdaje:
19 914
19 643
20 473
Financování
845
1 230
2 060
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Kunžak.
Dne 17.12.2008 podala firma ABALANZAR, s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00 Praha 2 návrh
na pořízení změny ÚP Obce Kunžak, týkající se výstavby fotovoltaické elektrárny o výkonu
cca 2,0 MW na území v k.ú. Kunžak. Veškeré náklady vzniklé na pořízení změny ÚP
v důsledku výstavby fotovoltaické elektrárny budou hrazeny navrhovatelem. Zastupitelstvo
obce bylo seznámeno se stanoviskem Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor výstavby a
ÚP k návrhu na pořízení změny ÚP Kunžak. Zastupitelstvo obce návrh změny ÚP projednalo
a schvaluje pořízení změny č. 1 ÚP Obce Kunžak, týkající se výstavby fotovoltaické
elektrárny o výkonu cca 2,0 MW na území v k.ú. Kunžak.
Návrh na pořízení změny podala firma ABALANZAR, s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00
Praha 2. Veškeré náklady s pořízením změny ÚP č. 1 uhradí tato firma z vlastních prostředků.
Hlasování: 8 hlasů pro
Proti: Zámečník, Hanzalík, Ing. Šamal
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, po dohodě s navrhovatelem změny ÚP č. 1, aby
pořízení této změny bylo zadáno firmě Ing. Smítka UPlan s.r.o.a zpracování této změny ÚP č.
1 bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje pro jednání s pořizovatelem změny ÚP č. 1 obce
Kunžak starostu obce Jaroslava Čapka.
Hlasování: 10 hlasů pro
Čapek Jar. – zdržel se hlasování
K bodu 3:
Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací :
Starosta informoval zastupitelstvo, že po předchozí dohodě s nimi požádal o zrušení smlouvy
o dílo s firmou WAY Project J.Hradec na přepracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce MK Havlíčkova ulice Kunžak“.
Dále informoval zastupitelstvo o tom, zda by nebylo vhodné spojit rekonstrukci MK
Havlíčkova ulice s modernizací MK Suchdol – Mosty a MK Mosty – Zvůle a na tuto akci pod
názvem „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací „ požádat o dotaci do
ROP NUTS II.Jihozápad, podopatření 1.5. rozvoj MK.
Akce tohoto rozsahu a významu by mohla mít větší naději na získání finanční podpory.
Znamená to ale, že by žádost a administraci takto velké akce musela provádět odborná
agentura, vybraná ve výběrovém řízení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o tom, že byla zrušena smlouva o dílo
s firmou WAY Project J.Hradec na přepracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
MK Havlíčkova ulice Kunžak“.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci do ROP
NUTS II.Jihozápad, podopatření 1.5. rozvoj MK na rekonstrukci MK Havlíčkova ulice
Kunžak a modernizaci MK Suchdol – Mosty a MK Mosty – Zvůle pod názvem „Kunžak –
rekonstrukce a modernizace místních komunikací „.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby k podání cenové nabídky na akci „Kunžak –
rekonstrukce a modernizace místních komunikací – manažer projektu „ byly obeslány 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
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3. Petr Heidinger – kancelář projektového poradenství , Větrná 46, 370 05 České Budějovice
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce stanovuje komisi na otevírání obálek s nabídkami na akci „Kunžak
– rekonstrukce a modernizace místních komunikací – manažer projektu „ v tomto složení:
Kálal Rob., Zámečník Zd., Brunnerová A., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E.,
s tím, že otevírání nabídek proběhne 11.02.2009 v 17.00 hodin
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4 : Různé
a) Black Angels, florbalový klub, Čeljabinská 655/10, Praha 10 žádá o možnost
pronájmu sportovní haly v Kunžaku v době od 8. do 29. srpna 2009 s tím, že halu by
využívali 6-8 hodin denně.
Zastupitelstvo souhlasí za cenu 400,-- Kč/hod.
Hlasování: jednohlasně
b) FK Meteor Praha žádá o souhlas s pronájmem sportovní haly v Kunžaku na fotbalové
soustředění ve dnech 22.-28.3.2009.
Zastupitelstvo souhlasí za cenu 400,-- Kč/hod.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření vlastní č. 41-45/2008, která
v závěru roku 2008 schválil.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí Rozpočtová opatření vlastní č. 4145/2008, která starosta obce schválil na konci roku 2008. Tato jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
d) Jaroslav Hájek, Kaliště 36 nabízí možnost složení „Kunžacké polky“ s tím, že text by
dodal on, hudbu by skládal Áda Školka z Lipnice a skladbu by nahrála Budějovická
kapela. Cena je vyčíslena na 10 000,-- Kč, s tím, že Obec by si mohla koupit CD za
režijní cenu 70,-- Kč.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
Hlasování: jednohlasně
e) Starosta informoval zastupitelstvo o jednání s Českou poštou ve věci hodin pro
veřejnost na poště v Kunžaku. Výsledkem jednání je tento návrh České pošty:
Pondělí
7.30 – 10.oo
14.oo – 17.oo
Úterý
8.oo – 10.oo
14.oo – 16.oo
Středa
7.30 – 10.oo
14.oo – 17.oo
Čtvrtek
8.oo – 10.oo
14.oo – 16.oo
Pátek
8.oo – 10.oo
14.oo – 16.oo
Sobota
8.oo – 10.oo
Celkem 25 hodin s tím, že zkušební provoz by byl po dobu 3 kalendářních měsíců.
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým rozsahem hodin pro veřejnost na České poště
v Kunžaku s tím, že zkušební provoz bude zahájen od 01.03.2009 tak, aby byl
dostatečný čas na informování veřejnosti.
Hlasování: jednohlasně
f) Místní organizace Svazu tělesně postižených žádá o poskytnutí příspěvku na činnost
na rok 2009.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost Místní
organizaci Svazu tělesně postižených v Kunžaku na rok 2009 ve výši 7000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
g) Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Jindřichův Hradec žádá o poskytnutí
příspěvku na tlumení nakažlivých chorob včelstev na rok 2009.
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h)

i)

j)

k)

l)

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku Českému svazu včelařů
o.s., Základní organizace Jindřichův Hradec na tlumení nakažlivých chorob včelstev
na rok 2009 ve výši 3000,-- Kč.
Hlasování. jednohlasně
Středisko rané péče České Budějovice žádá o poskytnutí příspěvku na rok 2009.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku Středisku rané péče
České Budějovice na rok 2009 ve výši 5 000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
Domovem české hudby o.p.s., Šaldova 544/6, Praha 8 nabízí u příležitosti výročí 30
let od úmrtí kunžackého rodáka, harfenisty Bedřicha Dobrodinského uspořádat
koncert v rámci cyklu koncertů, pořádaných u příležitosti výročí významných umělců.
Náklady na koncert jsou předpokládány ve výši 12000,-- Kč.
Zastupitelstvo projednalo záměr uspořádání koncertu, požaduje konkrétní upřesnění
programu a v případě dohody předpokládá termín uspořádání koncertu v měsíci
květnu 2009.
Hlasování: jednohlasně
Pan Miroslav Balo oznámil nový návrh ceny za album historických fotografií a
pohledů Kunžaku na částku 100,-- Kč za kus, tj. 13 700,-- Kč za celé album.
Zastupitelstvo obce Kunžak trvá na ceně za odkup historických fotografiií a pohlednic
od pana Miroslava Balo , stanovené na 26. zasedání zastupitelstva obce dne
20.11.2008 na částku 10000,-- Kč za celé album.
Hlasování: jednohlasně
Starosta informoval zastupitelstvo, že Jihočeský kraj zadal zpracování nové Územní
studie na průtah silnice II/151 obcí Kunžak, poté, co mlýn v km 0,650 km trasy
původní studie, určený k demolici, je nově s celou parcelou chráněn NPÚ.
Zastupitelstvo se seznámilo s předloženými variantami Studie. Po jejich projednání
doporučuje sledovat variantu č. 4.
Hlasování: jednohlasně
Výběr zhotovitele „Výměna oken a dveří dvou částí domu čp. 445 – III.etapa“
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání komise pro otevírání nabídek,
která zasedala 26.01.2009 od 16.oo hodin. Z celkem pěti oslovených firem byly
v termínu doručeny tyto nabídky:
OKNA A DVEŘE KLEČKA,Stará cesta 254, 377 01 Jindřichův Hradec II
VEKRA a.s., Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
KMM Okno s.r.o., Nežárecká 127/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
PAMMO CZ s.r.o., Pavel Mácha, Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice
Komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté
předsedkyně komise otevřela první doručenou nabídku:
1. PAMMO CZ s.r.o., Pavel Mácha, Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena 707 755,-- Kč včetně DPH, záruka 60 měs.
Podmínky zadání splněny
2. VEKRA a.s., Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 731 735,-- Kč včetně DPH, záruka 60 měs.
Podmínky zadání splněny
3. OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice
Nabídnutá cena 700 126,-- Kč včetně DPH, záruka 60 měs.
Podmínky zadání splněny
4. KMM Okno s.r.o., Nežárecká 127/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 734 767,-- Kč včetně DPH, záruka 60 měs.
Podmínky splněny
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5. OKNA A DVEŘE KLEČKA,Stará cesta 254, 377 01 Jindřichův Hradec II
Nabídnutá cena 785 705,-- Kč včetně DPH
Podmínky nesplněny – nesplněná podmínka minimální propustnosti tepla sklem
Ug minimálně 1,1, v nabídce je 1,0; chybí návrh smlouvy
Komise zevrubně projednala došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1. OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice
Nabídnutá cena 700 126,-- Kč včetně DPH
2. PAMMO CZ s.r.o., Pavel Mácha, Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena 707 755,-- Kč včetně DPH
3. VEKRA a.s. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 731 735,-- Kč včetně DPH
4. KMM Okno s.r.o., Nežárecká 127/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 734 767,-- Kč včetně DPH
s tím, že pověřila starostu, aby vyzval výše uvedené firmy k doplnění cenové nabídky
o žaluzie a síta proti hmyzu a tyto předložil na dnešním zasedání zastupitelstva obce.
Z předložených nabídek vyplývá, že celková cena akce u oslovených firem činí:
1. OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice
Nabídnutá cena 700 126,-- Kč včetně DPH + 44 496,-- Kč včetně DPH
Celkem 744 622,-- Kč včetně DPH
2. PAMMO CZ s.r.o., Pavel Mácha, Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena 707 755,-- Kč včetně DPH + 43 070,90 Kč včetně DPH
Celkem 750 825,90 Kč včetně DPH
3. VEKRA a.s. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 731 735,-- Kč včetně DPH + 44 527,-- Kč včetně DPH
Celkem 776 262,-- Kč včetně DPH
4. KMM Okno s.r.o., Nežárecká 127/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 734 767,-- Kč včetně DPH + 48 585,39 Kč včetně DPH
Celkem 783 352,39 Kč včetně DPH
Starosta dal hlasovat o výběru nejvýhodnější nabídky:
l. PAMMO CZ s.r.o., Pavel Mácha, Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
nabídnutá cena celkem 750 825,90 Kč včetně DPH
Hlasování: 3 hlasy pro
Proti: Čapek, Brunnerová, Hanzalík, Pudil, Popela, Krafková, Zámečník
Zdržel se: Kálal
2. OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice za nabídnutou cenu
celkem 744 622,-- Kč včetně DPH
Hlasování : 7 hlasů pro
Proti: ing. Šamal, Vobrová, Kudrna
Zdržel se: Kálal
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci
„Výměna oken a dveří dvou částí domu čp. 445 – III.etapa“ nabídku firmy
OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice za nabídnutou cenu celkem
744 622,-- Kč včetně DPH
a další pořadí firem takto:
2. PAMMO CZ s.r.o., Pavel Mácha, Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
Celkem 750 825,90 Kč včetně DPH
3. VEKRA a.s. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Celkem 776 262,-- Kč včetně DPH
4. KMM Okno s.r.o., Nežárecká 127/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Celkem 783 352,39 Kč včetně DPH
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l) TJ Obal Kunžak, oddíl kopané žádá o osvobození od poplatku za pronájem sportovní
haly při pořádání turnaje dorostu v kopané dne 31.01.2009
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
m) ABALANZAR s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00 Praha 2 žádá Obec Kunžak o souhlas
s rezervací přenosové kapacity distribuční sítě E.ON Distribuce a.s. pro stavbu
fotovoltaické elektrárny v k.ú. a obci Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak nemá proti rezervaci přenosové kapacity distribuční sítě
E.ON pro stavbu fotovoltaické elektrárny v k.ú. a obci Kunžak pro firmu
ABALANZAR s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00 Praha 2 námitek.
Hlasování: jednohlasně
n) Ve sbírce zákonů byla zveřejněno nařízení vlády č. 20/2009, které upravuje způsob
odměňování členů zastupitelstev obcí v roce 2009. Dochází k nárůstu cca o 4% oproti
dosud platným tabulkám.
Zastupitelstvo Obce Kunžak stanovuje s účinností od 1.1.2009, tj. poprvé
v únorovém výplatním termínu roku 2009 výplatu měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva podle nařízení vlády č. 20/2009, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů takto:
Měsíční odměna neuvolněného místostarosty činí Kč 9650,-Tato částka je složena ze základu Kč 7510,-- a příplatku za počet obyvatel ve
výši Kč 2140,--.
Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce:
Předsedy výboru Kč 1120,--,za členství v zastupitelstvu Kč 360,-a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,-- Za součet všech funkcí
Kč 1660,-- měsíčně.
Předsedy komise Kč 1120,--, za členství v zastupitelstvu Kč 360,-a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,--. Za součet všech funkcí
Kč 1660,-- měsíčně.
Člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu Kč 880,--,za členství v zastupitelstvu
Kč 360,-- a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,--.
Za součet všech funkcí Kč 1420,-- měsíčně.
Člena zastupitelstva bez funkce v komisi,výboru nebo zvl.orgánu
za členství v zastupitelstvu Kč 360,-- a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,--.
Za součet všech funkcí Kč 540,-- měsíčně.
Hlasování: jednohlasně
o) Český svaz žen Kunžak žádá o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání
masopustu dne 21.02.2009 v Kunžaku.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ČSŽ Kunžak na masopust v Kunžaku
ve výši 3000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
p) Starosta informoval zastupitelstvo, že dnešního dne byl pan Oldřich Humel z domu
s pečovatelskou službou v Kunžaku převezen do Domova důchodců v Otíně.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
q) Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje tyto termíny jednání zastupitelstva na 1.
pololetí 2009: 19.2., 19.3., 23.4., 21.5. a 25.6. 2009
Hlasování: jednohlasně
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U s n e s e n í č. 28
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 29.01.2009
Zastupitelstvo obce :
Schvaluje:
- odpisový plán Mateřské školy Kunžak pro rok 2009
- pořízení změny č. 1 ÚP Obce Kunžak, týkající se výstavby fotovoltaické elektrárny o
výkonu cca 2,0 MW na území v k.ú. Kunžak.Návrh na pořízení změny podala firma
ABALANZAR, s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00 Praha 2. Veškeré náklady s pořízením
změny ÚP č. 1 uhradí tato firma z vlastních prostředků.
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Výměna oken a dveří dvou částí domu čp. 445 –
III.etapa“ nabídku firmy OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice za
nabídnutou cenu celkem 744 622,-- Kč včetně DPH
a další pořadí firem takto:
2. PAMMO CZ s.r.o., Pavel Mácha, Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
Celkem 750 825,90 Kč včetně DPH
3. VEKRA a.s. Jáchymova 838, 377 01 Jindřichův Hradec
Celkem 776 262,-- Kč včetně DPH
4. KMM Okno s.r.o., Nežárecká 127/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Celkem 783 352,39 Kč včetně DPH
Souhlasí:
- se zveřejněním návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2009 v objemu příjmů 19 069 087,-Kč, výdajů 19 914 117,-- Kč a financování 845 030,-- Kč. Předpokládaný zůstatek na účtu
obce k 31.12.2009 ve výši 7 521 725,92 Kč.
- se zveřejněním Návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky 2009 – 2011 v tis. Kč
takto:
2009
2010
2011
Příjmy:
19 069
18 413
18 413
Výdaje:
19 914
19 643
20 473
Financování
845
1 230
2 060
- po dohodě s navrhovatelem změny ÚP č. 1 s tím , aby pořízení této změny bylo zadáno
firmě Ing. Smítka UPlan s.r.o.a zpracování této změny ÚP č. 1 bylo zadáno firmě
Urbanistické středisko Brno.
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci do ROP NUTS II.Jihozápad, podopatření
1.5. rozvoj MK na rekonstrukci MK Havlíčkova ulice Kunžak a modernizaci MK Suchdol –
Mosty a MK Mosty – Zvůle pod názvem „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních
komunikací „.
- s tím, aby k podání cenové nabídky na akci „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních
komunikací – manažer projektu „ byly obeslány 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
- s pronájmem sportovní haly v Kunžaku firmě Black Angels, florbalový klub, Čeljabinská
655/10, Praha 10 žádá v době od 8. do 29. srpna 2009 s tím, že halu by využívali 6-8 hodin
denně za cenu 400,-- Kč/hod.
- s pronájmem sportovní haly v Kunžaku FK Meteor Praha na fotbalové soustředění ve dnech
22.-28.3.2009 za cenu 400,-- Kč/hod.
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- s navrženým rozsahem hodin pro veřejnost na České poště v Kunžaku s tím, že zkušební
provoz bude zahájen od 01.03.2009 tak, aby byl dostatečný čas na informování veřejnosti.
Pondělí
7.30 – 10.oo
14.oo – 17.oo
Úterý
8.oo – 10.oo
14.oo – 16.oo
Středa
7.30 – 10.oo
14.oo – 17.oo
Čtvrtek
8.oo – 10.oo
14.oo – 16.oo
Pátek
8.oo – 10.oo
14.oo – 16.oo
Sobota
8.oo – 10.oo
- s poskytnutím příspěvku na činnost Místní organizaci Svazu tělesně postižených v Kunžaku
na rok 2009 ve výši 7000,-- Kč
- s poskytnutím příspěvku Českému svazu včelařů o.s., Základní organizace Jindřichův
Hradec na tlumení nakažlivých chorob včelstev na rok 2009 ve výši 3000,-- Kč.
- s poskytnutím příspěvku Středisku rané péče České Budějovice na rok 2009 ve výši
5 000,-- Kč
- s prominutím poplatku za pronájem sportovní haly v Kunžaku TJ Obal Kunžak, oddíl
kopané při pořádání turnaje dorostu v kopané dne 31.01.2009
- s poskytnutím příspěvku ČSŽ Kunžak na masopust v Kunžaku ve výši 3000,-- Kč.
Bere na vědomí:
- informaci o tom, že byla zrušena smlouva o dílo s firmou WAY Project J.Hradec na
přepracování projektové dokumentace „Rekonstrukce MK Havlíčkova ulice Kunžak“.
- Rozpočtová opatření vlastní č. 41-45/2008, která starosta obce schválil na konci roku 2008.
Tato jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- informaci o tom, že dnešního dne byl pan Oldřich Humel z DPS Kunžak převezen do
Domova důchodců v Otíně.
Stanovuje:
- stanovuje komisi na otevírání obálek s nabídkami na akci „Kunžak – rekonstrukce a
modernizace místních komunikací – manažer projektu „ v tomto složení:
Kálal Rob., Zámečník Zd., Brunnerová A., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E.,
s tím, že otevírání nabídek proběhne 11.02.2009 v 17.00 hodin
- stanovuje s účinností od 1.1.2009, tj. poprvé v únorovém výplatním termínu roku 2009
výplatu měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády č.
20/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů takto:
Měsíční odměna neuvolněného místostarosty činí Kč 9650,-Tato částka je složena ze základu Kč 7510,-- a příplatku za počet obyvatel ve
výši Kč 2140,--.
Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce:
Předsedy výboru Kč 1120,--,za členství v zastupitelstvu Kč 360,-a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,-- Za součet všech funkcí
Kč 1660,-- měsíčně.
Předsedy komise Kč 1120,--, za členství v zastupitelstvu Kč 360,-a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,--. Za součet všech funkcí
Kč 1660,-- měsíčně.
Člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu Kč 880,--,za členství v zastupitelstvu Kč
360,-- a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,--.
Za součet všech funkcí Kč 1420,-- měsíčně.
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Člena zastupitelstva bez funkce v komisi,výboru nebo zvl.orgánu
za členství v zastupitelstvu Kč 360,-- a příplatek za počet obyvatel ve výši Kč 180,--. Za
součet všech funkcí Kč 540,-- měsíčně.
- tyto termíny jednání zastupitelstva na 1. pololetí 2009: 19.2., 19.3., 23.4., 21.5. a 25.6. 2009
Pověřuje:
- pro jednání s pořizovatelem změny ÚP č. 1 obce Kunžak starostu obce Jaroslava Čapka.
Nesouhlasí:
- s objednáním skladby „Kunžacké polky“ za nabídnutou cenu 10 000,-- Kč
Požaduje:
- konkrétní upřesnění programu nabízeného koncertu u příležitosti výročí 30 let od úmrtí
kunžackého rodáka, harfenisty Bedřicha Dobrodinského s tím, že v případě dohody
předpokládá termín uspořádání koncertu v měsíci květnu 2009.
Trvá:
- na ceně za odkup historických fotografiií a pohlednic od pana Miroslava Balo , stanovené na
26. zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2008 na částku 10000,-- Kč za celé album.
D o p o r u č u j e:
- sledovat variantu č. 4 Územní studie na průtah silnice II/151 obcí Kunžak
N e m á n á m i t e k:
- proti rezervaci přenosové kapacity distribuční sítě E.On pro stavbu fotovoltaické elektrárny
v k.ú. a obci Kunžak pro firmu ABALANZAR s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00 Praha 2
Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Šamal

Hanzalík Rudolf

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 20.oo hodin
Zapsala: Matoušková

