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Z á p i s č. 30
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 9. března 2009 v 17.oo hodin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vlad., Hanzalík
Rud., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluvena: Vobrová Drahoslava
Program: 1. Výběrové řízení –
„Upgrade stávajícího místa CZECH POINT na Obecním úřadu Kunžak“
2. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Kudrna Josef, Zámečník Zdeněk
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Do příštího jednání zastupitelstva trvá úkol pana starosty zjistit, zda taras na hranici p.č. 244/2
u potoka Chlum v k.ú. Kunžak byl budován MNV Kunžak. Rovněž trvá úkol kontrolního
výboru posoudit, zda je možno prodat část p.č. 271/1 a celou p.č. 271/21 v k.ú. Kunžak.
K bodu 1:
Starosta informoval zastupitelstvo, že na základě vypsaného výběrového řízení na „Upgrade
stávajícího místa CZECH POINT na Obecním úřadu Kunžak“ byly v termínu doručeny tři
nabídky, které postupně otevíral:
1. JHComp s.r.o., Jindřichův Hradec, Nádražní 510/II
- firma oznámila, že se rozhodla vyřizováním a monitoringem dotace na Czech
Point nezabývat
2. ELZY s.r.o., AutoCont Partner pro okres Jindřichův Hradec, J. Hradec, Jarošovská
433/II
- varianta s uplatněním ročních nákladů na Internet – celková cena upgrade
67 540,-- Kč včetně DPH
3. Ajax Systém s.r.o., Pravdova 1113/II, Jindřichův Hradec
115 349,-- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Upgrade
stávajícího místa CZECH POINT na Obecním úřadu Kunžak“ nabídku firmy ELZY s.r.o.,
AutoCont Partner pro okres Jindřichův Hradec, J. Hradec, Jarošovská 433/II za
nabídnutou cenu 67 540,-- Kč včetně DPH
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2 Různé:
a) Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že při schvalování částek za užívání společenské
místnosti čp. 60 v Mostech na zastupitelstvu č. 16 dne 24.01.2008 nebylo určeno , že z takto
vybraných částek bude 70 % převedeno místnímu Sboru dobrovolných hasičů, stejně jako je
tomu ve Valtínově.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby z částek, vybraných za užití společenské
místnosti v domě čp. 60 v Mostech bylo 70 % převáděno SDH Mosty.
Hlasování: jednohlasně
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b)Starosta obce informoval zastupitelstvo o tom, že je potřeba určit minimálně tři firmy k
podání cenové nabídky na akci Montáž rozvodů užitkové vody a zařizovacích předmětů
v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak“ a na provedení následných zednických prací.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby k podání cenové nabídky na akci „Montáž
rozvodů užitkové vody a zařizovacích předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká,
Kunžak“ byly obeslány tyto firmy:
Valek PVT s.r.o., 377 01 J.Hradec, Na Kopečku 29
Nezdara – instalatérství s.r.o., 378 56 Studená, Komenského 423
Leoš Janotka MONTOP – sdružení, Lomy čp. 6, 378 53 Strmilov
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby k podání cenové nabídky na akci „Montáž
rozvodů užitkové vody a zařizovacích předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká,
Kunžak- zednické práce “byly obeslány tyto firmy:
Jiří Beran, Člunek 65, 37833 Nová Bystřice
BRYOL s.r.o., 377 01 J .Hradec , Denisova 1301/II
Karel Rojka – zednictví, 378 31 Horní Pěna 141
Hlasování: jednohlasně
c) Český svaz žen, ZO Kunžak žádá o poskytnutí finančního příspěvku na dětský karneval.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
d) Pan Balo, Horní Lhota 7 oznámil, že o jeho kolekci pohledů a fotografií Kunžak projevilo
zájem muzeum Jindřichův Hradec, které respektovalo jeho cenu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci, že o pohledy Kunžaku, nabízené obci panem
Balo projevilo zájem muzeum Jindřichův Hradec , které akceptovalo jeho cenu.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování: jednohlasně
e) Jihočeský kraj vyhlásil dne 25.02.2009 Grantový program „Rozšíření stávajících kapacit
mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov“. V rámci opatření je možno
žádat:
1. na rekonstrukci a modernizaci budovy MŠ (investiční projekty)
2. na opravy a vybavení tříd MŠ (neinvestiční projekty).
Obec Kunžak hodlá podat žádost na vybavení prostor MŠ Kunžak ve výši cca 432 tis. Kč
(kryty topení, šatní stěny, skříňky do kuchyně – přípravny). Minimální požadovaná spoluúčast
je 20 %, tj. cca 86 400,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci
z Grantového programu rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce,
modernizace a vybavení budov na projekt „Vybavení MŠ Kunžak“ a současně souhlasí
s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
Hlasování: jednohlasně
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f) Mgr. Krafková informovala, že pan Petr Nouzovský nabízí zdarma v rámci 5. ročníku
Jihočeského komorního festivalu uspořádání koncertu společně se Simonou Znamenáčkovou
v letních měsících v Obřadní síni Obecního úřadu Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak přijímá nabídku Petra Nouzovského na letní koncert v rámci
5. ročníku Jihočeského komorního festivalu zdarma s tím, že Obec zajistí Obřadní síň a
občerstvení pro účinkující.
Hlasování: jednohlasně
g) Ing. Šamal informoval zastupitelstvo o tom, že zkontroloval Zápis do kroniky obce Kunžak
za rok 2008 a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje text zápisu do kroniky obce Kunžak za rok 2008.
Hlasování: jednohlasně
h) Ing. Šamal tlumočil požadavek občanů Mostů, aby Obecní úřad oznamoval vždy den před
konáním zastupitelstva obce místním rozhlasem jeho konání a navržený program.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byl program jednání zastupitelstva vždy den před jeho
konáním vyhlášen místním rozhlasem.
Hlasování: jednohlasně
U s n e s e n í č. 30
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 09.03.2009
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Upgrade stávajícího místa CZECH POINT na
Obecním úřadu Kunžak“ nabídku firmy ELZY s.r.o., AutoCont Partner pro okres
Jindřichův Hradec, J. Hradec, Jarošovská 433/II za nabídnutou cenu 67 540,-- Kč včetně
DPH
- text zápisu do kroniky obce Kunžak za rok 2008.
Souhlasí:
- s tím, aby z částek, vybraných za užití společenské místnosti v domě čp. 60 v Mostech bylo
70 % převáděno SDH Mosty.
- s tím, aby k podání cenové nabídky na akci „Montáž rozvodů užitkové vody a zařizovacích
předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak“byly obeslány tyto firmy:
Valek PVT s.r.o., 377 01 J.Hradec, Na Kopečku 29
Nezdara – instalatérství s.r.o., 378 56 Studená, Komenského 423
Leoš Janotka MONTOP – sdružení, Lomy čp. 6, 378 53 Strmilov
- s tím, aby k podání cenové nabídky na akci „Montáž rozvodů užitkové vody a zařizovacích
předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak- zednické práce “byly obeslány tyto
firmy:
Jiří Beran, Člunek 65, 37833 Nová Bystřice
BRYOL s.r.o., 377 01 J .Hradec , Denisova 1301/II
Karel Rojka – zednictví, 378 31 Horní Pěna 141
- s poskytnutím příspěvku ve výši 4000,-- Kč ZO ČSŽ kunžak na pořádání dětského
karnevalu.
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci z Grantového programu rozšíření stávajících
kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov na projekt „Vybavení
MŠ Kunžak“ a současně souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
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- souhlasí s tím, aby byl program jednání zastupitelstva vždy den před jeho konáním vyhlášen
místním rozhlasem.
Bere na vědomí:
- informaci, že o pohledy Kunžaku, nabízené obci panem Balo projevilo zájem muzeum
Jindřichův Hradec , které akceptovalo jeho cenu.
P ř i j í m á:
- nabídku Petra Nouzovského na letní koncert v rámci 5. ročníku Jihočeského komorního
festivalu zdarma s tím, že Obec zajistí Obřadní síň a občerstvení pro účinkující.

Ověřovatelé:

Kudrna Josef

Zámečník Zdeněk

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 18.oo hodin
Zapsala: Matoušková

