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Z á p i s č. 33
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.05.2009 v Kunžaku
Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Dr., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl.,
Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluveni: Hanzalík R., Pudil Zd
Přítomná veřejnost: Kloiber Lubomír, Doležal Pavel, Doležalová Jaroslava, Čermák Petr,
Program: 1. Výsledná kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2008
2. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2008
3. Výběr dodavatele – dopravní značení
4. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Šamal Vladimír, Kálal Robert
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Výsledná kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2008
Na jednání minulého zastupitelstva předložil zástupce provozovatele vodohospodářského
zařízení obce Kunžak výslednou kalkulaci cen roku 2008. Z této kalkulace vyplývá, že
namísto plánovaného zisku ve výši 142 000,-- Kč dosáhl provozovatel ztrátu ve výši
152 100,--Kč. Zástupce provozovatele požádal zastupitelstvo, zda by se Obec na této ztrátě
nepodílela.
V navýšených nákladech je mimo nákladů na opravy, poruchy a úniky vody i náklad
na dovoz pitné vody do části obce Valtínov z důvodů nedostatku vody ve studnách. Tento
náklad činí 18 000,-- Kč. To by mohla být jediná částka, na které by se dle starostova názoru
mohla obec podílet. Po obsáhlé diskuzi převážil názor na žádné ztrátě se nepodílet.
Starosta dal hlasovat o tom, kdo souhlasí s úhradou části ztráty ve výši 18000,-- Kč.
Pro: Ing. Šamal
Proti: Kudrna, Čapek, Zámečník, Mgr.Krafková, Ing.Popela, Vobrová
Zdrželi se: Brunnerová, Kálal
Zastupitelstvo obce nesouhlasí, aby se Obec Kunžak podílela na úhradě ztráty, vyčíslené
VaKem JČ a.s. ve výsledné kalkulaci cen roku 2008.
Poté dal starosta hlasovat o výsledné kalkulaci cen roku 2008 s výše uvedenou ztrátou.
Zastupitelstvo obce schvaluje výslednou kalkulaci cen roku 2008 nájemce
vodohospodářského zařízení obce Kunžak VAKU JČ a.s.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta obce požádal předsedu finančního výboru Ing. Popelu, aby seznámil zastupitelstvo
s výsledkem jednání finančního výboru ze dne 18.05.2009, na kterém výbor projednal
Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2008.
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Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2008 byl zveřejněn na úřední desce v době od 21.04.2009 do 11.05.2009.
Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak doručeny žádné připomínky od
občanů.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o:
- plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování obce Kunžak (podrobné členění podle
rozpočtové skladby je přílohou závěrečného účtu),
- hospodaření s majetkem,
- stavech zásob, pohledávek, finančního majetku, dlouhodobých závazků,
krátkodobých závazků, dlouhodobých bankovních úvěrů, podrozvahových účtů
- pohybu finančních prostředků na běžném účtu,
- vypořádání dotací a příspěvků
- hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 22.9. – 23.9. 2008 jako dílčí a jako konečné dne
24.3. 2009 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěr zprávy
Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Kunžak za rok 2008:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚC a podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku územního celku:
a) podíl pohledávek na rozpočtu ÚC
3,38 %
b) podíl závazků na rozpočtu ÚC
12,65 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 %
Finanční výbor předkládá zastupitelstvu obce Závěrečný účet obce Kunžak za rok
2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 k projednání.
Navrhuje projednání Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2008, jehož součástí je
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 uzavřít vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce Kunžak, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2008, a to bez
výhrad.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Výběr dodavatele – dopravní značení
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání nabídek
na veřejnou zakázku „Dodávka dopravního značení “
Komise: Kálal Robert - předseda /losem/,
Ing. Šamal Vl., Ing. Popela P., Brunnerová A.,
Mgr. Krafková E.
Obeslány byly 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 22
2. SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice
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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
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
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 22
2. SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice
3. HICON – dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická č. p. 610/ č. or. 116
641 00 Brno-Žebětín
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou
akci. Poté předseda komise postupně otevíral doručené nabídky:
1. HICON – dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická č. p. 610/ č. or. 116
641 00 Brno-Žebětín
Nabídnutá cena 47 356,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice
Nabídnutá cena 49 358,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
3. 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 22
Nabídnutá cena 58 026,80 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise doporučuje zadat dodávku dopravního značení firmě HICON – dopravní značení,
s.r.o., Kohoutovická č. p. 610/ č. or. 116, 641 00 Brno-Žebětín
za nabídnutou cenu 47 356,-- Kč včetně DPH
a další pořadí firem takto:
- SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice za nabídnutou cenu
49 358,-- Kč včetně DPH
- 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 22
za nabídnutou cenu 58 026,80 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na dodávku dopravního značení nabídku
firmy HICON – dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická č. p. 610/ č. or.116, 641 00 BrnoŽebětín za nabídnutou cenu 47 356,-- Kč včetně DPH.
a další pořadí firem takto:
- SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice za nabídnutou cenu
49 358,-- Kč včetně DPH
- 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 22
za nabídnutou cenu 58 026,80 Kč včetně DPH
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4 : Různé
a) Starosta informoval, že k záměru obce, vybudovat v části Mosty a Valtínov tlakovou
kanalizaci s ČOV se majitelé nemovitostí včetně přepočtených obyvatel rekreačních
objektů vyjádřili takto:
MOSTY
k 21.05.09
k 23.04.09
104
96
50
52
23
26

VALTÍNOV
k 21.05. 09
k 23.04.09
128
109
104
79
0
41

ANO
NE
VYJÁDŘENÍ
NEDORUČENO
Kopie souhlasů budou předány projektantovi, aby mohl pokračovat v přípravě projektové
dokumentace.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

b) Usnesením č. 28 ze dne 29.01.2009 souhlasilo zastupitelstvo obce s tím, aby Obec Kunžak
podala žádost o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci a modernizaci místních
komunikací. Toto usnesení je nutné doplnit o již dnes známé skutečnosti, a to v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podání projektu s názvem "KUNŽAK – REKONSTRUKCE A
MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ"do 5. výzvy ROP s uzávěrkou 30.6.2009, oblast podpory
1.5 - Rozvoj místních komunikací a jeho následnou realizaci. Zastupitelstvo dále schvaluje
předfinancování projektu v rámci rozpočtu obce /celkový rozpočet projektu 20 951 342,00 Kč
včetně DPH/. Předfinancování projektu bude v případě získání finanční podpory zajištěno
bankovním úvěrem a pověřilo starostu obce k zajištění Závazného úvěrového příslibu, který
bude předložen již při zaregistrování žádosti o dotaci. Zastupitelstvo zároveň schvaluje
kofinancování podílu obce Kunžak v rámci projektu ve výši 7,5% z celkových výdajů
projektu /tj. 1 571 350,65 Kč včetně DPH/. Tyto prostředky v případě podpoření projektu
budou hrazeny z rozpočtu obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
c) Český svaz žen Kunžak žádá o poskytnutí finančního příspěvku na dětský den, pořádaný
dne 13.06.2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Českému svazu žen Kunžak
na pořádání dětského dne v Kunžaku ve výši 4000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
d) Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava žádá o poskytnutí finančního příspěvku
pro Domovinku Dačice, která poskytuje sociální službu u dětí se zdravotním postižením,
navštěvujících základní školu v Dačicích, Neurlingerova 108 nejen pro děti z Dačic, ale i
z okolí. Osobní asistenci poskytuje i jednomu žáku z Valtínova.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,-- Kč Oblastní
charitě Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava pro Domovinku Dačice, která poskytuje sociální
službu u dětí se zdravotním postižením, navštěvujících základní školu v Dačicích. Osobní
asistenci poskytuje i jednomu žáku z Valtínova.
Hlasování: jednohlasně
e) Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že spolu s místostarostou navštívil dne 06.05.2009
mateřskou školu Kunžak, kde se setkali s vedením školy a všemi zaměstnanci, aby projednali
problémy mezi vedením a částí personálu. Po vyslechnutí přednesených připomínek a
požadavků vedení a pracovníků MŠ Kunžak bylo zjištěno, že se jedná o personální a mzdové
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otázky, které jsou plně v kompetenci ředitelky MŠ. Pro zřizovatele, tj. Obec Kunžak
neexistuje důvod postupovat v případě současné ředitelky dle zákona č. 561/2004 Sb. školský
zákon, § 166, odst. 4, tj. odvolat ji z funkce ředitelky příspěvkové organizace.
Ze strany zřizovatele bylo všem přítomným srozumitelně sděleno, že výše uvedené problémy
musí vyřešit ředitelka MŠ, která je jako jediná v této záležitosti plně kompetentní.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
f) V průběhu prací na výměně rozvodů užitkové vody v bytovém domě čp. 165 v Kunžaku
bylo zjištěno, že bude nutné vyměnit i kanalizační potrubí, které je v zakryté části provedeno
z osinkocementových trubek. Tyto vícepráce byly firmou, provádějící výměnu rozvodů
oceněny pro celý dům částkou 68 016,--Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby v rámci výměny rozvodů užitkové vody a
zařizovacích předmětů v bytovém domě čp. 165, Hradecká, Kunžak bylo provádějící firmou
vyměněno i kanalizační potrubí za nabídnutou cenu 68 016,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
g) Dne 20.05.2009 proběhlo v budově Obecního úřadu Kunžak konkurzní řízení na obsazení
místa ředitele ZŠ SNW Kunžak. Konkurzní komise se hlasováním usnesla, že vhodným
kandidátem pro výkon ředitele ZŠ SNW Kunžak, Náměstí Komenského 237, 378 62 Kunžak,
příspěvková organizace, je dosavadní zástupkyně ředitele školy Mgr. Eva Krafková.
Vycházeje z tohoto usnesení a z přesvědčení, že ZŠ SNW Kunžak bude pod vedením Mgr.
Evy Krafkové pokračovat v úspěšné činnosti, bude starosta v příštích dnech v souladu
s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ustanovení § 166,
odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon , jmenovat Mgr. Evu Krafkovou ředitelkou
Základní školy SNW Kunžak, Náměstí Komenského 237, 378 62 Kunžak, příspěvková
organizace s účinností od 01.07.2009 na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
h) Marie Leitgebová a Zdeňka Lovětínská zaslaly jménem občanů Valtínova Obci poděkování
za finanční příspěvek, poskytnutý na opravu střechy římskokatolické kaple ve Valtínově.
Zastupitelstvo bere poděkování na vědomí.
Ch) Zemědělské družstvo Kunžak předložilo žádost o předběžný souhlas Obce Kunžak
s výstavbou výrobny /bioplynová stanice 537 kW/ v areálu živočišné výroby ZD Kunžak
v k.ú. Kunžak.
Toto vyjádření je požadováno pro E-ON Česká republika.
Pan Zámečník podal v této věci vysvětlení s tím, že plánovaná bioplynová stanice nebude
zapáchat, její výstavba negativně neovlivní zaměstnanost v obci, potažmo v ZD Kunžak a pro
spalování nebude využíván odpad živočišného původu, pouze rostlinné produkty.
Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením předběžného souhlasu k výstavbě výrobny
/bioplynové stanice 537 kw/ v areálu živočišné výroby ZD Kunžak v k.ú. Kunžak, jejímž
investorem bude ZD Kunžak.
Hlasování: Pro: 7 hlasů
Zdržely se: Vobrová, Brunnerová
Proti: nikdo
i)Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtová opatření vlastní č. 7-9/2009. Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření projednalo a schvaluje Rozpočtová opatření vlastní
č. 7-9/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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j) . Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 31. zasedání 19.03.2009 rozhodlo, že bude zveřejněn
záměr prodeje části p.č. 271/1 trvalý travní porost a celého pozemku 271/21 o výměře 345 m2
trvalý travní porost v k.ú. Kunžak, a to na základě vyjádření příslušných správců sítí a
následného geometrického oddělovacího plánu. Podnětem byla žádost občanů o koupi pro
manipulační účely, uložení řeziva a zahrada. Na menší části pozemku mělo být postaveno
schodiště pro přístup do patra budovy st.393 v k.ú.Kunžak.
V průběhu šetření bylo zjištěno:
- že přípustné využití dotčených částí pozemků je omezeno tím, že jde o pozemky vedené
v platném územním plánu jako veřejné prostranství, jejichž hlavním využitím je : plochy,
které jsou přístupné každému bez omezení s výjimkou předzahrádek.
- záměr budoucího využití těchto pozemků nebo jejich částí, tj. stavba schodiště a využití
k manipulačním účelům, uložení řeziva a zahrady by se tak dostal do rozporu s platným
územním plánem.
Zastupitelstvo obce Kunžak revokuje své usnesení č. 31 z 19.03.2009 o zveřejnění záměru
prodeje části p.č. 271/1 trvalý travní porost a celé parcely 271/21 o výměře 345 m2 trvalý
travní porost v obci a k.ú.Kunžak z důvodů, že využití výše uvedených pozemků by po
prodeji bylo v rozporu s platným územním plánem Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
j) Obec Kunžak obdržela žádost manželů Jelínkových, Praha, o odkoupení obecního pozemku
číslo 1450 o výměře 41 m2 v k.ú. Valtínov, k majetkoprávnímu dořešení pozemku za domem
čp. 42 ve Valtínově.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor aby na místě samém prošetřil možnost
prodeje pozemku 1450 o výměře 41 m2 jiná plocha v k.ú.Valtínov.
Hlasování: jednohlasně
Diskuse:
p. Kálal – na Malém Podolí je špatně slyšet rozhlas – starosta odpověděl, že již jednal s
p. Benešem, který má rozhlas na starosti i o špatném příjmu v dolní části Valtínova.
p. Kloiber - kdy bude řešen problém vody ve Valtínově, situace je tam již několik let špatná
Starosta: Obec se situací zabývá, je projekčně připraveno řešení posílení vodních zdrojů,
pokud se nestane nic mimořádného, mohlo by být řešeno v příštím roce
p. Kloiber – v jakém stavu je vodovodní řád
starosta – nemám žádné zprávy o špatném stavu vodovodního řadu, ale samozřejmě jeho stav
odpovídá jeho stáří
p. Kloiber – je zpracována nákladovost kanalizace ve Valtínově?
Starosta – ano, je k dispozici na Obecním úřadu
p. Koiber dotaz na ing. Popelu – je možné ze závěrečného účtu obce Kunžak vyčíst daňovou
výtěžnost pro Valtínov a částka proinvestovaná ve Valtínově?
Ing. Popela – ze závěrečného účtu se to vyčíst nedá, informace může podat účetní paní
Danielová
p. Kloiber vyjádřil nespokojenost se způsobem přihlašování do diskuse
starosta – je upraveno Jednacím řádem zastupitelstva obce, který byl přítomným předložen
p. Kloiber – na základě čeho byla stanovena pravidla pro způsob výběru typu kanalizace ve
Valtínově , p. Doležal na svůj dotaz nedostal informaci o výsledku řešení kanalizace .
Starosta – informace, která byla dnes předložena zastupitelstvu byla v době dotazu pana
Doležala pouze pracovním materiálem pro jednání zastupitelstva obce.
p. Kloiber – jsme skupina občanů z Valtínova, která se vyjadřuje jiným způsobem, než
souhlasným ve prospěch tlakové kanalizace, tudíž má jiný názor než 11 zastupitelů obce
Kunžak. Cítíme velké znevýhodnění vůči ostatním občanům a vůči představitelům radnice a
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ostatním zastupitelům, že jsme do dnešního dne nedostali podklady, které by nás opravňovaly
zapochybovat nad svým rozhodnutím. Od samého začátku jednání o kanalizaci ve Valtínově
je prosazován způsob pomocí čerpadel a vše se staví na rozhodnutí o nákladové složce. Do
dnešního dne z občanů, kteří souhlasili s gravitační kanalizací nevíme, zda není dodavatel
gravitační kanalizace, který by za stejnou cenu jako bude tlaková kanalizace udělal řešení,
které nebude v budoucnu potřebovat téměř žádné náklady na provoz. Pokud existuje rozvaha
obou způsobů kanalizace, žádáme, aby nám v jednom výtisku byla předána tak, abychom s ní
mohli nadále pracovat.
Táži se zastupitelů kdo zajistí právní ochranu velké části občanů, která má názor jiný než
radnice.
Starosta – nepochopil jsem otázku
p. Kloiber – dle mého názoru si myslím, že starosta zneužívá svou pravomoc
starosta – v jakém případě?
p. Kloiber – v případě kanalizace
p. Kloiber – jakým způsobem bude řešena kanalizace k dnešnímu dni ?
starosta – bude pokračováno v přípravě projektové dokumentace tlakové kanalizace
v souladu s usnesením minulého jednání zastupitelstva obce Kunžak
p. Kloiber – kolik by získala obec prostředků na kanalizaci jako takovou při stoprocentním
souhlasu všech obyvatel
starosta – takto bez podkladů nelze zodpovědět
pí. Doležalová – starosta přečetl čísla souhlasů a nesouhlasů ve Valtínově – chce zopakovat
čísla a ptá se, co znamenají
starosta – znovu zopakoval uvedená čísla s tím, že se jedná o počty trvale bydlících občanů a
o přepočtené počty na rekreační objekty
p. Doležal – tabulka, ve které jsou uvedené počty nebyla k dispozici dnes odpoledne, bude až
za 14 dní v zápisu zastupitelstva?
Starosta – tabulka bude k dispozici již v pondělí
p. Doležal – kdo rozhoduje o způsobu odkanalizování hasičské zbrojnice ve Valtínově ?
starosta – budova čp. 10 ve Valtínově je obecní, tj. rozhoduji já jako statutární zástupce
vlastníka, tj. Obce Kunžak
pí. Doležalová – kolik je ve Valtínově trvale bydlících?
Starosta – cca 120-130 trvale bydlících, přesný počet může sdělit paní Kudrnová z evidence
p. Kloiber – jak dopadla žaloba ohledně petice z Valtínova
starosta – policie případ odložila, protože zjistila, že se nejedná o petici podle zákona o
petičním právu.
p. Kloiber – je možné získat kopii vyjádření Policie ČR ?
starosta - samozřejmě
p. Kloiber – ptám se pana starosty, zda na něho byl vyvíjen lobbistický tlak?
Starosta – nebyl
p. Kloiber – za koho byl na schůzi ve Valtínově p. Plucar, který seděl v čele a radil panu
starostovi, co má říkat?
Starosta – Ing. Plucar byl na schůzi samozřejmě za sebe, jako vlastníka nemovitosti. Seděl
tam, kde bylo místo, nevím o tom, že by mi radil co mám říkat.
p. Kloiber – tak to mi stačí
Poté přítomná veřejnost odešla.
Dalších dotazů do diskuse nebylo
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U s n e s e n í č. 33
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 21.05.2009
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2008, a to bez výhrad.
- s poskytnutím finančního příspěvku Českému svazu žen Kunžak na pořádání dětského dne
v Kunžaku ve výši 4000,-- Kč
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,-- Kč Oblastní charitě Jihlava, Jakubské
nám. 2, Jihlava na provoz služeb zařízení Domovinka Dačice, která poskytuje sociální službu
u dětí se zdravotním postižením, navštěvujícím základní školu v Dačicích. Osobní asistenci
poskytuje i jednomu žáku z Valtínova.
- s tím,aby v rámci výměny rozvodů užitkové vody a zařizovacích předmětů v bytovém domě
čp. 165, Hradecká, Kunžak bylo provádějící firmou vyměněno i kanalizační potrubí za
nabídnutou cenu 68 016,-- Kč včetně DPH.
- s udělením předběžného souhlasu k výstavbě výrobny /bioplynové stanice 537 kW/ v areálu
živočišné výroby ZD Kunžak v k.ú. Kunžak, jejímž investorem bude ZD Kunžak.
Schvaluje:
- výslednou kalkulaci cen roku 2008 nájemce vodohospodářského zařízení obce Kunžak
VAKU JČ a.s.
- jako nejvýhodnější nabídku na dodávku dopravního značení nabídku firmy HICON –
dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická č. p. 610/ č. or.116, 641 00 Brno-Žebětín za
nabídnutou cenu 47 356,-- Kč včetně DPH.
a další pořadí firem takto:
- SOMARO CZ, s.r.o., provozovna Vidov 40, 370 07 Č. Budějovice za nabídnutou
cenu 49 358,-- Kč včetně DPH
- 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 22
za nabídnutou cenu 58 026,80 Kč včetně DPH
- podání projektu s názvem "KUNŽAK – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ"do 5. výzvy ROP s uzávěrkou 30.6.2009, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních
komunikací a jeho následnou realizaci. Zastupitelstvo dále schvaluje předfinancování projektu
v rámci rozpočtu obce /celkový rozpočet projektu 20 951 342,00 Kč včetně DPH/.
Předfinancování projektu bude v případě získání finanční podpory zajištěno bankovním
úvěrem a pověřilo starostu obce k zajištění Závazného úvěrového příslibu, který bude
předložen již při zaregistrování žádosti o dotaci. Zastupitelstvo zároveň schvaluje
kofinancování podílu obce Kunžak v rámci projektu ve výši 7,5% z celkových výdajů
projektu /tj. 1 571 350,65 Kč včetně DPH/. Tyto prostředky v případě podpoření projektu
budou hrazeny z rozpočtu obce Kunžak.
- Rozpočtová opatření vlastní č. 7-9/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Nesouhlasí:
- s tím, aby se Obec Kunžak podílela na úhradě ztráty, vyčíslené VaKem JČ a.s. ve výsledné
kalkulaci cen roku 2008.
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R e v o k u j e:
- své usnesení č. 31 z 19.03.2009 o zveřejnění záměru prodeje části p.č. 271/1 trvalý travní
porost a celé parcely 271/21 o výměře 345 m2 trvalý travní porost v obci a k.ú.Kunžak
z důvodů, že využití výše uvedených pozemků by po prodeji bylo v rozporu s platným
územním plánem Obce Kunžak.
Bere na vědomí:
- informaci starosty o počtech souhlasných a nesouhlasných vyjádření k záměru vybudování
tlakové kanalizace v Mostech a Valtínově, kopie souhlasů budou předány projektantovi, aby
mohl pokračovat v přípravě projektové dokumentace.
- informaci o jednání starosty a místostarosty v MŠ Kunžak
- informaci starosty o výsledku konkurzního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ SNW
Kunžak
- poděkování občanů Valtínova za finanční příspěvek, poskytnutý na opravu střechy
římskokatolické kaple ve Valtínově.
Pověřuje:
- kontrolní výbor aby na místě samém prošetřil možnost prodeje pozemku 1450 o výměře 41
m2 jiná plocha v k.ú.Valtínov.

Ověřovatelé:
Ing. Šamal Vladimír

Kálal Robert

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 19.25 hodin
Zapsala: Matoušková

