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Z á p i s č. 36
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 24.09.2009 v 17.oo hodin
-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R.,
Pudil Zd., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluveni: Brunnerová A., Ing. Popela P.
Přítomná veřejnost: J.Drbal, Vl. Černý, Jar. Hlavatý, V. Hlavatá, V. Šindelář, A. Havlík,
P. Michl
Pan Jaroslav Hlavatý se přihlásil do diskuse k bodu 4) programu jednání.
Program:

1. Výběrové řízení – pronájem obecních rybníků
2. Výběrové řízení – prodej stavební parcely k.ú. Mosty
3. Výběrové řízení – projekt „pojďme a povídejme“
4. Hranice pozemků- par.st.č. 20 k.ú. Kunžak
5. Rozpočtová opatření vlastní
6. Pronájem pozemku
7. Prodeje pozemků
8. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Kunžak
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Krafková Eva, Pudil Zdeněk
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
Kunžak.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Pronájem obecních rybníků
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání výběrové komise na pronájem obecních
rybníků, konané dne 23.09.2009
Komise
Předseda: Zámečník Zd. /losem/
Členové : Pudil Zd., Vobrová Drah., Kálal Rob., Mgr. Krafková E.
Obec Kunžak zveřejnila záměr pronájmu rybníků v majetku obce Kunžak .
l. rybník „Hejdák“, k.ú. Kunžak, p.č. 618/1, výměra 17793 m2
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 12 000,- Kč/rok
2. rybník „Nový“, k.ú. Kunžak, p.č. 397, výměra 8254 m2
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nejnižší podání 8 000,-- Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě
3. rybník „Obecní“ k.ú. Kunžak, p.č. 4192, výměra 34366 m2,
nejnižší podání 12 000,-- Kč/rok
4. rybník „Horní pod Hájovnou“ , k.ú. Kaproun, p.č. 106, výměra 9261 m2
nejnižší podání 5 000,-- Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě , v létě slouží ke koupání
5. rybník „Na návsi“ , k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m2
nejnižší podání 1 500,-- Kč/rok
slouží jako zdroj vody při požárním zásahu
6. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m2
nejnižší podání 2 400,-- Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě
7. rybník „Nový Mosty“, k.ú. Mosty, p.č. 276, výměra 17 480 m2,
nejnižší podání 12 000,--Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě, je využíván k rekreačnímu koupání
Doba pronájmu: 01.11.2009 – 31.10.2015
Nabídky je možné podávat na Obecním úřadu v Kunžaku v zapečetěné obálce,
označené „nájem rybníky“ do 21.09.2009 do 17.oo hodin.
U rybníků, které jsou na průtočné soustavě, je nájemce povinen hospodařit a udržovat vodní
režim tak, aby na ostatních rybnících v soustavě nebylo ohroženo řádné obhospodařování
rybníka a chov ryb, to znamená, že při vypouštění a napouštění rybníka je nutné se dohodnout
s ostatními uživateli rybníků v soustavě.
U rybníků, které jsou užívány pro rekreační koupání, bude v letní sezoně omezeno
krmení ryb tak, aby bylo koupání umožněno.
Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.
Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky, které předseda komise otevíral v tomto
pořadí:
- Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82 – „Nový“ k.ú. Kunžak10 000,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
- Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82 – „Nový“, k.ú. Mosty
15 000,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
- Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82- „Hejdák“,k.ú. Kunžak
16 000,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
- Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82- „Za Broschem“ k.ú. Kaproun
3 000,--Kč/rok
………………………………………………………………………………………………..
- Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82- „Na návsi“ , k.ú. Kaproun
2 300,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………..
- Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82- „Obecní“, k.ú. Kunžak
20 000,--Kč/rok
………………………………………………………………………………………………
- Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82- „Horní pod hájovnou“, k.ú. Kaproun
6 000,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………..
- Drbal Jaroslav, 378 62 Kunžak 304- „Za Broschem“, k.ú. Kaporun
6 155,-- Kč/rok
……………………………………………………………………………………………..
- MS Jitro Kunžak – „Nový“, k.ú. Kunžak
8 500,-- Kč/rok
……………………………………………………………………………………………..
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- ZD Kunžak- „Obecní“, k.ú. Kunžak
15 555,--Kč/rok
………………………………………………………………………………………………
- Ing. Iveta Plucarové, Valtínov 41, 378 53 Strmilov
„Nový“, k.ú. Mosty
15 500,--Kč/rok
………………………………………………………………………………………………..
- Pavel Michl, 378 62 Kunžak 229 – „Obecní“, k,.ú. Kunžak
17 005,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
- JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
- „Na návsi“, k.ú. Kaproun
2 550,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
- JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5- „Za Broschem, k.ú. Kaproun
2 800,-- Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
- JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
- „Obecní“, k.ú. Kunžak
22 000,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
- JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
– „Hejdák“k.ú. Kunžak
13 100,--Kč/rok
……………………………………………………………………………………………….
Komise doporučuje pronajmout rybníky takto:
l. rybník „Hejdák“, k.ú. Kunžak, p.č. 618/1, výměra 17793 m2
1. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
2. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5

16 000,--Kč/rok
13 100,--Kč/rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. rybník „Nový“, k.ú. Kunžak, p.č. 397, výměra 8254 m2
1. MS Jitro Kunžak
8 500,-- Kč/rok
2. . Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
10 000,--Kč/rok
Komise doporučuje pronajmout rybník za nižší nabídnutou cenu místní společenské
organizaci, která působí při ochraně přírody a zvěře.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. rybník „Obecní“ k.ú. Kunžak, p.č. 4192, výměra 34366 m2,
1. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
22 000,-- Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
20 000,--Kč/rok
3. Michl Pavel, Kunžak 229
17 005,--Kč/rok
4. ZD Kunžak
15 555,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. rybník „Horní pod Hájovnou“ , k.ú. Kaproun, p.č. 106, výměra 9261 m2
1. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
6 000,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. rybník „Na návsi“ , k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m2
1. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
2 550,--Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
2 300,--Kč/rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m2
1. Drbal Jaroslav, Kunžak 304
6 155,--Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
3 000,--Kč/rok
3. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
2 800,--Kč/rok
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. rybník „Nový Mosty“, k.ú. Mosty, p.č. 276, výměra 17 480 m2,
1. Ing. Iveta Plucarové, Valtínov 41, 378 53 Strmilov
15 500,-- Kč
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
15 000,-- Kč
Skončeno, přečteno a podepsáno dne 23.9.2009 v 18.06 hodin
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavření nájemních smluv na obecní rybníky tak, jak
navrhuje výběrová komise, tj.
l. rybník „Hejdák“, k.ú. Kunžak, p.č. 618/1, výměra 17793 m2
1. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
16 000,--Kč/rok
2. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
13 100,--Kč/rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. rybník „Nový“, k.ú. Kunžak, p.č. 397, výměra 8254 m2
1. MS Jitro Kunžak
8 500,-- Kč/rok
2. . Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
10 000,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. rybník „Obecní“ k.ú. Kunžak, p.č. 4192, výměra 34366 m2,
1. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
22 000,-- Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
20 000,--Kč/rok
3. Michl Pavel, Kunžak 229
17 005,--Kč/rok
4. ZD Kunžak
15 555,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. rybník „Horní pod Hájovnou“ , k.ú. Kaproun, p.č. 106, výměra 9261 m2
1. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
6 000,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. rybník „Na návsi“ , k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m2
1. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
2 550,--Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
2 300,--Kč/rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m2
1. Drbal Jaroslav, Kunžak 304
6 155,--Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
3 000,--Kč/rok
3. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
2 800,--Kč/rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. rybník „Nový Mosty“, k.ú. Mosty, p.č. 276, výměra 17 480 m2,
1. Ing. Iveta Plucarové, Valtínov 41, 378 53 Strmilov
15 500,-- Kč
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
15 000,-- Kč
Pokud první v pořadí odmítne nájemní smlouvu, bude osloven další ve stanoveném pořadí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Prodej staveních parcel v Mostech
Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že dne 14.09.2009 byla Obci Kunžak doručena od
manželů Petra a Ivany Drobilových, Mosty 38 nabídka směny pozemků takto:
Nabízené pozemky
Požadované pozemky
762
588 m2
758/1
695 m2
763
2938 m2
757/3
798 m2
764/2
87 m2
760/6
700 m2
765
4992 m2
760/2
704 m2
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767
Celkem

107 m2
8712 m2

759/17
celkem

35 m2
2932 m2

Zastupitelstvo nabídku podrobně projednalo a protože bylo zjištěno, že v požadovaných
pozemcích se nacházejí 758/1 zahrada o výměře 695 m2 a p.č. 757/3 zahrada o výměře 798 m2
v obci Kunžak,k.ú.Mosty - stavební pozemky, jejichž prodej byl již řádně zveřejněn a bude
řešen na dnešním jednání zastupitelstva obce, nesouhlasí s nabízenou směnou pozemků v k.ú.
Mosty. Pokud budou chtít manželé Drobilovi jinou směnu, mohou podat nový návrh.
Hlasování: jednohlasně
Poté starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání výběrové komise na prodej
stavebních pozemků v Mostech:
Komise: Předseda: Zámečník Zd. /losem/
Členové : Pudil Zd., Vobrová Drah., Kálal Rob., Mgr. Krafková E.
Obec Kunžak na úřední desce zveřejnila záměr prodeje stavební parcely 758/1 zahrada o
výměře 695 m2 a p.č. 757/3 zahrada o výměře 798 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty.
Během zveřejnění záměru prodeje za minimální nabídnutou kupní cenu Kč 70,--/m2, došly
na Obec Kunžak 2 obálky označené“stavební parcela Mosty“
1. obálka došla 27.08.2009 v 11.05 hod.
2. obálka došla 16.09.2009 v 9.45 hod.
Předseda komise otevřel cenové nabídky v tomto pořadí :
1. Ladislav Škoda, Mosty 35
nabídnutá cena Kč 87,--/m2, tj. celkem 129 891,-- Kč
2.Bezděk Adolf a Jaroslava, Mosty 46
nabídnutá cena Kč 80,--/m2, tj. celkem 119 440,--Kč
Komise došlé nabídky posoudila a navrhuje, aby stavební parcely 758/1 zahrada o výměře
695 m2 a p.č. 757/3 zahrada o výměře 798 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty byly prodány
Ladislavu Škodovi, Mosty 35, 378 53 Strmilov za nabídnutou cenu Kč 129 891,-- Kč.
Pokud vybraný zájemce odstoupí od záměru koupě, stanovuje se další v pořadí, a to Bezděk
Adolf a Jaroslava, Mosty 46 za nabídnutou cenu 119 440,-- Kč
Skončeno, přečteno, podepsáno v Kunžaku dne 23.9.2009 v 17.27 hodin
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby stavební parcely 758/1 zahrada o výměře 695 m2 a
p.č. 757/3 zahrada o výměře 798 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty byly prodány Ladislavu
Škodovi, Mosty 35, 378 53 Strmilov za nabídnutou cenu Kč 129 891,-- Kč. Vklad do KN
hradí kupující. Obec Kunžak si vyhrazuje předkupní právo, které bude při převodu
předmětných nemovitostí vloženo do KN.
Pokud vybraný zájemce odstoupí od záměru koupě, stanovuje se další v pořadí, a to Bezděk
Adolf a Jaroslava, Mosty 46 za nabídnutou cenu 119 440,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Výběrové řízení – nabídky na projekt „Pojďme a povídejme“
Starosta informoval zastupitelstvo, že Česká pošta dodá informační tabuli, která musí být obcí
instalována do 30.9.2009 v prostoru u pošty v Kunžaku s tím, že Obec o ni bude pečovat do
31.12.2009. Obec vyfakturuje České poště částku 80 000,-- Kč bez DPH.
Dále seznámil starosta zastupitelstvo se Zápisem z jednání výběrové komise na
otevírání nabídek na veřejnou zakázku „Pojďme a povídejme“
Komise:Předseda: Zámečník Zd. /losem/
Členové : Pudil Zd., Vobrová Drah.,Kálal Rob., Mgr. Krafková E.
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Obeslány byly tyto firmy:
KARIM, spol. s r. o. , Wolkerova 1279, 768 24 Hulín
P-R corporation, s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9
BETON-Těšovice, spol. s r.o. , 384 21 Těšovice, okr. Prachatice
Electrosun, s.r.o., Provoz Bobnice-Nymburk, U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
P-R corporation, s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9
Electrosun, s.r.o., provoz Bobnice-Nymburk, U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise otevřel první doručenou nabídku:
1. Electrosun, s.r.o., Provoz Bobnice-Nymburk, U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice
Nabídnutá cena 242 334,60 Kč včetně DPH- výrobek značky TUBO
214 003,70 Kč včetně DPH – výrobek značky CALCINA
Podmínky zadání splněny
2. P-R corporation, s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9
Nabídnutá cena 157 854,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak
výhodnost nabídek v tomto pořadí:
1. P-R corporation, s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9
Nabídnutá cena 157 854,-- Kč včetně DPH
Skončeno, přečteno, podepsáno v Kunžaku dne 23.9.2009 v 17.20 hodin
Protože na projekt bylo původně počítáno s částkou cca 140 000,-- Kč, doporučuje starosta,
aby byl částečně zredukován rozsah zakázky tak, aby cena nepřekročila předpokládanou
částku 140 000,-- Kč, protože další náklady budou spojeny s výrobou informačních tisků na
tabule.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekt „Pojďme a povídejme“
s firmou P-R corporation, s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9 s tím, že bude rozsah
zakázky zredukován tak, aby cena nepřekročila částku 140 000,--Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Hranice pozemků – parcela stavební č. 20 v k.ú. a obci Kunžak
Starosta v úvodu seznámil zastupitelstvo s průběhem všech jednání v uvedené věci:
Směna pozemků – Obec Kunžak – pan Černý -manželé Hlavatí
11.8.2004- Návrh na směnu pozemků – Josef Černý, Jaroslav Hlavatý
16.8.2004 -Doplnění informace na návrh směny pozemků -p. J. Černý
19.8.2004 -23. Zastupitelstvo -souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků
23.8.2004 -Vyvěšeno oznámení o směně
24.8.2004 -Dopis p. Černému dle 23. usnesení. Na vědomí manželé Hlavatí

23.9.2004 -Usnesení č. 24 -zastupitelstvo souhlasí s uzavřením směnné smlouvy
29.10.2004 -Uzavřena směnná smlouva
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29.10.2004 -Dohoda mezi Obcí a manželi Hlavatými o objednání zaměření dle Čl. IV., písm.
b)směnné smlouvy, uzavřené dne 29.10.2004
11.2004 -Obec objednala zaměření stp. č. 20 u Ing. Pudila
25.11.2004 -Zapsán vklad práva v katastru nemovitostí s právními účinky vkladu 29.10.2004
( viz. Směnná smlouva )
21.1.2005 -Vyjádření Ing. Pudila ke geometrickému plánu 705-114/2004. Katastrální úřad neprovede
opravu hranic, neboť manželé Hlavatí neuznali takto zaměřené hranice.

27 .1.2005 -Faktura Ing. Pudila -Měřičský náčrt k opravě hranic pozemků
23.11.2007 -Pozvánka k účasti na projednání vytyčené hranice fa. Hoška- Komárek /zaměření
par.č. 20 objednali manželé Hlavatí/
18.2.2008 -Hlavatí -žádost o povolení ukotvení plotu na stávajícím soklu.
21.2.2008 -18. Zastupitelstvo bude souhlasit s umístěním plotu v polovině tarasu, uznají-li
Hlavatí hranice pozemku dle zaměření Ing. Pudila
28.2.2008 -Dopis manželům Hlavatým dle usnesení 18. zastupitelstva, návrh finančního
vyrovnání
10.3.2008 -Dopis manželů Hlavatých -postoupení kauzy k dalšímu projednání, vyžádání
dokumentů.
20.3.2008 -19. Zastupitelstvo -seznámení s dopisem manželů Hlavatých, odsouhlasení
odpovědi.
21.3.2008 -Odeslání odpovědi manželům Hlavatým s měřičským náčrtem Ing. Pudila
6.10.2008 -JUDr. J. Šárová -Žádost o stanovisko zastupitelstva k vytyčení průběhu hranic
podle stavu v době převodu (souhlasí s plotem a tarasem, ale až po garáže - stp.4892 )
23.10.2008 -25. Zastupitelstvo -seznámení s dopisem JUDr. Šárové -žádají-li manželé Hlavatí
o převod části parcely 4892 ať si podají žádost.
24.10.2008 -Odeslání dopisu JUDr. Šárové ve smyslu usnesení z 25.zastupitelstva

Poté proběhla diskuse mezi zastupiteli a manžely Hlavatými ve věci stanovení hranic mezi
jejich a obecními pozemky.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby hranice mezi parcelou stavební č. 20/4892/ a
pozemky Obce Kunžak, vše v obci a k.ú. Kunžak byly stanoveny takto:
- plotem mezi p.č. 4810/2 a parcelou stavební č. 20/4892/ a
- plotem mezi p.stavební č. 20/4892/ a p.č. 73 a
- plotem mezi p. stavební č. 20/4892/ a p.č. 78 a
- plotem mezi p.stavební č. 20/4892/ a p.č. 74/2 a
- hranicí mezi p.stavební č. 20/4892/, vedoucí po vnější hraně stávajícího tarasu směrem
k p.č. 74/1 v linii směrem ke geodetickému bodu, vyznačenému firmou Hoška –
Komárek geometrickým náčrtem č. 780-268/2007.
Obec Kunžak vydá na základě žádosti majitelů pozemku p. stavební č. 20/4892/ povolení
k umístění plotu na stávajícím tarasu, který je v majetku Obce Kunžak, pro současné i
budoucí majitele pozemku p.stavební č. 20/4892/ v obci a k.ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtových opatření vlastní č. 24-30/2009.
Zastupitelstvo předložená Rozpočtová opatření vlastní podrobně projednalo a schvaluje
Rozpočtová opatření vlastní č. 24-30/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Pronájem pozemku 4747/1 v k.ú. Kunžak/dodatek ke smlouvě/:
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Dne 01.10.2003 byla mezi Obcí Kunžak a UNIOS CB spol. s r.o., Soukenická 43, 381 01
Český Krumlov uzavřena nájemní smlouva na pozemek k instalaci exteriérových vývěsních
turistických map.Pronajaté místo je na pozemku s kat. č. 4747/1 v k.ú. Kunžak /náměstí/.
Na uvedeném pozemku je instalována konstrukce s vývěsní mapou o celkovém rozměru 3,4
m2. Doba nájmu je stanovena na dobu 10ti let, s tím, že začátek je stanoven na 1. září 2003.
Dne 1.7.2009 byl Dodatkem ke smlouvě změněn nájemce a to z UNIOS CB spol.
s r.o., Soukenická 43, 381 01 Český Krumlov na Vydavatelství MCU s r.o., Soukenická 43,
381 01 Český Krumlov. Dne 13.7.2009 požádala společnost Vydavatelství MCU o
prodloužení smlouvy o nájmu pozemku (par.č. 4747/1 v k.ú. Kunžak) do 31.12.2015.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí , aby byl dodatkem k nájemní smlouvě ze dne
1.10.2003 mezi Obcí Kunžak a UNIOS CB spol. s r.o., Soukenická 43, 381 01 Český
Krumlov, respektive Vydavatelství MCU s r.o., Soukenická 43, 381 01 Český Krumlov
změněn odstavec III. této smlouvy a to tak, že doba pronájmu je stanovena do 31.12.2015.
Odstavec IV bude změněn takto: Nájemce zaplatí pronajimateli roční symbolický nájem ve
výši 1,--Kč/za každý započatý rok, tj. 3,-- Kč za období od 1.9.2013 do 31.12.2015. Tato
částka je splatná po podpisu tohoto dodatku a bude fakturována najednou.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7: Prodeje pozemků
a) Obec Kunžak obdržela žádost paní Radky Vybíralové,Valtínov čp. 40 na odkoupení
pozemku 5, části 6/1, části 8 a části 1420/22 v obci Kunžak,k.ú.Valtínov k majetkoprávnímu
vypořádání pozemku pod stávajícím skleníkem a pro zřízení lepšího přístupu k pozemkům za
domem čp. 40 ve Valtínově. Vzhledem k existenci vodovodního řadu a s tím související
nutnosti zřízení věcného břemene navrhuje paní Vybíralová kupní cenu Kč 15,--/m2 s tím,že
za tuto cenu Obec Kunžak ve Valtínově prodávala pozemky v roce 2002,když bylo nutno
zřídit spolu s prodejem pozemku věcné břemeno kanalizace nebo vodovodu ve prospěch Obce
Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby si paní Radka Vybíralová podle dispozic
Obce Kunžak a za účasti jejího zástupce nechala vyhotovit oddělovací geometrický plán na
oddělení části pozemku 6/1, části 8 a části 1420/22 v k.ú.Valtínov tak, aby kolem vodní
nádrže zůstal směrem k domu čp. 40 pruh v šíři 10 m. V geometrickém plánu bude zaměřena
trasa stávajícího vodovodního řadu pro zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch
Obce Kunžak pro obsluhu,údržbu a opravy vodovodního řadu.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby podle geometrického plánu byl na úřední desce
zveřejněn záměr prodeje pozemku číslo 5, části 6/1, části 8 a části 1420/22 v obci
Kunžak,k.ú.Valtínov za kupní cenu Kč 15,-- za m2 .Zároveň s kupní smlouvou se zřídí
bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Obce Kunžak na obsluhu,údržbu a opravy stávajícího
vodovodního řadu na převáděných pozemcích .Vklad do katastru hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
b) Jiří Skalický,Praha,Na hutích 7 žádá Obec Kunžak o odkoupení pozemku 23/1 zahrada o
výměře 273 m2 a 24/13 ost.pl.nepl. p- o výměře 251 m2 v k.ú.Mosty,které má na základě
nájemní smlouvy s Obcí Kunžak pronajaty.Na pozemcích je vedena trasa vodovodu a je zde
umístěn pamětní kámen o vybudování místního vodovodu.
Navrhuje se: Zastupitelstvo Obce Kunžak ukládá kontrolnímu výboru, aby posoudil možnost
zveřejnění záměru prodeje pozemku 23/1 zahrada o výměře 273 m2 a 24/13 ost.pl.nepl. p.o
výměře 251 m2 v k.ú.Mosty
Hlasování: jednohlasně
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c) Pan Zdeněk Beran,Olšany 64, žádá Obec Kunžak o odkoupení pozemků 18/1
trv.trav.porost o výměře 3507 m2, 18/2 trv.trav.porost o výměře 2519 m2 a 18/3 vodní pl. o
výměře 331 m2 v obci Kunžak,k.ú.Suchdol u Kunžaku na vybudování rybníka.Pozemky jsou
v územním plánu vedeny jako lokální biokoridor č. 25-tj. je nepřípustné změnit funkční
využití,které by snižovalo současný stupeň ekologické stability daného území. Přípustné je
současné využití.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků 18/1
trv.trav.porost o výměře 3507 m2 , 18/2 trv.trav.porost o výměře 2519 m2, 18/3 vodní plocha o
výměře331 m2 v k.ú. Suchdol u Kunžaku na vybudování rybníka ,protože záměr stavby
rybníka je v rozporu s ÚP plocha biokoridorů č. LBC 25 tj.došlo by ke změně funkčního
využití území.
Hlasování: jednohlasně
d) Obec Kunžak obdržela geometrický plán č. 318-399/2008 Ing.J.Hošky, J.Hradec, na
oddělení části obecního pozemku ve zjednodušené evidenci vedeného jako -PK 272/7 ,dílu
„a“ o výměře 191 m2 v k.ú.Mosty, který se slučuje do pozemku číslo 281 ost.pl.sport.a
rekr.plocha pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod a kolem rekreační chaty manželů
Pintnerových, Příbram,Klatovská 374.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku ve
zjednodušené evidenci vedeného jako PK 272/7 v k.ú.Mosty, označeného v geometrickém
plánu číslo 318-399/2008 Ing.J.Hošky, J.Hradec jako díl „a“ o výměře 191 m2 v obci Kunžak,
k.ú.Mosty. Kupní cena je stanovena na Kč 100,--/m2, vklad do katastru hradí kupující.
Pozemek se prodává pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod a kolem rekreační chaty
manželů Pintnerových v k.ú.Mosty.
Hlasování: jednohlasně
e) Obec Kunžak na úřední desce zveřejnila záměr prodeje pozemku 4840/5
ost.pl.ost.komunikace o výměře 126 m2 a pozemku ozn. v geometrickém plánu č. 90234/2009 jako parcela 4748/9 o výměře 51 m2 ost.pl. ost.komunikace za kupní cenu Kč 40,-/m2 s tím, že přes oba pozemky bude zároveň s prodejem zřízeno bezúplatně věcné břemeno
práva vstupu a vjezdu pro údržbu a opravy kanalizace ve prospěch Obce Kunžak. Obec
Kunžak obdržela jednu žádost o koupi, a to od pana Libora Martínka, Kunžak,Dačická 142.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na parcelu 4840/5
ost.pl.ost.komunikace o výměře 126 m2 a parcelu ozn. v geometrickém plánu č. 902-34/2009
jako parcela 4748/9 ost.pl.ost.komunikace o výměře 51 m2, obě v obci a k.ú.Kunžak,
a smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na
tyto pozemky pro údržbu a opravy kanalizace ve prospěch Obce Kunžak. Smlouva bude
uzavřena s panem Liborem Martínkem, Kunžak , Dačická čp. 142 za kupní cenu Kč 40,-/m2pro majetkoprávní vypořádání pozemků u domu čp. 142 v Kunžaku.Vklad do katastru
hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
f) Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Malé Podolí
NN“, které by mělo být realizováno i na obecních pozemcích 271/2, 271/4,4754/2,PK 271/2
v obci a k.ú.Kunžak. Budoucím oprávněným má být E-ON Distribuce,a.s., IČ
28085400,F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci
společností E.ON Česká republika,s.r.o.,IČ 25733591,F.A.Gerstnera 2151/6 České
Budějovice.Věcné břemeno spočívá ve zřízení kabelového vedení NN a kabelového pilíře na
dotčených pozemcích, průběh a rozsahbude vymezen v geometrickém plánu, který si vyhotoví
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budoucí oprávněný. Břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
Kč 2800,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s budoucím oprávněným,tj. E.ON Distribuce,a.s., IČ
28085400,F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci
společností E.ON Česká republika,s.r.o.,IČ 25733591,F.A.Gerstnera 2151/6 České
Budějovice, na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Malé Podolí NN“,
které bude realizováno na obecních pozemcích 271/2, 271/4,4754/2,PK 271/2 v obci a
k.ú.Kunžak. Věcné břemeno spočívá ve zřízení kabelového vedení NN v délce cca 115 m a
kabelového pilíře na dotčených pozemcích, průběh a rozsah bude vymezen v geometrickém
plánu, který si vyhotoví budoucí oprávněný. Břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 2800,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby po dokončení a převzetí dokončené stavby
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Malé Podolí NN“ na předmětných pozemcích
byla nejpozději do 12 měsíců uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.Zastupitelstvo
Obce Kunžak tímto zároveň dává souhlas s vydáním příslušného správního povolení na
stavbu a souhlasí se vstupem a vjezdem budoucího oprávněného,příp. třetích osob na
zatíženou nemovitost v souvislosti s realizací stavby.
Hlasování: jednohlasně
g) Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Bystřická- NN“,
které by mělo být realizováno na obecních pozemcích 2981/119 a 3058/1 v obci a
k.ú.Kunžak. Budoucím oprávněným má být E-ON Distribuce,a.s., IČ
28085400,F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci
společností E.ON Česká republika,s.r.o.,IČ 25733591,F.A.Gerstnera 2151/6 České
Budějovice.Věcné břemeno spočívá ve zřízení kabelového vedení NN na dotčených
pozemcích, průběh a rozsah bude vymezen v geometrickém plánu, který si vyhotoví budoucí
oprávněný. Břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč
500,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s budoucím oprávněným,tj. E.ON Distribuce,a.s., IČ
28085400,F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci
společností E.ON Česká republika,s.r.o.,IČ 25733591,F.A.Gerstnera 2151/6 České
Budějovice, na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Bystřická- NN“, které
bude realizováno na obecních pozemcích 2981/119 a 3058/1 v obci a k.ú.Kunžak. Věcné
břemeno spočívá ve zřízení kabelového vedení NN na dotčených pozemcích v délce cca 23
m, průběh a rozsah bude vymezen v geometrickém plánu, který si vyhotoví budoucí
oprávněný. Břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč
500,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby po dokončení a převzetí dokončené stavby
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Bystřická- NN“ na předmětných pozemcích
byla nejpozději do 12 měsíců uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.Zastupitelstvo
Obce Kunžak tímto zároveň dává souhlas s vydáním příslušného správního povolení na
stavbu a souhlasí se vstupem a vjezdem budoucího oprávněného,příp. třetích osob na
zatíženou nemovitost v souvislosti s realizací stavby.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 8:
Starosta seznámil zastupitel s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Sira Nicholase
Wintona v Kunžaku ve školním roce 2008/2009
Zastupitelstvo bere Výroční zprávu o činnosti Základní školy Sira Nicholase Wintona
v Kunžaku ve školním roce 2008/2009 na vědomí.
K bodu 9: Různé
1. Informace o tom, že investor fotovoltaické elektrárny na území obce chce 5.10.2009
v 16.30 na Obecním úřadu seznámit zastupitelstvo se svým záměrem
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
2. Údržba chodníků a zeleně
Na zasedání zastupitelstva obce Kunžak dne 23.4.2008 informoval starosta o možné
změně povinnosti při údržbě chodníků a to z majitelů přilehlých nemovitostí na obce.
Toto se stalo skutečností. Různé firmy po uzákonění povinnosti údržby chodníků na
obce nabízejí příslušnou techniku. Jako vhodné by pro obec připadalo pořízení zhruba
techniky v tomto rozsahu
Technické parametry:
Malotraktor:
- výkon: min. 35 HP
- - motor: diesel, 4 válec, vodou chlazený
- - synchronizovaná převodovka
- - pohon všech kol
- - min. 12 rychlostí vpřed, 12 rychlostí vzad
- - čelní hydraulická ramena + čelní PTO
- - bezpečnostní kabina s ventilací a topením
Čelní hydraulická radlice odpružená
- pracovní záběr : 1600 mm
- hydraulické natáčení pod úhlem 30o
- hmotnost: min. 150 kg
- dva páry pružin
- pryžový břit
Mulčovač
- pracovní záběr: min.130 cm
- přední agregace
- hmotnost: min. 150 kg
- zadní opěrný válec
Firmy nabízejí možnost leasingu, případně úvěru.
Je potřeba rozhodnout, zda obec tuto techniku pořídí a jakým způsobem ji bude
financovat. V případě pořízení určit jaké firmy obeslat k podání cenové nabídky.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s nákupem potřebné techniky na údržbu chodníků a
zeleně v obci s tím, že budou osloveny tyto firmy se žádostí o podání cenové nabídky na
dodávku techniky a financování formou leasingu:
KVARTO Bystřice –New Holland
AZC Mladá Boleslav – KUBOTA
SOME J.Hradec
Malotraktory, s.r.o., Prostějov
Agrozet České Budějovice
Daňhel, Týn nad Vlt.
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O výběru firmy bude rozhodnuto na říjnovém zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10.
Pan Hanzalík konstatoval, že bylo hezky upraveno doskočiště na hřišti, ale bylo by dobře
umístit tam lavičky, aby děti při tělesné výchově nelezly po zábradlí, které je neustále
prohnuté a poničené
Mgr. Krafková – lavičky v blízkosti doskočiště v žádném případě nemohou být, upozorní
učitele tělocviku, aby na děti lépe dohlíželi.
Dalších dotazů a připomínek nebylo, starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.10 hodin.
U s n e s e n í č. 36
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak 24.09.2009
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- uzavření nájemních smluv na obecní rybníky takto:
l. rybník „Hejdák“, k.ú. Kunžak, p.č. 618/1, výměra 17793 m2
1. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
16 000,--Kč/rok
2. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
13 100,--Kč/rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. rybník „Nový“, k.ú. Kunžak, p.č. 397, výměra 8254 m2
1. MS Jitro Kunžak
8 500,-- Kč/rok
2. . Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
10 000,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. rybník „Obecní“ k.ú. Kunžak, p.č. 4192, výměra 34366 m2,
1. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
22 000,-- Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
20 000,--Kč/rok
3. Michl Pavel, Kunžak 229
17 005,--Kč/rok
4. ZD Kunžak
15 555,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. rybník „Horní pod Hájovnou“ , k.ú. Kaproun, p.č. 106, výměra 9261 m2
1. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
6 000,--Kč/rok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. rybník „Na návsi“ , k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m2
1. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
2 550,--Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
2 300,--Kč/rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m2
1. Drbal Jaroslav, Kunžak 304
6 155,--Kč/rok
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
3 000,--Kč/rok
3. JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5
2 800,--Kč/rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. rybník „Nový Mosty“, k.ú. Mosty, p.č. 276, výměra 17 480 m2,
1. Ing. Iveta Plucarové, Valtínov 41, 378 53 Strmilov
15 500,-- Kč
2. Dvořáček Petr, 394 95 Křeč 82
15 000,-- Kč
Pokud první v pořadí odmítne nájemní smlouvu, bude osloven další ve stanoveném pořadí.
- aby stavební parcely 758/1 zahrada o výměře 695 m2 a p.č. 757/3 zahrada o výměře 798 m2
v obci Kunžak,k.ú.Mosty byly prodány Ladislavu Škodovi, Mosty 35, 378 53 Strmilov za
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nabídnutou cenu Kč 129 891,-- Kč. Vklad do KN hradí kupující. Obec Kunžak si vyhrazuje
předkupní právo, které bude při převodu předmětných nemovitostí vloženo do KN.
Pokud vybraný zájemce odstoupí od záměru koupě, stanovuje se další v pořadí, a to Bezděk
Adolf a Jaroslava, Mosty 46 za nabídnutou cenu 119 440,-- Kč
- Rozpočtová opatření vlastní č. 24-30/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Souhlasí:
- s uzavřením smlouvy o dílo na projekt „Pojďme a povídejme“ s firmou P-R corporation,
s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9 s tím, že bude rozsah zakázky zredukován tak, aby
cena nepřekročila částku 140 000,--Kč.
- s tím, aby hranice mezi parcelou stavební č. 20/4892/ a pozemky Obce Kunžak, vše v obci a
k.ú. Kunžak byly stanoveny takto:
- plotem mezi p.č. 4810/2 a parcelou stavební č. 20/4892/ a
- plotem mezi p.stavební č. 20/4892/ a p.č. 73 a
- plotem mezi p. stavební č. 20/4892/ a p.č. 78 a
- plotem mezi p.stavební č. 20/4892/ a p.č. 74/2 a
- hranicí mezi p.stavební č. 20/4892/, vedoucí po vnější hraně stávajícího tarasu směrem
k p.č. 74/1 v linii směrem ke geodetickému bodu, vyznačenému firmou Hoška –
Komárek geometrickým náčrtem č. 780-268/2007.
Obec Kunžak vydá na základě žádosti majitelů pozemku p. stavební č. 20/4892/ povolení
k umístění plotu na stávajícím tarasu, který je v majetku Obce Kunžak, pro současné i
budoucí majitele pozemku p.stavební č. 20/4892/ v obci a k.ú. Kunžak.
- aby byl dodatkem k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2003 mezi Obcí Kunžak a UNIOS
CB spol. s r.o., Soukenická 43, 381 01 Český Krumlov, respektive Vydavatelství MCU s r.o.,
Soukenická 43, 381 01 Český Krumlov změněn odstavec III. této smlouvy a to tak, že doba
pronájmu je stanovena do 31.12.2015. Odstavec IV bude změněn takto: Nájemce zaplatí
pronajimateli roční symbolický nájem ve výši 1,--Kč/za každý započatý rok, tj. 3,-- Kč za
období od 1.9.2013 do 31.12.2015. Tato částka je splatná po podpisu tohoto dodatku a bude
fakturována najednou.
- aby si paní Radka Vybíralová podle dispozic Obce Kunžak a za účasti jejího
zástupce nechala vyhotovit oddělovací geometrický plán na oddělení části pozemku 6/1, části
8 a části 1420/22 v k.ú.Valtínov tak, aby kolem vodní
nádrže zůstal směrem k domu čp. 40 pruh v šíři 10 m. V geometrickém plánu bude zaměřena
trasa stávajícího vodovodního řadu pro zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch
Obce Kunžak pro obsluhu,údržbu a opravy vodorovného řadu.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby podle geometrického plánu byl na úřední desce
zveřejněn záměr prodeje pozemku číslo 5, části 6/1, části 8 a části 1420/22 v obci
Kunžak,k.ú.Valtínov za kupní cenu Kč 15,--za m2 .Zároveň s kupní smlouvou se zřídí
bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Obce Kunžak na obsluhu,údržbu a opravy stávajícího
vodovodního řadu na převáděných pozemcích .Vklad do katastru hradí kupující.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku ve zjednodušené evidenci vedeného jako PK
272/7 v k.ú.Mosty, označeného v geometrickém plánu číslo 318-399/2008 Ing.J.Hošky,
J.Hradec jako díl „a“ o výměře 191 m2 v obci Kunžak, k.ú.Mosty. Kupní cena je stanovena na
Kč 100,--/m2, vklad do katastru hradí kupující. Pozemek se prodává pro majetkoprávní
vypořádání pozemku pod a kolem rekreační chaty manželů Pintnerových v k.ú.Mosty.
- s uzavřením kupní smlouvy na parcelu 4840/5 ost.pl.ost.komunikace o výměře 126 m2 a
parcelu ozn. v geometrickém plánu č. 902-34/2009 jako parcela 4748/9 ost.pl.ost.komunikace
o výměře 51 m2, obě v obci a k.ú.Kunžak,
a smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na
tyto pozemky pro údržbu a opravy kanalizace ve prospěch Obce Kunžak. Smlouva bude
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uzavřena s panem Liborem Martínkem, Kunžak , Dačická čp. 142 za kupní cenu Kč 40,-/m2pro majetkoprávní vypořádání pozemků u domu čp. 142 v Kunžaku.Vklad do katastru
hradí kupující.
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s budoucím oprávněným,tj. E.ON Distribuce,a.s., IČ 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností E.ON Česká republika,s.r.o.,IČ
25733591,F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice, na stavbu zařízení distribuční soustavy
s názvem „Kunžak,Malé Podolí NN“, které bude realizováno na obecních pozemcích 271/2,
271/4,4754/2,PK 271/2 v obci a k.ú.Kunžak. Věcné břemeno spočívá ve zřízení kabelového
vedení NN v délce cca 115 m a kabelového pilíře na dotčených pozemcích, průběh a rozsah
bude vymezen v geometrickém plánu, který si vyhotoví budoucí oprávněný. Břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 2800,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby po dokončení a převzetí dokončené stavby
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Malé Podolí NN“ na předmětných pozemcích
byla nejpozději do 12 měsíců uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.Zastupitelstvo
Obce Kunžak tímto zároveň dává souhlas s vydáním příslušného správního povolení na
stavbu a souhlasí se vstupem a vjezdem budoucího oprávněného,příp. třetích osob na
zatíženou nemovitost v souvislosti s realizací stavby.
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s budoucím oprávněným,tj. E.ON Distribuce,a.s., IČ 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností E.ON Česká republika,s.r.o.,IČ
25733591,F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice, na stavbu zařízení distribuční soustavy
s názvem „Kunžak,Bystřická- NN“, které bude realizováno na obecních pozemcích 2981/119
a 3058/1 v obci a k.ú.Kunžak. Věcné břemeno spočívá ve zřízení kabelového vedení NN na
dotčených pozemcích v délce cca 23 m, průběh a rozsah bude vymezen v geometrickém
plánu, který si vyhotoví budoucí oprávněný. Břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 500,--.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby po dokončení a převzetí dokončené stavby
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kunžak,Bystřická- NN“ na předmětných pozemcích
byla nejpozději do 12 měsíců uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.Zastupitelstvo
Obce Kunžak tímto zároveň dává souhlas s vydáním příslušného správního povolení na
stavbu a souhlasí se vstupem a vjezdem budoucího oprávněného,příp. třetích osob na
zatíženou nemovitost v souvislosti s realizací stavby.
- s nákupem potřebné techniky na údržbu chodníků a zeleně v obci s tím, že budou osloveny
tyto firmy se žádostí o podání cenové nabídky na dodávku techniky a možnosti financování :
KVARTO Bystřice –New Holland
AZC Mladá Boleslav – KUBOTA
SOME J.Hradec
Malotraktory, s.r.o., Prostějov
Agrozet České Budějovice
Daňhel, Týn nad Vlt.
O výběru firmy bude rozhodnuto na říjnovém zasedání zastupitelstva obce Kunžak.

N e s o u h l a s í:
- s nabízenou směnou pozemků v k.ú. Mosty manžely Drobilovými
- se zveřejněním záměru prodeje pozemků 18/1 trv.trav.porost o výměře 3507 m2 , 18/2
trv.trav.porost o výměře 2519 m2, 18/3 vodní plocha o výměře331 m2 v k.ú. Suchdol u
Kunžaku na vybudování rybníka
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Ukládá:
- kontrolnímu výboru, aby posoudil možnost zveřejnění záměru prodeje pozemku 23/1
zahrada o výměře 273 m2 a 24/13 ost.pl.nepl. p.o výměře 251 m2 v k.ú.Mosty
B e r e n a v ě d o m í:
- Výroční zprávu o činnosti Základní školy Sira Nicholase Wintona v Kunžaku ve školním
roce 2008/2009
- informaci o tom, že investor fotovoltaické elektrárny na území obce chce 5.10.2009
v 16.30 na Obecním úřadu seznámit zastupitelstvo se svým záměrem

O v ě ř o v a t e l é:
Mgr. Krafková Eva

Pudil Zdeněk

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 20.10 hodin
Zapsala: Matoušková

