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Z á p i s č. 34
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 25.června 2009 v 17.oo hodin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Vobrová D., Brunnerová A., Kálal R., Ing. Šamal Vl.,
Hanzalík R., Pudil Z., Ing. Popela P., Mgr,. Krafková E., Zámečník Z.
Přizváni: Mgr. Popela Václav, Bc. Hana Spurná
Přítomná veřejnost: Pavel Doležal, Jaroslava Doležalová, Karel Procházka, Petr Čermák,
Lubomír Kloiber
V úvodu jednání poděkoval starosta jménem zastupitelstva Mgr. Václavu Popelovi za jeho
dlouholetou vzornou práci ve funkci ředitele ZŠ S.N.Wintona Kunžak. Panu řediteli byla
předána „Plaketa Jana Amose Komenského“ a finanční dar při příležitosti prvního odchodu
do důchodu.
Program: 1. Změna č. 1 Územního plánu Kunžak
2. Výběr firem na realizaci akcí „Vybavení MŠ Kunžak“ a „Kvalitnější služby
knihoven“
3. Žádost o dotaci – ČOV Suchdol
4. Různé - Obec plátcem DPH
- žádosti o finanční příspěvky – SDH Mosty, Centrum zdravotně
postižených, TRIsK
- poděkování Diakonie Broumov
- prodloužení nájmu – Hájková čp. 165
- ukládání dřevní hmoty
- zatravnění Hluboká cesta
- grant – dopravní značení MK
- elektronická spisová služba
- prezentace obce v knize „Jihočeský kraj“
- chodník u čp. 142 – informace
- rozpočtová opatření vlastní
- dodatek ke smlouvě o pronájmu náměstí na pouť
- prodej obecního pozemku Valtínov
- majetkoprávní vypořádání MK
- prodej obecního pozemku Kunžak
- kompletní pozemkové úpravy Valtínov – informace
5. Diskuse, závěr
Zastupitelstvo obce navržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Brunnerová Alena, Vobrová Drahoslava
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
Kunžak. Bez připomínek.
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K bodu l:
Změna č. l Územního plánu Kunžak
Starosta seznámil zastupitelstvo s vyhodnocením požadavků a stanovisek dotčených orgánů,
podnětů sousedních obcí a připomínek k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Kunžak . Následně
seznámil zastupitelstvo s návrhem zadání změny č. 1 ÚP Kunžak.
p. Zámečník – ptá se, zda je něco bližšího známo o firmě, která má záměr vybudovat
fotovoltaickou elektrárnu, na 7 hektarech orné půdy bude zařízení hyzdící krajinu
p. Kudrna – vím ze sdělovacích prostředků, že obce, kde jsou tato zařízení umístěna, měla
z toho profit. Co z toho bude mít naše obec
starosta – o firmě mi není nic bližšího známo, nejednal jsem o sponzorování v souvislosti se
změnou č. 1územního plánu obce Kunžak ani si takové jednání nedovedu dost dobře
představit.
- p. Pudil – bude se obec vyjadřovat k územnímu řízení ?
- starosta – ano, samozřejmě
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení veřejného projednání návrhu zadání změny
č. 1 územního plánu Kunžak, které je zahrnuto v tabulce v příloze č. 1. Příloha č. 1 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak ve znění
přílohy č. 2 dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“).
Příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce ukládá – starostovi obce, aby ve spolupráci s pořizovatelem zajistil
vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu Kunžak.
Hlasování: 9 hlasů pro
Proti: Zámečník Zd.
Zdržel se: Kudrna J.
K bodu č. 2:
Výběr firem :
a) Vybavení MŠ Kunžak
Na akci vybavení MŠ Kunžak byly k podání cenové nabídky obeslány 4 firmy
1.TVAR v.d. Klatovy , Dr. Sedláka 713, 339 01 Klatovy 1
2.Nábytek Bobík s.r.o., Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště
3.Benjamin s.r.o., Hradišťská 849, 687 08 Buchlovice
4.Jiřina Novotná, Volgogradská 3149/32a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
Nábytek Bobík s.r.o., Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště
Benjamin s.r.o., Hradišťská 849, 687 08 Buchlovice
Výzva k podání nabídky níže uvedené firmy se vrátila dne 22.06.2009 jako nevyzvednutá
Jiřina Novotná, Volgogradská 3149/32a, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Po otevření nabídek zjistila výběrová komise, že obě předložené nabídky nerespektují zcela
zadání. Komise požaduje, aby starosta požádal tyto firmy o doplnění nabídky v souladu se
zadáním. Starosta tak dnes, tj. 25.6. učinil a má od obou firem přislíbeno doplnění nabídky a
to do pátku 26.6. 2009.
Starosta požádal Bc. Hanu Spurnou, aby sdělila, proč došlo k nepřesnosti v podaných
nabídkách – Bc. Spurná oznámila, že dodavatelské firmy při návštěvě na místě před podáním
nabídky špatně pochopily požadavek paní ředitelky.Dnes bylo s oběma firmami upřesněno.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby z doplněných nabídek vybral cenově nejvýhodnější
nabídku a o výběru informoval zastupitelstvo na srpnovém zasedání.
Hlasování: jednohlasně
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b) „Kvalitnější služby knihovny“
Obeslány byly tyto firmy:
1. ELZY spol. s r.o., Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec II
2.LINKA BS, spol. s r.o., Nádražní 97, 377 01 Jindřichův Hradec II
3.TEXI, Ing. Pecha Oldřich, Antonínská 18, 380 01 Dačice II
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
1. ELZY spol. s r.o., Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec II
2.LINKA BS, spol. s r.o., Nádražní 97, 377 01 Jindřichův Hradec II
3.TEXI, Ing. Pecha Oldřich, Antonínská 18, 380 01 Dačice II
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou
akci. Poté předseda komise postupně otevíral doručené nabídky:
1. ELZY spol. s r.o., Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec II
Nabídnutá cena 43 744,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. LINKA BS, spol. s r.o., Nádražní 97, 377 01 Jindřichův Hradec II
Nabídnutá cena 37 200,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
3. TEXI, Ing. Pecha Oldřich, Antonínská 18, 380 01 Dačice II
Nabídnutá cena
34 343,-- Kč včetně DPH,
varianta s výkonnějším PC
36 359,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise doporučuje zadat dodávku veřejnou zakázku „Kvalitnější služby knihovny“
firmě TEXI, Ing. Pecha Oldřich, Antonínská 18, 380 01 Dačice II za nabídnutou cenu
36 359,-- Kč včetně DPH
a další pořadí firem takto:
- LINKA BS, spol. s r.o., Nádražní 97, 377 01 Jindřichův Hradec II
za nabídnutou cenu 37 200,-- Kč včetně DPH
- ELZY spol. s r.o., Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec II
za nabídnutou cenu 43 744,-- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje, aby veřejná zakázka „Kvalitnější služby knihovny“ byla
zadána firmě TEXI, Ing. Pecha Oldřich, Antonínská 18, 380 01 Dačice II za nabídnutou cenu
36 359,-- Kč včetně DPH a další pořadí firem takto:
- LINKA BS, spol. s r.o., Nádražní 97, 377 01 Jindřichův Hradec II
za nabídnutou cenu 37 200,-- Kč včetně DPH
- ELZY spol. s r.o., Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec II
za nabídnutou cenu 43 744,-- Kč včetně DPH
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak získala v roce 2008 grant ve výši 241 672,-- Kč na zpracování projektové
dokumentace systému splaškové kanalizace včetně technologie čištění splaškových vod
místních částí Valtínov, Mosty, Suchdol. Povinností Obce Kunžak, vyplývající z podmínek
grantu , je podat žádost do dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury a to 31.12.2009. Pokud toto do 31.01.2010 nedoloží, bude
Obec povinna celkovou výši grantu vrátit poskytovateli.
Při přípravě projektové dokumentace došlo ke zdržení, které bylo způsobeno poměrně
složitým projednáváním této záležitosti s majiteli nemovitostí v dotčených místních částech
obce Kunžak. V současné době je ve fázi zpracování PD ke stavebnímu povolení ČOV
v Suchdole. Mosty a Valtínov jsou ve fázi zpracování PD k územnímu řízení. Hrozí tedy
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nebezpečí vrácení grantu a je nutné rozhodnout, jak v této záležitosti dále postupovat. Bylo by
reálné připravit pouze žádost o dotaci na výstavbu ČOV v Suchdole, případně, a toto řešení
bych doporučoval, požádat poskytovatele grantu – Jihočeský kraj,odbor grantů a evropské
integrace o posunutí termínu podání žádosti do dotačních programů v oblasti výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury a to do 31.12.2010.
Zastupitelstvo obce schvaluje , aby Obec Kunžak požádala Jihočeský kraj, odbor grantů a
evropské integrace o posunutí termínu podání žádosti do dotačních programů v oblasti
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a to do 31.12.2010.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4: různé
a) Starosta informoval zastupitelstvo, že od 01.07.2009 se Obec Kunžak stává plátcem
DPH. Z příjmů z ekonomických činností se tato daň bude odvádět FÚ. Daň se netýká
místních a správních poplatků, daňových příjmů a dotací.
Odvod daně se promítne v rozpočtu výdajů v navýšení položky 5362 Platby daní a
poplatků, u příjmů zůstane beze změny.
Jsou dvě možnosti úpravy stanovených cen za poskytnuté služby a zboží. Buď vybírat
ceny ve stejné výši jako dosud s tím, že po odvodu zůstane obci o 19 % méně, nebo
nevýšit stanovené ceny o 19 % DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o to, že Obec Kunžak je od 1.7.2009
plátcem DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání cen za dodané zboží a služby v současné
výši, tj. včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
b) - SDH Mosty žádá o finanční příspěvek na pořádání hasičských závodů, které se
uskuteční 15.8.2009 v Mostech.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Mosty ve výši
5000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
- Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje, Janderova 147/II, Jindřichův
Hradec žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Centrum
zdravotně postižených Jihočeského kraje, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec ve výši
2000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
- Sportovní klub TRIsK České Budějovice bude pořádat 3. ročník triatlonového
závodu na Zvůli dne 26.7.2009. Žádá o poskytnutí finančního příspěvku na medaile a
část cen. Zároveň prosí o to, aby putovní pohár předal pan starosta osobně.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na 3. ročník
triatlonového závodu na Zvůli dne 26.7.2009 pro sportovní klub TRIsK České
Budějovice ve výši 5000,-- Kč na nákup medailí a části cen.
Hlasování: jednohlasně
c) Diakonie Broumov děkuje za spolupráci při organizování sběru humanitárního
materiálu v Kunžaku.
Zastupitelstvo bere poděkování na vědomí.
d) Paní Věra Hájková, Kunžak, Hradecká 165 žádá o prodloužení nájmu bytu č. 3 ve 2.
NP domu čp. 165. Za dobu současného nájmu platí pravidelně nájemné, žádné
výhrady k užívání bytu nejsou.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3
ve 2. NP obecního domu čp. 165 v Hradecké ulici paní Věře Hájkové, současné
nájemkyni.Nájemní smlouva bude prodloužena na 12 měsíců, tj. do 30.6.2010.
Hlasování: jednohlasně
e) Prostor pro ukládání dřevní hmoty byl po čarodějnicích obcí několikrát vyklizen
a osazen tabulí, že je zde možné ukládat pouze dřevní hmotu. Přesto zde dochází
k ukládání odpadu. Pokud tento trend nepřestane, bude nutné tento prostor přestat
užívat i k ukládání dřevní hmoty a případné nepovolené ukládání odpadů řešit
s majitelem, případně uživatelem tohoto pozemku.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
f) Zatravnění Hluboká cesta
V důsledku dešťů v minulých dnech došlo k nánosu ornice do Hluboké cesty až na
křižovatku se Střížovickou ulicí. O tomto problému je se ZD Kunžak již několik let
sjednáno. Vzhledem k tomu, že doposud ZD zatravnění neprovedlo, bude nutné na
tuto záležitost písemně vedení ZD upozornit a ve spolupráci s Obcí Kunžak tuto
záležitost vyřešit.
Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby písemně požádal ZD Kunžak o provedení
zatravnění pásu nad Hlubokou cestou v Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
f) Obec Kunžak získala grant na obnovu dopravního značení MK ve výši 52 445,-- Kč.
Obnova dopravního značení bude provedena v sídlišti ulice Nová a sídliště Zájezek
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
g) Od 01.07.2009 budou ze zákona zřízeny datové schránky mimo jiné i pro všechny
orgány státní správy. Tyto schránky budou do konce října ve zkušebním provozu.
Aby mohly zcela plnit svoji funkci, je nutné mít elektronickou spisovou službu. Na
tento software měl přispět stát pověřeným úřadům, které měly tuto službu pro
jednotlivé obce provozovat. Jindřichův Hradec zatím s touto službou obcím nepočítá.
Proto byla objednána elektronickou spisová služba , cena cca 26 000,-- Kč včetně
DPH.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
h) Agentura propagace České republiky Praha nabízí možnost prezentace obce v knize
Jihočeský kraj.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí, aby se obec Kunžak prezentovala v knize Jihočeský
kraj.
ch) Pracovníci obce provedli výměnu silničních obrubníků v délce cca 50 m chodníku u
domu čp. 142 Velké Podolí – Martínkovi. Náklady, spočívající v nákupu silničních
obrubníků a betonu činily 8 481,-- Kč.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
i) Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Rozpočtových opatření vlastních č. 1015/2009. Navržená Rozpočtová opatření vlastní byla projednána. Zastupitelstvo
schvaluje rozpočtová opatření vlastní č. 10-14/2009, která jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
j) Starosta informoval zastupitelstvo, že dnešního dne proběhlo jednání Sboru zástupců
ve Valtínově ve věci pozemkových úprav.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
k) Zastupitelstvo obce Kunžak dodatkem č. 2 prodloužilo smlouvu o pronájmu
veřejného prostranství Františku Ranglovi k umístění pouťových atrakcí v letech 2009
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l)

m)

n)

o)

a 2010. Cena za pronájem parkoviště na náměstí Komenského v Kunžaku v době
tradiční pouti k umístění pouťových atrakcí pro rok 2009 dosud nebyla stanovena.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Kunžak k podpisu dodatku ke smlouvě o
pronájmu veřejného prostranství, kterým se stanovuje pro pronájem parkoviště na
náměstí Komenského částka Kč 45 000,-- Kč z důvodu umístění pouťových atrakcí při
tradiční pouti v roce 2009.
Hlasování: jednohlasně
Obec Kunžak obdržela od manželů Jelínkových, Praha žádost o odkoupení obecního
pozemku č. 1450 o výměře 41 m2 v k.ú. Valtínov, k majetkoprávnímu dořešení
pozemku za domem čp. 42 ve Valtínově. Kontrolní výbor na místě provedl šetření.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 1450 o
výměře 41 m2 jiná plocha v k.ú. Valtínov, který je zastavěn kolnou, za kupní cenu
50,-- Kč za m2 a vklad do KN hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
Pro majetkoprávní vypořádání místních komunikací byly vyhotoveny geometrické
plány. Na jejich základě je třeba upřesnit stávající pasport místních komunikací Obce
Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak požádala Obecní úřad
Kunžak o vydání rozhodnutí o úpravách ve stávajícím pasportu místních komunikací
Obce Kunžak, spočívající v:
- zpřesnění parcel, obsažených v místní komunikaci číslo 21c v Kunžaku tak, že
místní komunikace číslo 21c v Kunžaku je situována na pč. 2981/145 o výměře
308 m2 ost. pl. ost. komunikace a p.č. 2981/146 o výměře 18 m2 ost. pl. ost.
komunikace, v obci a k.ú. Kunžak, obě takto označené v GP č. 822-362/2008 Ing.
Hošky, J.Hradec
- zpřesnění parcely, obsažené v místní komunikaci číslo 45c v obci Kunžak, část
Suchdol, k.ú. Suchdol u Kunžaku tak, že místní komunikace číslo 45c je situována
na p.č. 525/2 o výměře 388 m2 ost. pl. Ost. komunikace v k.ú. Suchdol u Kunžaku
dle GP číslo 45-363/2008 Ing. Hošky, J.Hradec
Jakmile bude úprava pasportu provedena, ukládá zastupitelstvo obce Kunžak
starostovi obce Kunžak, aby upřesnil již podanou žádost o bezúplatný převod
pozemků místních komunikací 21c v Kunžaku, tj. p.č. 2981/145 ost. pl. ost.
komunikace o výměře 308 m2 v k.ú. Kunžak a 45c v Kunžaku, část Suchdol, k.ú.
Suchdol u kunžaku, tj. pč. 525/2 ost. pl. ost. komunikace o výměře 388 m2, vedených
na LV č. 60000 do majetku obce Kunžak z majetku České republiky, ve správě Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování: jednohlasně
Pro možnost další výstavby rodinných domů v lokalitě pod zahrádkami na Malém
Podolí v Kunžaku je potřeba prodloužit trasu místní komunikace číslo 8c v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak požádala Obecní úřad
Kunžak o vydání rozhodnutí o úpravě ve stávajícím pasportu místních komunikací
Obce Kunžak, spočívající v prodloužení trasy místní komunikace číslo 8c v Kunžaku,
v lokalitě pod zahrádkami na Malém Podolí na p.č. 4750/1 ost. pl. ost. komunikace a
p.č. 4750/2 ost. pl. ost. komunikace v obci a k.ú. Kunžak až k začátku parcely číslo
281/2 v obci a k,ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Obec Kunžak obdržela nový geometrický plán a odhad na prodej pozemků před
areálem pily v Kunžaku na st. parcele 430 na Malém Podolí ve směru na Suchdol.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku,
označeného v GP Gefos a.s. J.Hradec č. 831-190/2008 jako p.č. 285/6 ost. pl. jiná
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plocha o výměře 2781 m2 v obci a k.ú. Kunžak k majetkoprávnímu dořešení
pozemku, tvořícího funkční celek se stavebním pozemkem st. 430 – užívaným jako
pila v Kunžaku na Malém Podolí, ve směru na Suchdol u Kunžaku. Kupní cenu
stanovuje na 50,-- Kč za m2, vklad do katastru hradí kupující.
Hlasování: 10 hlasů pro
Proti Ing. Šamal
p) Zastupitelstvo stanovuje termín dalšího jednání zastupitelstva obce Kunžak na
20.8.2009.
K bodu 5: Diskuze
- p. Kálal se ptá, jak je to se zatékáním do požární zbrojnice ve Valtínově
- starosta - dodavatel stavby Ing. Moučka byl již kontaktován, sdělil, že se tam byl podívat,
závadu našel a bude opravena.
- Mgr. Krafková – ptá se, zda má připravit vydání Kunžackého zpravodaje v letních měsících
– ano, termín dodání podkladů do 20.7.2009.
p. Kloiber :
- panu starostovi připomíná, že vzadu je ho špatně slyšet a že by všichni zastupitelé měli sedět
čelem k veřejnosti
- starosta odpověděl, že tento zasedací pořádek zastupitelstva funguje již řadu let a nevidí
důvod jej měnit a že pokud byl špatně slyšen, bylo potřeba na toto bezprostředně upozornit
- při schvalování programu požaduje umožnit občanům podat připomínky k návrhu programu,
neměl možnost se vyjádřit k programu
- starosta odpověděl, že v době, kdy byl schvalován program jednání zastupitelstva, nebyl
p. Kloiber přítomen
p. Kloiber – jak si Obecní úřad dovolil poslat panu Doležalovi dopis s tím, že jím požadované
informace jsou připraveny k vyzvednutí po úhradě částky 435,-- Kč
- starosta odpověděl, že Obecní úřad postupoval v souladu se zákonem o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1999 Sb.
- p. Kloiber ukazoval ve zvednuté ruce papíry formátu A4 s tím, že 15.12.2008 bylo vydáno
územní rozhodnutí, p. Budíček se odvolal a poté pan starosta územní rozhodnutí stáhl. Pan
Kloiber se domnívá, že to bylo v rozporu se zákonem a bude to řešit dál
- p. Kloiber upozorňuje, že někteří občané nemají u zastupitelstva podporu a proto se budou
proti rozhodnutí obce bránit
- p. Kloiber na minulém jednání zastupitelstva požadoval několik dokumentů, do dnešního
dne nic nedostal, pan starosta to měl řešit tím, že měl oznámit, že mu lhůta 30ti dnů
nepostačuje, ale neřešil to tak, nepostupuje tedy v souladu s § 16 zákona o obcích, porušuje
zákony a měl by zvážit své setrvání ve funkci
- starosta odpověděl, že při žádosti o podání informací je nutné postupovat podle zákona o
podávání informací
- po skončení jednání by si chtěl pan Kloiber odvézt zápis, protože nesouhlasí se zněním
zápisu z minulého jednání zastupitelstva
- k tomu starosta sdělil, že zápis bude vyhotoven do 10ti dnů, tak jak ukládá zákon
- p. Kloiber – na minulém zastupitelstvu jsem se doslechl o jmenování Mgr. Krafkové
ředitelkou ZŠ Kunžak. Jak můžete paní magistro s takovými postoji v zastupitelstvu a
neznalostí zákonů učit a vychovávat děti?
- Mgr. Krafková – pane Kloibere, můžete mi říci, proč si mně berete do úst ?
- Ing. Šamal – pane Kloiber, chováte se jako hulvát
- p. Kloiber – místostarosta mi řekl, že se chovám jako hulvát, budu ho žalovat
Poté se starosta přítomných zeptal, zda má ještě někdo něco do diskuze. Vzhledem k tomu, že
tomu tak nebylo, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce.
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U s n e s e n í č. 34
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 25.06.2009
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- schvaluje návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak ve znění přílohy č. 2 dle § 6
odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“). Příloha č. 2 je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
- aby veřejná zakázka „Kvalitnější služby knihovny“ byla zadána firmě TEXI, Ing. Pecha
Oldřich, Antonínská 18, 380 01 Dačice II za nabídnutou cenu 36 359,-- Kč včetně DPH a
další pořadí firem takto:
- LINKA BS, spol. s r.o., Nádražní 97, 377 01 Jindřichův Hradec II
za nabídnutou cenu 37 200,-- Kč včetně DPH
- ELZY spol. s r.o., Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec II
za nabídnutou cenu 43 744,-- Kč včetně DPH
- , aby Obec Kunžak požádala Jihočeský kraj, odbor grantů a evropské integrace o posunutí
termínu podání žádosti do dotačních programů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury a to do 31.12.2010.
- ponechání cen za dodané zboží a služby v současné výši, tj. včetně DPH.
- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Mosty ve výši 5000,-- Kč.
- poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Centrum zdravotně postižených Jihočeského
kraje, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec ve výši 2000,-- Kč.
- poskytnutí finančního příspěvku na 3. ročník triatlonového závodu na Zvůli dne 26.7.2009
pro sportovní klub TRIsK České Budějovice ve výši 5000,-- Kč na nákup medailí a části cen.
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 ve 2. NP obecního domu čp. 165 v Hradecké ulici
paní Věře Hájkové, současné nájemkyni.Nájemní smlouva bude prodloužena na 12 měsíců, tj.
do 30.6.2010.
- rozpočtová opatření vlastní č. 10-14/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- zveřejnění záměru prodeje pozemku 1450 o výměře 41 m2 jiná plocha v k.ú. Valtínov,
který je zastavěn kolnou, za kupní cenu 50,-- Kč za m2 a vklad do KN hradí kupující.
- aby Obec Kunžak pořádala Obecní úřad Kunžak o vydání rozhodnutí o úpravách ve
stávajícím pasportu místních komunikací Obce Kunžak, spočívající v:
- zpřesnění parcel, obsažených v místní komunikaci číslo 21c v Kunžaku tak, že
místní komunikace číslo 21c v Kunžaku je situována na pč. 2981/145 o výměře
308 m2 ost. pl. ost. komunikace a p.č. 2981/146 o výměře 18 m2 ost. pl. ost.
komunikace, v obci a k.ú. Kunžak, obě takto označené v GP č. 822-362/2008 Ing.
Hošky, J.Hradec
- zpřesnění parcely, obsažené v místní komunikaci číslo 45c v obci Kunžak, část
Suchdol, k.ú. Suchdol u Kunžaku tak, že místní komunikace číslo 45c je situována
na p.č. 525/2 o výměře 388 m2 ost. pl. Ost. komunikace v k.ú. Suchdol u Kunžaku
dle GP číslo 45-363/2008 Ing. Hošky, J.Hradec
- aby Obec Kunžak požádala Obecní úřad Kunžak o vydání rozhodnutí o úpravě ve stávajícím
pasportu místních komunikací Obce Kunžak, spočívající v prodloužení trasy místní
komunikace číslo 8c v Kunžaku, v lokalitě pod zahrádkami na Malém Podolí na p.č. 4750/1
ost. pl. ost. komunikace a p.č. 4750/2 ost. pl. ost. komunikace v obci a k.ú. Kunžak až
k začátku parcely číslo 281/2 v obci a k,ú. Kunžak.
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- zveřejnění záměru prodeje pozemku, označeného v GP Gefos a.s. J.Hradec č. 831-190/2008
jako p.č. 285/6 ost. pl. jiná plocha o výměře 2781 m2 v obci a k.ú. Kunžak
k majetkoprávnímu dořešení pozemku, tvořícího funkční celek se stavebním pozemkem st.
430 – užívaným jako pila v Kunžaku na Malém Podolí, ve směru na Suchdol u Kunžaku.
Kupní cenu stanovuje na 50,-- Kč za m2, vklad do katastru hradí kupující.
Nesouhlasí:
- s tím, aby se obec Kunžak prezentovala v knize Jihočeský kraj.
Pověřuje:
- starostu obce Kunžak k podpisu dodatku ke smlouvě o pronájmu veřejného prostranství,
kterým se stanovuje pro pronájem parkoviště na náměstí Komenského částka Kč 45 000,-Kč z důvodu místění pouťových atrakcí při tradiční pouti v roce 2009.
Ukládá:
- starostovi obce, aby ve spolupráci s pořizovatelem zajistil vypracování návrhu změny č. 1
územního plánu Kunžak.
- ukládá starostovi, aby z doplněných nabídek na akci „Vybavení MŠ Kunžak „ vybral
cenově nejvýhodnější nabídku a o výběru informoval zastupitelstvo na srpnovém zasedání.
- starostovi, aby písemně požádal ZD Kunžak o provedení zatravnění pásu nad Hlubokou
cestou v Kunžaku.
- aby upřesnil již podanou žádost o bezúplatný převod pozemků místních komunikací 21c
v Kunžaku, tj. p.č. 2981/145 ost. pl. ost. komunikace o výměře 308 m2 v k.ú. Kunžak a 45c
v Kunžaku, část Suchdol, k.ú. Suchdol u Kunžaku, tj. pč. 525/2 ost. pl. ost. komunikace o
výměře 388 m2, vedených na LV č. 60000 do majetku obce Kunžak z majetku České
republiky, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakmile budou
provedeny úpravy Pasportu místních komunikací obce Kunžak
Bere na vědomí:
- vyhodnocení veřejného projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak, které
je zahrnuto v tabulce v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto zápisu
- informaci o to, že Obec Kunžak je od 1.7.2009 plátcem DPH.
- poděkování Diakonie Broumov za spolupráci při organizování sběru humanitárního
materiálu v Kunžaku.
- informaci o tom, že v prostoru pro ukládání dřevní hmoty se často nachází i jiný odpad,
pokud tato situace bude pokračovat, bude nutné tento prostor zcela vyklidit včetně zákazu
ukládání dřevní hmoty
- informaci, že Obec Kunžak získala grant na obnovu dopravního značení MK ve výši
52 445,-- Kč. Obnova dopravního značení bude provedena v sídlišti ulice Nová a sídliště
Zájezek
- informaci, že byla objednána elektronická spisová služba , cena cca 26 000,-- Kč včetně
DPH.
- informaci o tom, že pracovníci obce provedli výměnu silničních obrubníků v délce cca 50 m
chodníku u domu čp. 142 Velké Podolí – Martínkovi. Náklady, spočívající v nákupu
silničních obrubníků a betonu činily 8 481,-- Kč.
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- informaci o tom, že dnešního dne proběhlo jednání Sboru zástupců ve Valtínově ve věci
pozemkových úprav.
S t a n o v u j e:
- termín dalšího jednání zastupitelstva obce Kunžak na 20.8.2009.

O v ě ř o v a t e l é:

Brunnerová Alena

Vobrová Drahoslava

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 19.15 hodin
Zapsala: Matoušková

