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Z á p i s č. 32
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 23. 04.2009 v 17.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Dr., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl.,
Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Přizváni: Ing. Tábor, zástupce VaK JČ a.s., p. Šedivec, vedoucí střediska Dačice
npor. Mgr. Michael Hembera, vedoucí obv. odd. Policie ČR Studená
Přítomná veřejnost: Moučka Miloslav, Doležal Pavel, Procházka Karel, Zámečník Miroslav,
Čermák Petr, Bezděk Adolf, Drobil Petr
Program: 1. Výsledná kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2008
2. Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
3. Výběr firem na realizaci akcí
- konvektomaty ZŠ a MŠ
- rozvody vody + zed. práce v čp. 165
- odbahnění návesních rybníků
4. Tlaková kanalizace Valtínov, Mosty
5. 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.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Starosta předal slovo Ing. Táborovi, který přítomné seznámil s Výslednou kalkulací cen
vodného a stočného pro obec Kunžak za rok 2008. Zastupitelstvo předloženou kalkulaci
projednalo a Ing. Tábor a p. Šedivec zodpověděli všechny otázky.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí Výslednou kalkulaci cen vodného a stočného za
rok 2008 s tím, že definitivně bude projednána na květnovém zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta informoval zastupitelstvo, že komisi veřejného pořádku byl předložen k posouzení
návrh Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
s Obvodním oddělením Policie ČR Studená . Komise doporučuje její uzavření. Starosta
přečetl celý text této Dohody. K dohodě se vyjádřil i přítomný npor. Mgr. Michael Hembera,
vedoucí obv. odd. Policie ČR Studená, který přítomné také informoval o akcích, zaměřených
na preventivní opatření k zabránění požívání alkoholických nápojů a omamných látek
mladistvými a akce v rámci BESIP.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku s Obvodním oddělením Policie ČR Studená.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 3: Výběr firem na realizaci akcí
a) Starosta seznámil zastupitelstvo se Zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka elektrických konvektomatů“
Komise: Zámečník Zdeněk – předseda /losem/
Pudil Zd., Váňová M.., Kudrna Jos., Hanzalík R.
Obeslány byly tyto firmy:
RETIGO s.r.o., Laň 2310, PB 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
CATERA s. r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Kovoslužba OTS, a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01České Budějovice
KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice
GAST-PRO Praha s.r.o., Pikovická 5/516, 140 00 Praha 4 Bráník
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
RETIGO s.r.o., Laň 2310, PB 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
CATERA s. r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Kovoslužba OTS, a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01České Budějovice
KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice
GAST-PRO Praha s.r.o., Pikovická 5/516, 140 00 Praha 4 Bráník
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise otevřel první doručenou nabídku:
1. RETIGO s.r.o., Laň 2310, PB 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
Nabídnutá cena 914 410,28 Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
2. KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice
Nabídnutá cena 666 400,-- Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
3. GAST-PRO Praha s.r.o., Pikovická 5/516, 140 00 Praha 4 Bráník
Nabídnutá cena 705 223,-- Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
4. Kovoslužba OTS, a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01České Budějovice
Nabídnutá cena 618 800,-- Kč včetně DPH,
Podmínky splněny
5. CATERA s. r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Nabídnutá cena 684 250,-- Kč včetně DPH,
Podmínky splněny
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1. Kovoslužba OTS, a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01České Budějovice
Nabídnutá cena 618 800,-- Kč včetně DPH,
2. KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice
Nabídnutá cena 666 400,-- Kč včetně DPH
3. . CATERA s. r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Nabídnutá cena 684 250,-- Kč včetně DPH,
4. GAST-PRO Praha s.r.o., Pikovická 5/516, 140 00 Praha 4 Bráník
Nabídnutá cena 705 223,-- Kč včetně DPH,
5. RETIGO s.r.o., Laň 2310, PB 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
Nabídnutá cena 914 410,28 Kč včetně DPH,
Zastupitelstvo obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Dodávka
elektrických konvektomatů“ pro školní jídelny ZŠ a MŠ Kunžak nabídku firmy Kovoslužba
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OTS, a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01České Budějovice za nabídnutou cenu 618 800,-- Kč
včetně DPH a další pořadí firem takto:
2. KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice
Nabídnutá cena 666 400,-- Kč včetně DPH
3. . CATERA s. r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Nabídnutá cena 684 250,-- Kč včetně DPH,
4. GAST-PRO Praha s.r.o., Pikovická 5/516, 140 00 Praha 4 Bráník
Nabídnutá cena 705 223,-- Kč včetně DPH,
5. RETIGO s.r.o., Laň 2310, PB 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
Nabídnutá cena 914 410,28 Kč včetně DPH,
Hlasování: jednohlasně
b) Starosta seznámil zastupitelstvo se Zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Montáž rozvodů užitkové vody a zařizovacích předmětů
v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak-zednické práce“
Komise: Hanzalík Rudolf – předseda /losem/
Pudil Zd., Ing. Šamal Vl., Kudrna Jos., Zámečník Zd.,
Obeslány byly 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
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
Jiří Beran, Člunek 65, 37833 Nová Bystřice
BRYOL s.r.o., 377 01 J .Hradec , Denisova 1301/II
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise otevřel první doručenou nabídku:
1. BRYOL s.r.o., 377 01 J .Hradec , Denisova 1301/II
Nabídnutá cena 192 860,-- Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
2. Jiří Beran, Člunek 65, 37833 Nová Bystřice
Vzhledem k pracovnímu vytížení firmy nemůže v požadovaném termínu tuto výzvu
akceptovat.
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1. BRYOL s.r.o., 377 01 J .Hradec , Denisova 1301/II
Nabídnutá cena 192 860,-- Kč včetně DPH,
Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Montáž rozvodů užitkové
vody a zařizovacích předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak-zednické
práce“ nabídku firmy BRYOL s.r.o., 377 01 J .Hradec , Denisova 1301/II za nabídnutou
cenu 192 860,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Montáž rozvodů užitkové vody a zařizovacích předmětů
v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak“
Komise: Hanzalík Rudolf – předseda /losem/
Pudil Zd., Ing. Šamal Vl., Kudrna Jos., Zámečník Zd., Hanzalík R.
Obeslány byly tyto firmy:
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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
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
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
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise otevřel první doručenou nabídku:
1. Leoš Janotka MONTOP – sdružení, Lomy čp. 6, 378 53 Strmilov
Nabídnutá cena 193 276,70 Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
2. Valek PVT s.r.o., 377 01 J.Hradec, Na Kopečku 29
Nabídnutá cena 126 385,-- Kč včetně DPH,
Nabídková cena neobsahuje hrubé rozvody SV a TUV, není tedy kompletní
3. Nezdara – instalatérství s.r.o., 378 56 Studená, Komenského 423
Nabídnutá cena 184 285,-- Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1. Nezdara – instalatérství s.r.o., 378 56 Studená, Komenského 423
Nabídnutá cena 184 285,-- Kč včetně DPH,
2. Leoš Janotka MONTOP – sdružení, Lomy čp. 6, 378 53 Strmilov
Nabídnutá cena 193 276,70 Kč včetně DPH,
Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Montáž rozvodů
užitkové vody a zařizovacích předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak“
nabídku firmy Nezdara – instalatérství s.r.o., 378 56 Studená, Komenského 423 za
nabídnutou cenu 184 285,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
d) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Odbahnění rybníků v obci Kunžak“
Obeslány byly tyto firmy:
1. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
2. Zemní a výkopové práce, Miroslav Zámečník, 378 53 Kunžak 247
3. Agrostav a.s., Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava
4. CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 994/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
4. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
5. Zemní a výkopové práce, Miroslav Zámečník, 378 53 Kunžak 247
6. Agrostav a.s., Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava
4. CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 994/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
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Poté předseda komise otevřel první doručenou nabídku:
1.Zemní a výkopové práce, Miroslav Zámečník, 378 53 Kunžak 247
Nabídnutá cena 837 000,-- Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
2. CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 994/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Nabídnutá cena 495 040,-- Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
3. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 894 977,-- Kč včetně DPH,
Podmínky zadání splněny
4. Agrostav a.s., Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava
Nabídnutá cena 924 630,-- Kč včetně DPH,
Podmínky splněny
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1.CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 994/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Nabídnutá cena 495 040,-- Kč včetně DPH,
2.Zemní a výkopové práce, Miroslav Zámečník, 378 53 Kunžak 247
Nabídnutá cena 837 000,-- Kč včetně DPH,
3.Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 894 977,-- Kč včetně DPH,
4. Agrostav a.s., Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava
Nabídnutá cena 924 630,-- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Odbahnění rybníků v obci
Kunžak “ nabídku firmy CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 994/1, 100 00 Praha 10 Strašnice za nabídnutou cenu 495 040,-- Kč včetně DPH,
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Tlaková kanalizace Mosty, Valtínov
K záměru obce, vybudovat v části Mosty tlakovou kanalizaci s ČOV se oslovení majitelé
nemovitostí vyjádřili takto:
Mosty: ANO 96 obyvatel / trvale bydlící + přepočtené rekreační chalupy/
Ne 52 obyvatel / trvale bydlící + přepočtené rekreační chalupy/
Vyjádření nedodali 26 obyvatel / trvale bydlící + přepočtené rekreační chalupy/
Projektant upravil stávající projekt na udělené souhlasy a vypracoval ceníkový rozpočet. Tyto
materiály byly předány dvěma firmám, které se realizací tlakové kanalizace a stavbou ČOV
zabývají, k posouzení, zda je možné za těchto podmínek stavbu realizovat.
Z vyjádření oslovených vyplývá:
Ceníkový rozpočet projektanta: 9 607 000,-- Kč
Předpokládaná rozpočtovaná cena firmy Popelka : 9 108 155,-- Kč
Předpokládaná rozpočtovaná cena firmy VaK : 8 757 241,-- Kč
Jednou z podmínek dotace je, že náklady nesmí přesáhnout 100 000,-- Kč na jednoho
připojeného obyvatele. To v případě 96 připojených obyvatel v Mostech znamená, že náklady
nesmí přesáhnout 9 600 000,-- Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že předpokládané náklady na stavbu vyhovují dotačním
podmínkám.
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K záměru obce, vybudovat v části Valtínov tlakovou kanalizaci s ČOV se oslovení majitelé
nemovitostí vyjádřili takto:
Valtínov: ANO 109 obyvatel / trvale bydlící + přepočtené rekreační chalupy/
Ne 79 obyvatel / trvale bydlící + přepočtené rekreační chalupy/
Vyjádření nedodali 41 obyvatel / trvale bydlící + přepočtené rekreační chalupy/
Projektant upravil stávající projekt na udělené souhlasy a vypracoval ceníkový rozpočet. Tyto
materiály byly předány dvěma firmám, které se realizací tlakové kanalizace a stavbou ČOV
zabývají, k posouzení, zda je možné za těchto podmínek stavbu realizovat.
Z vyjádření oslovených vyplývá:
Ceníkový rozpočet projektanta: 11 216 000,-- Kč
Předpokládaná rozpočtovaná cena firmy Popelka : 10 557 720,-- Kč
Předpokládaná rozpočtovaná cena firmy VaK : 10 136 488,-- Kč
Jednou z podmínek dotace je, že náklady nesmí přesáhnout 100 000,-- Kč na jednoho
připojeného obyvatele. To v případě 109 připojených obyvatel ve Valtínově znamená, že
náklady nesmí přesáhnout 10 900 000,-- Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že předpokládané náklady na stavbu s malým rizikem vyhovují
dotačním podmínkám.
Možnost využití dotačního titulu Programu rozvoje venkova
- podmínkou uváděnou v projektu je výpočet hlediska nákladové efektivnosti ( limit 100
tis. Kč / 1 řešený obyvatel)
- podmínkou je doložení právoplatného stavebního povolení
- doložení projektové dokumentace
- vyjádření vodoprávního úřadu zda je projekt v souladu s PRVKÚKem a zda místo
realizace neleží v ochranném pásmu vodního zdroje
- vyjádření AOPK zda projekt neleží v CHKO, NP, včetně jejich ochranných pásem,
dále v CHOPAV, v ochranném pásmu přírodního zdroje léčivých a minerálních vod a
v ochranném pásmu vodního díla Nové Mlýny
- max. dotace činí 90% z uznatelných nákladů ( v současné době se jedná o DPH jako
uznatelném nákladu)
- termín pro předložení žádosti je stanoven na 3.10. – 26.10. 2009
Zpracování žádosti je od VAK JČ, a.s. zdarma
Možnost využití dotačního titulu OPŽP
- při předložení žádosti je nutné doložit právoplatné územní rozhodnutí
- dle zkušeností činí dotace cca 80% uznatelných nákladů
- termín pro předložení žádosti je říjen / listopad 2009
- žádost je zpracovávána ve spolupráci s další firmou a zpracování žádosti je
zpoplatněno, tuto částku je možné zahrnout do uznatelných nákladů
- vyjádření úřadů
- doložení, že oblast realizace projektu leží v některé specifické oblasti ( ochranné
pásmo vodního díla Nové Mlýny)
Dle nových pravidel Programu 129180 Ministerstva zemědělství nemůže obec žádat o dotaci,
protože nesplňuje podmínky přijatelnosti ( na ČOV bude napojeno méně jak 50% všech
obyvatel obce, a na kanalizaci bude připojeno méně než 200 EO ).
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V diskuzi vystoupil pan Petr Drobil, který předal zastupitelstvu kontakt na Ing. Josefa
Beránka ze stavební fakulty VUT v Brně, se kterým záležitost odkanalizování Mostů tlakovou
kanalizací projednával . Z jeho vyjádření uvedl, že je důležitá šířka výkopů a terén, ve kterém
je stavba realizována.Doporučuje aby s Ing. Beránkem byla tato záležitost ještě konzultována.
Ing. Beránek bude se studenty provádět první studii fungování tlakové kanalizace v místech,
kde je více než 10 % připojených z řad rekreantů.
Zastupitelstvo záležitost projednalo a souhlasí s tím, aby Obec Kunžak pokračovala
v záměru vyřešit odkanalizování v částech Mosty a Valtínov tlakovou kanalizací s ČOV.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby neprodleně znovu obeslal majitele nemovitostí
v Mostech a Valtínově, kteří se k výše uvedenému záměru nevyjádřili, případně vyslovili
nesouhlas, dopisem s výzvou, že do 20.5.2009 mají možnost se k projektu připojit.
Dále pověřuje starostu, aby po datu 20.5.2009 vyzval projektanta k pokračování prací na
projektu, řešícím napojení na tlakovou kanalizaci pouze u těch majitelů nemovitostí, kteří
s tím k datu 20.5.2009 vyslovili souhlas tak, aby bylo možné získat právoplatné stavební
povolení.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5: Různé
a) Jihočeský kraj vypsal v rámci akčního plánu rozvoje kraje pro rok 2009 Grantový program
„Podpora obnovy dopravního značení na místních komunikacích“. Obec Kunžak připravila
žádost o dotaci na obnovu dopravního značení v ulicích Nová, Nerudova a B. Němcové.
Celkové náklady projektu činí 65 557,--Kč. Z toho spoluúčast obce 13 111,-- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci z Grantového
programu Jihočeského kraje „Podpora obnovy dopravního značení na místních
komunikacích“ na obnovu dopravního značení Kunžak v ulicích Nová, Nerudova a B.
Němcové a současně souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
Starosta obce předložil zastupitelstvu seznam firem k obeslání pro podání cenové nabídky na
dodávku dopravních značek:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby pro podání cenové nabídky na dodávku dopravních
značek byly obeslány tyto firmy:
1. Značky Plzeň s.r.o. - Kancelář vedení:
Drahotínská 411, Kaznějov, PSČ:331 51
Fakturační adresa: Značky Plzeň, s.r.o.; K Trnové 106, Horní Bříza , PSČ: 330 2. 2.
2.SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice
3. SEDOZ, Tomáš Březina, SEDOZ - servis dopravního značení
Stratov 125, 28922 Lysá nad Labem
4. HICON – dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická č. p. 610/ č. or. 116
641 00 Brno-Žebětín
Termín doručení nabídek stanovuje do pondělí 18.5.2009 do 17.oo hodin.Komisi pro otevírání
stanovuje v tomto složení:Ing. Popela, Ing. Šamal, p. Kálal, pí. Brunnerová, Mgr. Krafková
náhradník: p. Zámečník
Otevírání nabídek proběhne v pondělí 18.5.2009 od 17.oo hodin
b) Na základě stížnosti místních podnikatelů na stání dvou autobusů na místní komunikaci
naproti bufetu a prodejně zmrzliny v Kunžaku proběhlo 8.4.2009 za účasti starosty obce J.
Čapka a pana Jiřího Krupičky, vedoucího autobusové dopravy ČSAD J.Hradec jednání.
Ze strany obce bylo konstatováno, že nesouhlasí se stáním dvou, ale pouze jednoho autobusu
na uvedené komunikaci tak, jak tomu bylo v minulosti.
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Bylo konstatováno, že aby nové vyšší autobusy mohly zajíždět do garáží, které má dopravce
od obce Kunžak pronajaty je nutné snížit chodníky na vjezdu do těchto garáží. Jednalo by se
cca o 24 m2 chodníku, který by bylo nutné snížit a osadit zámkovou dlažbou. Odhadovaná
cena činí cca 1000,-- Kč za 1m2. Obec navrhuje podílet se na této akci rovným dílem spolu
s dopravcem s tím, že Obec zajistí veškerá potřebná povolení.
Dne 20.04.2009 oznámil telefonicky pan Krupička, vedoucí autobusové dopravy
ČSAD J.Hradec, že dopravce vyřeší výše uvedenou záležitost nasazením nižších autobusů,
které budou využívat k parkování stávající garáže.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
c)Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou z výroční členské schůze SDH Kunžak.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
d) Starosta informoval zastupitelstvo o výměně oken a dveří ve zdravotním středisku a
hospodářské části MŠ Kunžak, která proběhla od 3.4. do 10.4.2009. Provádějící firma odvedla
dobrou práci, provoz zdravotního střediska a MŠ byl minimálně omezen. Současně s touto
akcí byla provedena výměn čtyř oken na budově čp. 394 – na hřišti. Celková cena obou akcí
byla 744 622,-- Kč- zdrav. středisko a MŠ, 37 036,--Kč budova čp. 394.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
e) Dle informací z tisku bude zřejmě uzákoněna změna povinnosti při údržbě chodníků a to
z majitelů přilehlých nemovitostí na majitele chodníků, tj. ve většině případů na obce.
V zimním období stačí pracovníci naší obce s velkým vypětím udržovat ve sjízdném stavu
místní komunikace. Udržovat tedy navíc všechny chodníky, patřící obci, bude velmi náročné
jak finančně, tak i fyzicky. Jak tuto situaci řešit? Nákupem techniky? Přijetím
pracovníků?Stanovením v plánu zimní údržby, které chodníky se nebudou udržovat?
Obec je proti úrazu, způsobenému neudržovaným chodníkem pojištěna.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí s tím, že v následujících měsících se touto otázkou
bude intenzivně zabývat.
f) Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že společnost AVE s.r.o. Jindřichův Hradec
přistoupila k navýšení cen za likvidaci tříděného odpadu. K tomuto kroku přistoupila
v důsledku dlouhodobé negativní situace na trhu využití druhotných surovin, způsobené
ekonomickou krizí. Jedná se zhruba o navýšení o 11 %, to pro Obec znamená do konce roku
nárůst nákladů o cca 15-20 tis. Kč.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
g) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Střediska rané péče České Budějovice, ve
kterém děkují za poskytnutí finančního příspěvku, který bude použit na částečné krytí
nákladů, spojených s poskytováním rané péče rodině, žijící v naší obci.
Zastupitelstvo informaci na vědomí.
h) Klub českých turistů nabízí možnost výroby „Karty českého turisty „ s indiciemi k hledání
pokladu cesty ke hvězdám. Nejmenší množství je 300 ks po 20,-- Kč a reklama v rádiu Impuls
zdarma.
Zastupitelstvo nesouhlasí se zadáním výroby „Karty českého turisty“. Pověřuje starostu, aby
zjistil možnosti objednání dřevěných turistických známek.
Hlasování: jednohlasně
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ch) Starosta informoval zastupitelstvo o problémech, v mateřské škole Kunžak, které by
mohly ovlivnit její provoz s tím, že v této věci bude dále jednat s vedením a zaměstnanci MŠ.
O výsledku jednání bude informovat na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
i)Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že ke smlouvě s firmou Branchenbuch s.r.o.,
Rudolfovská tř. 151/60, 370 01 České Budějovice na dodávku ukazatelů rychlosti bude
Dodatek č. 1, ve kterém bude stanoveno, že ukazatele rychlosti dodá firma zatím bez reklamy,
neboť dle vyjádření odboru dopravy MěÚ J.Hradec je umístění reklamy na ukazatele rychlosti
v rozporu se zákonem.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
j) Uzavření MŠ o prázdninách .
Ředitelka MŠ v souladu s usnesením minulého jednání zastupitelstva řádně požádala rodiče
dětí o vyjádření, kdy budou jejich děti navštěvovat MŠ o letních prázdninách. Navrhuje
uzavření MŠ v době od 01.08.2009 do 31.08.2009.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením MŠ Kunžak v době od 01.08.09 do 31.08.09.
Hlasování: jednohlasně
k) Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtových opatření vlastní č. 4-6/2009.
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření vlastní podrobně projednalo a schvaluje
Rozpočtová opatření vlastní č. 4-6/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
l) Pozemky
1. Blanka Kešnerová, Kunžak čp. 1 nabízí Obci Kunžak k odkoupení svůj pozemek číslo
242/2 o výměře 96 m2 v obci a k.ú. Kunžak pod hrází bývalého Michalova rybníka
v Kunžaku, Malém Podolí. Cenová nabídka činí Kč 10,--/m2 . Jedná se pozemek navazující
na hráz bývalého Michalova rybníka na obecním pozemku p.č.241/1 v obci a k.ú.Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na p.č. 242/2 ost.pl.
nepl. o výměře 96 m2 v obci a k.ú.Kunžak s Blankou Kešnerovou, bytem Kunžak čp. 1 za
kupní cenu Kč 10,--/m2.
Hlasování: jednohlasně
2. Pan Martin Budíček,Valtínov čp. 49, žádá Obec Kunžak o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodu realizace vodovodní a kanalizační přípojky
k objektu bývalé hasičské zbrojnice ve Valtínově na st.parcele 108 v k.ú.Valtínov.
Jednalo by se o zřízení věcného břemena vstupu a vjezdu v nezbytně nutném rozsahu
podle geometrického plánu na p.č. KN 33/1 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov pro stavbu, opravy
a údržbu vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt na st.108 – bývalá hasičská zbrojnice
Valtínov.
Věcné břemeno by bylo zřízeno na dobu neurčitou, bezúplatně. Po dokončení stavby
přípojek by bylo na náklad žadatele geometrickým plánem zaměřeno věcné břemeno trasy
obou přípojek na p.č. 33/1 v k.ú.Valtínov.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na obecní pozemek KN 33/1 v obci Kunžak,
k.ú.Valtínov z důvodu stavby, oprav a údržby vodovodní a kanalizační přípojky k objektu na
st.parcele 108 – bývalé hasičské zbrojnici ve Valtínově s panem Martinem Budíčkem,
Valtínov čp. 49. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Práva a
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povinnosti odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka dotčených
nemovitostí.
Po realizaci a zaměření stavby kanalizační a vodovodní přípojky k objektu na
st.parcele 108 pověřuje zastupitelstvo Obce Kunžak starostu k podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající v uložení vodovodní a kanalizační přípojky na obecním
pozemku p.č.KN 33/1 v obci Kunžak, k.ú. Valtínov a právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky
z důvodu oprav a údržby s oprávněným Martinem Budíčkem, Valtínov čp. 49. Práva a
povinnosti odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka dotčených
nemovitostí.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou.Geometrický plán si zajistí žadatel a
uhradí vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
Hlasování: jednohlasně
3. Obec Kunžak obdržela smlouvy č.E.ON: 4907-021/001/2009-JH o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 1264/1 a 14/1 v k.ú. Mosty pro zařízení distribuční
soustavy – pod názvem „Mosty,-rozšíření sítě NN,p.Rozporka-kabel NN“. Věcné břemeno se
zřizuje podle geometrického plánu číslo317-625/2008 na dobu neurčitou a bezúplatně ve
prospěch E.ON Distribuce,a.s. IČO 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje starostu obce,aby podepsal smlouvy č. E.ON: 4907021/001/2009-JH s oprávněnou stranou, E.ON Distribuce,a.s., IČO 28085400 se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene na pozemcích číslo
1264/1 a 14/1 v k.ú.Mosty pro stavbu realizovanou pod názvem „Mosty,rozšíření sítě NN,
p.Rozporka-kabel NN“. Věcné břemeno spočívající v umístění nového kabelového vedení se
podle geometrického plánu č. 317-625/2008 zřizuje na dobu neurčitou, bezúplatně. Povinnost
odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka zatížené nemovitosti.
Náklady na vklad hradí oprávněná strana.
Hlasování: jednohlasně
4. Obec Kunžak obdržela smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve
prospěch E.ON Distribuce,a.s. IČO 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na realizované zařízení distribuční soustavy-liniové stavby :
a) na p.č. 2981/110 dle KN a p.č. 2969 a 2970 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční
soustavy – liniové stavby pod názvem „ Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č.
2981/105,V.14.PF-4109-4105-090“. Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu
číslo 753-342/2006 na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu Kč 1500,--.
b) na p.č. 2981/1 a 2981/110 dle KN a p.č. 3008 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční
soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č.
2981/138, V.14.PF-4109-4105-088“.Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu č.
751-339/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1500,--.
c) na p.č. 2981/1 dle KN a p.č. 2969 a 2970 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční
soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č.
2981/130, V.14.PF-4109-4105-089“.Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu č.
752-341/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1500,--.
d) ) na p.č. 2981/1dle KN a p.č. 2966 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční soustavy –
liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č. 2981/125, V.14.PF4109-4105-091“.Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu č. 754-343/2006 na
dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1000,--.
e) na p.č. 2957/2 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod
názvem „Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č. 2981/46, V.14.PF-4109-4105092“.Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu č. 755-344/2006 na dobu
neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 500,--.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje starostu obce,aby podepsal smlouvy s oprávněnou
stranou, E.ON Distribuce,a.s., IČO 280 85 400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, na zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění plynovodních přípojek:
a) na p.č. 2981/110 dle KN a p.č. 2969 a 2970 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční
soustavy – liniové stavby pod názvem „ Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č.
2981/105,V.14.PF-4109-4105-090“. Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu
číslo 753-342/2006 na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu Kč 1500,--.
b) na p.č. 2981/1 a 2981/110 dle KN a p.č. 3008 dle PK v k.ú.Kunžak
pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak,
Nerudova p.č. 2981/138, V.14.PF-4109-4105-088“.Věcné břemeno se zřizuje podle
geometrického plánu č. 751-339/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1500,-c) na p.č. 2981/1 dle KN a p.č. 2969 a 2970 dle PK v k.ú.Kunžak
pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak,
Nerudova p.č. 2981/130, V.14.PF-4109-4105-089“.Věcné břemeno se zřizuje podle
geometrického plánu č. 752-341/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1500,-d) ) na p.č. 2981/1dle KN a p.č. 2966 dle PK v k.ú.Kunžak
pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak,
Nerudova p.č. 2981/125, V.14.PF-4109-4105-091“.Věcné břemeno se zřizuje podle
geometrického plánu č. 754-343/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1000,-e) na p.č. 2957/2 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod
názvem „Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č. 2981/46, V.14.PF-4109-4105092“.Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu č. 755-344/2006 na dobu
neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 500,--.
Povinnost odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka zatížené
nemovitosti. Náklady spojené s vkladem do KN hradí oprávněná strana z věcného břemene.
Hlasování: jednohlasně
5. Obec Kunžak obdržela smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – č.
4908238/3 na stavbu „Kunžak 156-NN (Straberger)“ve prospěch E-ON Distribuce a.s., IČO
280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje starostu k podpisu smlouvy číslo 4908238/3 o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zařízení distribuční soustavykabelového vedení s názvem „Kunžak 156-NN Straberger“ na obecním pozemku 4840/2
v obci a k.ú.Kunžak s oprávněnou stranou, E.ON Distribuce, a.s., IČO 280 85 400, se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu Kč 500,--, na dobu neurčitou. Povinnost
odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka zatížené nemovitosti.
Po realizaci a zaměření stavby kabelového vedení na p.č. 4840/2 v k.ú. Kunžak
pověřuje zastupitelstvo Obce Kunžak starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívající ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN na
p.č. 4840/2 v k.ú. Kunžak ve prospěch oprávněného E-ON Distribuce a.s. IČO280 85 400, se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Povinnost odpovídající věcnému břemeni
přechází na každého dalšího vlastníka zatížené nemovitosti. Geometrický plán si zajistí
oprávněná strana a uhradí vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
Hlasování: jednohlasně
Starosta informoval zastupitelstvo, že pan Rudolf Hanzalík obdržel v minulém týdnu vysoké
vyznamenání – cenu Dr. Václava Jíry za celoživotní práci při rozvoji tělovýchovy a zejména
fotbalu. Zastupitelstvo gratuluje k tak úspěšné reprezentaci obce. Panu Hanzalíkovi byl
předán věcný dar.
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U s n e s e n í č. 32
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 23.04.2009
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s uzavřením Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
s Obvodním oddělením Policie ČR Studená.
- s tím, aby Obec Kunžak pokračovala v záměru vyřešit odkanalizování v částech Mosty a
Valtínov tlakovou kanalizací s ČOV.
- s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje
„Podpora obnovy dopravního značení na místních komunikacích“ na obnovu dopravního
značení Kunžak v ulicích Nová, Nerudova a B. Němcové a současně souhlasí
s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
- s tím, aby pro podání cenové nabídky na dodávku dopravních značek byly obeslány tyto
firmy:
1. Značky Plzeň s.r.o. - Kancelář vedení:
Drahotínská 411, Kaznějov, PSČ:331 51
Fakturační adresa: Značky Plzeň, s.r.o.; K Trnové 106, Horní Bříza , PSČ: 330
2. SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice
3. SEDOZ, Tomáš Březina, SEDOZ - servis dopravního značení
Stratov 125, 28922 Lysá nad Labem
4. HICON – dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická č. p. 610/ č. or. 116
641 00 Brno-Žebětín
Termín doručení nabídek stanovuje do pondělí 18.5.2009 do 17.oo hodin.Otevírání nabídek
proběhne v pondělí 18.5.2009 od 17.oo hodin
- s uzavřením MŠ Kunžak v době od 01.08.09 do 31.08.09.
Schvaluje:
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Dodávka elektrických konvektomatů“ pro školní
jídelny ZŠ a MŠ Kunžak nabídku firmy Kovoslužba OTS, a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01České
Budějovice za nabídnutou cenu 618 800,-- Kč včetně DPH a další pořadí firem takto:
2. KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice
Nabídnutá cena 666 400,-- Kč včetně DPH
3. . CATERA s. r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Nabídnutá cena 684 250,-- Kč včetně DPH,
4. GAST-PRO Praha s.r.o., Pikovická 5/516, 140 00 Praha 4 Bráník
Nabídnutá cena 705 223,-- Kč včetně DPH,
5. RETIGO s.r.o., Laň 2310, PB 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
Nabídnutá cena 914 410,28 Kč včetně DPH,
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Montáž rozvodů užitkové vody a zařizovacích
předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak-zednické práce“ nabídku firmy
BRYOL s.r.o., 377 01 J .Hradec , Denisova 1301/II za nabídnutou cenu 192 860,-- Kč
včetně DPH.
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Montáž rozvodů užitkové vody a zařizovacích
předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak“ nabídku firmy Nezdara –
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instalatérství s.r.o., 378 56 Studená, Komenského 423 za nabídnutou cenu 184 285,-- Kč
včetně DPH.
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Odbahnění rybníků v obci Kunžak “ nabídku firmy
CZECH CANADA s.r.o., Čestlická 994/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice za nabídnutou cenu
495 040,-- Kč včetně DPH,
- Rozpočtová opatření vlastní č. 4-6/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
S t a n o v u j e:
- Komisi pro otevírání nabídek na dodávku dopravních značek v tomto složení:
Ing. Popela, Ing. Šamal, p. Kálal, pí. Brunnerová, Mgr. Krafková
náhradník: p. Zámečník
Nesouhlasí:
- se zadáním výroby „Karty českého turisty“.
- s uzavřením kupní smlouvy na p.č. 242/2 ost.pl. nepl. o výměře 96 m2 v obci a k.ú.Kunžak
s Blankou Kešnerovou, bytem Kunžak čp. 1 za kupní cenu Kč 10,--/m2.
Pověřuje:
- starostu, aby neprodleně znovu obeslal majitele nemovitostí v Mostech a Valtínově, kteří se
k záměru odkanalizování Mostů a Valtínova talkovou kanalizací nevyjádřili, případně
vyslovili nesouhlas, dopisem s výzvou, že do 20.5.2009 mají možnost se k projektu připojit.
- starostu, aby po datu 20.5.2009 vyzval projektanta k pokračování prací na projektu, řešícím
napojení na tlakovou kanalizaci pouze u těch majitelů nemovitostí, kteří s tím k datu
20.5.2009 vyslovili souhlas tak, aby bylo možné získat právoplatné stavební povolení.
- starostu, aby zjistil u Klubu českých turistů možnosti objednání dřevěných turistických
známek .
- starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva vstupu a
vjezdu na obecní pozemek KN 33/1 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov z důvodu stavby, oprav a
údržby vodovodní a kanalizační přípojky k objektu na st.parcele 108 – bývalé hasičské
zbrojnici ve Valtínově s panem Martinem Budíčkem, Valtínov čp. 49. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Práva a povinnosti odpovídající věcnému břemeni
přechází na každého dalšího vlastníka dotčených nemovitostí.
Po realizaci a zaměření stavby kanalizační a vodovodní přípojky k objektu na
st.parcele 108 pověřuje zastupitelstvo Obce Kunžak starostu k podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající v uložení vodovodní a kanalizační přípojky na obecním
pozemku p.č.KN 33/1 v obci Kunžak, k.ú. Valtínov a právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky
z důvodu oprav a údržby s oprávněným Martinem Budíčkem, Valtínov čp. 49. Práva a
povinnosti odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka dotčených
nemovitostí.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou.Geometrický plán si zajistí žadatel a
uhradí vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
- starostu obce,aby podepsal smlouvy č. E.ON: 4907-021/001/2009-JH s oprávněnou stranou,
E.ON Distribuce,a.s., IČO 28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na
zřízení věcného břemene na pozemcích číslo 1264/1 a 14/1 v k.ú.Mosty pro stavbu
realizovanou pod názvem „Mosty,rozšíření sítě NN, p.Rozporka-kabel NN“.
Věcné břemeno spočívající v umístění nového kabelového vedení se podle geometrického
plánu č. 317-625/2008 zřizuje na dobu neurčitou, bezúplatně. Povinnost odpovídající
věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka zatížené nemovitosti.
Náklady na vklad hradí oprávněná strana.
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- starostu obce,aby podepsal smlouvy s oprávněnou stranou, E.ON Distribuce,a.s., IČO 280
85 400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene
spočívajícího v umístění plynovodních přípojek:
a) na p.č. 2981/110 dle KN a p.č. 2969 a 2970 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční
soustavy – liniové stavby pod názvem „ Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č.
2981/105,V.14.PF-4109-4105-090“. Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu
číslo 753-342/2006 na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu Kč 1500,--.
b) na p.č. 2981/1 a 2981/110 dle KN a p.č. 3008 dle PK v k.ú.Kunžak
pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak,
Nerudova p.č. 2981/138, V.14.PF-4109-4105-088“.Věcné břemeno se zřizuje podle
geometrického plánu č. 751-339/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1500,-c) na p.č. 2981/1 dle KN a p.č. 2969 a 2970 dle PK v k.ú.Kunžak
pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak,
Nerudova p.č. 2981/130, V.14.PF-4109-4105-089“.Věcné břemeno se zřizuje podle
geometrického plánu č. 752-341/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1500,-d) ) na p.č. 2981/1dle KN a p.č. 2966 dle PK v k.ú.Kunžak
pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod názvem „Plynovodní přípojka Kunžak,
Nerudova p.č. 2981/125, V.14.PF-4109-4105-091“.Věcné břemeno se zřizuje podle
geometrického plánu č. 754-343/2006 na dobu neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 1000,-e) na p.č. 2957/2 dle PK v k.ú.Kunžak pro zařízení distribuční soustavy – liniové stavby pod
názvem „Plynovodní přípojka Kunžak, Nerudova p.č. 2981/46, V.14.PF-4109-4105092“.Věcné břemeno se zřizuje podle geometrického plánu č. 755-344/2006 na dobu
neurčitou, a za jednorázovou úplatu Kč 500,--.
Povinnost odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka zatížené
nemovitosti. Náklady spojené s vkladem do KN hradí oprávněná strana z věcného břemene.
- starostu k podpisu smlouvy číslo 4908238/3 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
spočívajícího v uložení zařízení distribuční soustavy- kabelového vedení s názvem „Kunžak
156-NN Straberger“ na obecním pozemku 4840/2 v obci a k.ú.Kunžak s oprávněnou stranou,
E.ON Distribuce, a.s., IČO 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu Kč 500,--, na dobu neurčitou. Povinnost
odpovídající věcnému břemeni přechází na každého dalšího vlastníka zatížené nemovitosti.
Po realizaci a zaměření stavby kabelového vedení na p.č. 4840/2 v k.ú. Kunžak
pověřuje zastupitelstvo Obce Kunžak starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívající ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN na
p.č. 4840/2 v k.ú. Kunžak ve prospěch oprávněného E-ON Distribuce a.s. IČO280 85 400, se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Povinnost odpovídající věcnému břemeni
přechází na každého dalšího vlastníka zatížené nemovitosti. Geometrický plán si zajistí
oprávněná strana a uhradí vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
B e r e n a v ě d o m í:
- Výslednou kalkulaci cen vodného a stočného za rok 2008 s tím, že definitivně bude
projednána na květnovém zasedání zastupitelstva obce.
- informaci o tom, že ČSAD J.Hradec vyřeší parkování autobusů nasazením nižších
autobusů, které budou využívat k parkování stávající garáže.
- Zprávu z výroční členské schůze SDH Kunžak
- informaci o výměně oken a dveří ve zdravotním středisku a hospodářské části MŠ Kunžak,
která proběhla od 3.4. do 10.4.2009.
- informaci o tom, že bude zřejmě uzákoněna změna povinnosti při údržbě chodníků a té
z majitelů přilehlých nemovitostí na majitele chodníků, tj. většinou na obce s tím že
v následujících měsících se touto otázkou bude intenzivně zabývat.
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- informaci o tom, že společnost AVE s.r.o. Jindřichův Hradec přistoupila k navýšení cen za
likvidaci tříděného odpadu. Jedná se zhruba o navýšení o 11 %, to pro Obec znamená do
konce roku nárůst nákladů o cca 15-20 tis. Kč.
- dopis Střediska rané péče České Budějovice, ve kterém děkují za poskytnutí finančního
příspěvku, který bude použit na částečné krytí nákladů, spojených s poskytováním rané péče
rodině, žijící v naší obci.
- že ke smlouvě s firmou Branchenbuch s.r.o., Rudolfovská tř. 151/60, 370 01 České
Budějovice na dodávku ukazatelů rychlosti bude Dodatek č. 1, ve kterém bude stanoveno, že
ukazatele rychlosti dodá firma zatím bez reklamy, neboť dle vyjádření odboru dopravy MěÚ
J.Hradec je umístění reklamy na ukazatele rychlosti v rozporu se zákonem.
- informaci o to, že starosta bude jednat s vedením a zaměstnanci MŠ Kunžak o problémech ,
které by mohly ovlivnit její provoz a informaci podá na květnovém jednání zastupitelstva

Ověřovatelé:
Pudil Zdeněk

Hanzalík Rudolf

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 20.oo hodin
Zapsala: Matoušková

