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Z á p i s č. 37
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konaného dne 22.října 2009 v 17.00 hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl.,
Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluvena: Vobrová Drahoslava
Program:

1. Komunální technika – výběr dodavatele
2. Akce 2010
3. POV 2010
4. Prodej pozemku Mosty
5. Záměr prodeje pozemku Mosty
6. Záměr prodeje pozemku Kunžak
7. Bezúplatný převod pozemku pod MK 21c Kunžak a 45c Suchdol
8. Rozpočtová opatření vlastní
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
Zastupitelstvo na vržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Hanzalík Rudolf
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání nabídek
na veřejnou zakázku „Dodávka komunální techniky“ /soubor strojů – malotraktor, sněhová
radlice, mulčovač/.
Komise: Pudil Zdeněk – předseda /losem/
Kudrna Jos., Kálal R., Ing. Šamal Vl., Zámečník Zd.
Obeslány byly tyto firmy:
KVARTO s.r.o., Dr. E. Beneše 496, 257 51 Bystřice u Benešova
BONAS spol. s r.o., Sokolovská 1381, 399 01 Milevsko
SOME s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Malotraktory s.r.o., Vrahovická 2527853, 796 01 Prostějov
Agrozet a.s., Jiráskovo předměstí 865/III,377 01 Jindřichův Hradec
DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vlt.
Dodatečně na základě telefonické žádosti e-mailem:
blecha@agrocentrumzs.cz
kuratko@agrocentrumzs.cz
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V termínu byly doručeny tyto nabídky:
KVARTO s.r.o., Dr. E. Beneše 496, 257 51 Bystřice u Benešova
BONAS spol. s r.o., Sokolovská 1381, 399 01 Milevsko
SOME s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Malotraktory s.r.o.,Pavel Šálek, Vrahovická 53, 796 01 Prostějov
Agrozet a.s., U sirkárny 30,České Budějovice
DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vlt.
AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Lavičky 139, 594 01 Velké Meziříčí
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 16.40 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1. KVARTO s.r.o., Dr. E. Beneše 496, 257 51 Bystřice u Benešova
Nabídnutá cena 819 219,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny /chybí možnosti financování/
2. BONAS spol. s r.o., Sokolovská 1381, 399 01 Milevsko
Nabídnutá cena 1 164 486,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
3. DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vlt.
Nabídnutá cena 1 018 045,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
4. SOME s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 630 533,--Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
5. Malotraktory s.r.o.,Pavel Šálek, Vrahovická 53, 796 01 Prostějov
Nabídnutá cena 544 544,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny – méně rychlostí, malá hmotnost radlice
6. Agrozet a.s., U sirkárny 30,České Budějovice
Nabídnutá cena 658 379,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny – méně rychlostí
7. AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Lavičky 139, 594 01 Velké Meziříčí
Nabídnutá cena 838 453,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí:
1. SOME s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 630 533,-- Kč včetně DPH
2.Agrozet a.s., U sirkárny 30,České Budějovice
Nabídnutá cena 658 379,-- Kč včetně DPH
3. KVARTO s.r.o., Dr. E. Beneše 496, 257 51 Bystřice u Benešova
Nabídnutá cena 819 219,-- Kč včetně DPH
4.AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Lavičky 139, 594 01 Velké Meziříčí
Nabídnutá cena 838453,--Kč včetně DPH
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5.Malotraktory s.r.o.,Pavel Šálek, Vrahovická 53, 796 01 Prostějov
Nabídnutá cena 544 544,-- Kč včetně DPH
6. DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vlt.
Nabídnutá cena 1 018 045,--Kč včetně DPH
7.BONAS spol. s r.o., Sokolovská 1381, 399 01 Milevsko
Nabídnutá cena 1 164 486,-- Kč včetně DPH
Skončeno, přečteno, podepsáno v Kunžaku dne 21.10.2009 v 18.18 hodin
Komise doporučuje jako nejvýhodnější nabídku firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o,
Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 630 533,40 Kč včetně DPH.
Doporučuje se tuto techniku pořídit formou leasingu s 20 % akontací na dobu 36 měsíců za
celkovou cenu včetně pojištění 719 603,-- Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem souboru strojů /malotraktor BCS Vinid 400, radlice
OR 1600, mulčovač YO-YO 1300/od firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská
753/III, Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 630 533,40 Kč včetně DPH a to formou
leasingu s 20 % akontací na dobu 36 měsíců za celkovou cenu včetně pojištění 719 603,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh akcí, které by mohly být zařazeny do přípravy rozpočtu
na rok 2010 takto:
- oprava požární nádrže Suchdol
- rekonstrukce a modernizace MK
- obnova dopravního značení
- oprava chodníků MŠ
- PD kanalizace Mosty, Valtínov , Suchdol, pokračování akce
- posílení studní Valtínov – proj. dokumentace
- propustek pila Kunžak – převod z roku 2009
- zpracování žádosti o dotaci – kanal. Mosty, Valtínov, Suchdol
- opěrná zeď u MK č. 8c Kunžak Malé Podolí
Zastupitelstvo Kunžak souhlasí s tím, aby do návrhu rozpočtu na rok 2010 byly zahrnuty tyto
akce :
- oprava požární nádrže Suchdol
- rekonstrukce a modernizace MK
- obnova dopravního značení
- oprava chodníků MŠ
- PD kanalizace Mosty, Valtínov, Suchdol, pokračování akce
- posílení studní Valtínov – proj. dokumentace
- propustek pila Kunžak – převod z roku 2009
- zpracování žádosti o dotaci – kanal. Mosty, Valtínov, Suchdol
- opěrná zeď u MK č. 8c Kunžak Malé Podolí
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že od měsíce října 2009 je možné podávat žádosti do
POV. Navrhuje, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci na:
- úroky z úvěru na DPS
- oprava požární nádrže Suchdol
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Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala do POV žádost o dotaci na
- úroky z úvěru na DPS
- oprava požární nádrže Suchdol
V případě získání dotace dofinancuje Obec Kunžak akce z vlastních prostředků.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
1. Obec Kunžak zveřejnila podle geometrického plánu č. 318-399/2008 Ing.J.Hošky,
J.Hradec, záměr prodeje části obecního pozemku ve zjednodušené evidenci vedeného jako
PK 272/7 ,díl „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
v k.ú.Mosty. Díl „a“ o výměře 191 m2 PK pozemku 272/7 (KN 362/13)v k.ú.Mosty byl podle
rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, č.j.OŽP 45900/09
les 221-211 Ri ze dne 07.09.2009 trvale vyňat z plnění funkce lesa.
Jedinými zájemci o koupi jsou manželé Josef a Daniela Pintnerovi, Příbram V
Zdaboř,Klatovská 374.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s prodejem části pozemku ve zjednodušené evidenci
vedeného jako PK 272/7 v obci Kunžak, část Mosty,k.ú.Mosty, označeného v geometrickém
plánu číslo 318-399/2008 Ing.J.Hošky, J.Hradec jako díl „a“ o výměře 191 m2 ,který se
slučuje do p.č. 281 ost.pl.sport. a rekr. pl. v obci Kunžak, část Mosty, k.ú.Mosty, manželům
Josefu a Daniele Pintnerovým, Příbram V-Zdaboř, Klatovská 374, za kupní cenu Kč 100,-/m2. Díl „a“ o výměře 191 m2 PK pozemku 272/7 (KN 362/13)v k.ú.Mosty byl podle
rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, č.j.OŽP 45900/09
les 221-211 Ri ze dne 07.09.2009 trvale vyňat z plnění funkce lesa.
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
K bodu 5:
Manželé Jiří a Hana Skaličtí ,Praha,Na hutích 7 žádají 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 mají
na základě nájemní smlouvy s Obcí Kunžak pronajaty.Na pozemcích je vedena trasa
vodovodu a je zde umístěn pamětní kámen o vybudování místního vodovodu.
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost prodeje pozemků.
Pokud bude zaměřeno věcné břemeno vodovodu, ochranné pásmo místní komunikace na
hrázi rybníka a bude zajištěn přístup k pamětnímu kameni, doporučuje prodej.
Zastupitelstvo Obce Kunžak odkládá jednání o prodeji pozemku 23/1 zahrada o výměře 273
m2 a 24/13 ost.pl.nepl. p.o výměře 251 m2 v k.ú.Mosty na listopadové zasedání zastupitelstva
obce Kunžak s tím, že ukládá starostovi obce , aby s občany Mostů projednal možnost
přemístění pamětního kamene.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Vlastníci řadových rodinných domů čp. 378, manželé Mašovi, čp. 379 Jan Suk, čp. 380
manželé Balkovi, čp.381 manželé Hanzlovi, čp. 382 manželé Novákovi, čp.383 manželé
Hlinkovi,čp. 384 manželé Pazourovi,čp. 385 manželé Pikalovi v Nové ulici v Kunžaku, žádají
Obec Kunžak o koupi pozemku číslo 8/1 o výměře 236 m2 před jednotlivými řadovými
domy pro přístup a příjezd k těmto řadovým domům.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak ukládá kontrolnímu výboru, aby prošetřil možnosti a rozsah
prodeje pozemku číslo 8/1 v Nové ulici v Kunžaku před řadovými domy čp.378,
379,380,381,382,383,384,385.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Obec Kunžak předložila Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových požadované
geometrické plány na oddělení pozemků pod místní komunikací číslo 45 c v Suchdole u
Kunžaku, část pozemku číslo 525 ost.pl.ost.komunikace, ozn. v GP č. 45-363/2008 jako
pozemek číslo 525/2 o výměře 388 m2 ost.pl. ost.komunikace v obci Kunžak, k.ú.Suchdol u
Kunžaku a pozemku pod místní komunikací číslo 21 c v Kunžaku ,část pozemku 2981/28
ost.pl. manipulační plocha, ozn. v GP č. 822-362/2008 jako pozemek číslo 2981/145 o
výměře 308 m2 ost.pl. ost.komunikace, pro bezúplatný převod z vlastnictví České republiky,
s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Obce Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 2981/28
ost.plocha, způsob využití-manipulační plocha, v k.ú. a obci Kunžak, označené geometrickým
plánem č. 822-362/2008 ze dne 22.04.2009 jako p.č. 2981/145 ostatní plocha o výměře 308
m2, způsob využití – ostatní komunikace, v k.ú. a obci Kunžak, z vlastnictví České republiky,
s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do vlastnictví Obce Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 525 ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v obci Kunžak, k.ú.Suchdol u Kunžaku,
označené geometrickým plánem č. 45-363/2008 ze dne 02.02.2009 jako p.č. 525/2
ostatní plocha o výměře 388 m2, způsob využití – ostatní komunikace, v obci Kunžak,
k.ú.Suchdol u Kunžaku, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtových opatření vlastní č. 31-34/2009.
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření vlastní podrobně projednalo a schvaluje
rozpočtová opatření vlastní č. 31-34/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9: Různé
a) Splašková kanalizace Mosty, Valtínov, Suchdol
Starosta informoval zastupitelstvo o postupu prací na PD splaškové kanalizace Mosty,
Valtínov, Suchdol. Je podána žádost o vydání stavebního povolení na ČOV Suchdol.
V nejbližších dnech bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí na vybudování
splaškové kanalizace v Mostech a Valtínově.
Zhotovitel předložil soupis víceprací na přípravě PD k územnímu řízení , které
vyvstaly na základě stanovisek občanů dotčených místních částí obce. Tyto vícepráce jsou
v případě Mostů vyčísleny částkou 52 479,-- Kč včetně DPH a v případě Valtínova částkou
48 314,-- Kč včetně DPH. Celkem 100 793,-- Kč včetně DPH.
Dále je nutné po dohodě se zhotovitelem PD formou Dodatku č. 1 k původní smlouvě
o dílo změnit čas plnění a to
Etapa
termín
DUR ( 5 paré )
do 02/2010
DSP (5 paré)
do 05/2010
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DZS (12 paré)
do 90 dnů od NPM SP
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje soupis víceprací, provedených na PD kanalizace a
ČOV Valtínov a Mosty v celkové výši 100 793,-- Kč včetně DPH.
Pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/2008 , která byla uzavřena
dne 09.05.2008 a jejímž předmětem plnění je projektová dokumentace splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace a ČOV v místních částech obce Kunžak – Mosty, Valtínov a Suchdol,
kterým se mění
Článek II.
Čas plnění
této smlouvy v odstavci 1. se mění takto:
PD dle předmětu plnění bude předána takto :
Etapa
termín
DUR ( 5 paré )
do 02/2010
DSP (5 paré)
do 05/2010
DZS (12 paré)
do 90 dnů od NPM SP
Článek III.
Cena plnění
Původní smluvní cena:
Cena bez DPH
1 162 500,-- Kč
DPH 19 %
220 875,--Kč
----------------------------------------------------------------------------------Cena celkem včetně DPH
1 383 375,-- Kč
se mění a doplňuje na základě víceprací takto:
Cena bez DPH
1 247 200,-- Kč
DPH 19 %
236 968,--Kč
----------------------------------------------------------------------------------Cena celkem včetně DPH
1 484 168,-- Kč
V ostatním zůstávají ustanovení a články Smlouvy o dílo, uzavřené dne 9.05.2008, jejímž
předmětem plnění je projektová dokumentace splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a
ČOV v místních částech obce Kunžak – Mosty, Valtínov a Suchdol beze změn.
Hlasování: jednohlasně
b) Na základě změny č. 97/2009 zákona č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů přechází povinnost údržby chodníků na majitele.
Starosta předkládá seznam chodníků, na kterých se navrhuje neprovádět zimní údržbu.
Kunžak
u MK 3c úsek č.1 od křižovatky s MK 15c (Hluboká cesta ) k č.p. 378
úsek č.2 od č.p. 389 k č.p. 313
u MK 6c úsek č.1 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151
(Kunžak - Nová Bystřice) k místní komunikaci č.5d
úsek č.2 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151
(Kunžak - Nová Bystřice) od č.p. 500 k č.p 466
u MK 27 c chodníky z obou stran (u lesní správy)
27 d levý chodník podél silnice č. II/151 (Kunžak – Dačice) od křižovatky u
hřbitova ke křižovatce s ulicí Havlíčkova
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na těchto chodnících nebyla prováděna
zimní údržba Kunžak:
u MK 3c úsek č.1 od křižovatky s MK 15c (Hluboká cesta) k č.p. 378
úsek č.2 od č.p. 389 k č.p. 313
u MK 6c úsek č.1 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151
(Kunžak - Nová Bystřice) k místní komunikaci č.5d
úsek č.2 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151
(Kunžak - Nová Bystřice) od č.p. 500 k č.p 466
u MK 27 c chodníky z obou stran (u lesní správy)
27 d levý chodník podél silnice č. II/151 (Kunžak – Dačice) od křižovatky u
hřbitova ke křižovatce s ulicí Havlíčkova
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta seznámil zastupitelstvo s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy Kunžak za
školní rok 2008/2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kunžak za školní
rok 2008/2009.
d) Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
novely č. 477/2008 platné od 1.04.2009 je nutno provést úpravy ve zřizovacích listinách MŠ
Kunžak a ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak.
Podle § 27 odst. 5 zák. 250/2000 Sb. do svého vlastnictví může příspěvková organizace
nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to kromě
možností uvedených v písm. a) až c) podle písm. d) - jiným způsobem na základě
rozhodnutí zřizovatele.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby byly uzavřeny dodatky k zřizovacím listinám MŠ
Kunžak a ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak podle § 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve kterých bude stanoveno, že majetek
pořízený od 1.4.2009 příspěvkovou organizací MŠ Kunžak a ZŠ Sira Nicholase Wintona
Kunžak z neinvestičních příspěvků na provoz , v pořizovací hodnotě do Kč 40 000,--,
nabývají tyto příspěvkové organizace do svého vlastnictví podle § 27 odst. 5 písm. d) zákona
č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování: jednohlasně.
U s n e s e n í č. 37
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 22.10.2009
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
- rozpočtová opatření vlastní č. 31-34/2009, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- soupis víceprací, provedených na PD kanalizace a ČOV Valtínov a Mosty v celkové výši
100 793,-- Kč včetně DPH.
- bezúplatný převod části pozemku p.č. 525 ostatní plocha, způsob využití – ostatní
komunikace, v obci Kunžak, k.ú.Suchdol u Kunžaku, označené geometrickým plánem č. 45363/2008 ze dne 02.02.2009 jako p.č. 525/2 ostatní plocha o výměře 388 m2, způsob využití –
ostatní komunikace, v obci Kunžak, k.ú.Suchdol u Kunžaku, z vlastnictví České republiky,
s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
Obce Kunžak a pozemku pod místní komunikací číslo 21 c v Kunžaku ,část pozemku 2981/28
ost.pl. manipulační plocha, ozn. v GP č. 822-362/2008 jako pozemek číslo 2981/145 o
výměře 308 m2 ost.pl. ost.komunikace, pro bezúplatný převod z vlastnictví České republiky,
s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Obce Kunžak.

8

S o u h l a s í:
- s nákupem souboru strojů /malotraktor BCS Vinid 400, radlice OR 1600, mulčovač YO-YO
1300/od firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 753/III, Jindřichův Hradec za
nabídnutou cenu 630 533,40 Kč včetně DPH a to formou leasingu s 20 % akontací na dobu 36
měsíců za celkovou cenu včetně pojištění 719 603,-- Kč.
- s tím, aby do návrhu rozpočtu na rok 2010 byly zahrnuty tyto akce :
- oprava požární nádrže Suchdol
- rekonstrukce a modernizace MK
- obnova dopravního značení
- oprava chodníků MŠ
- PD kanalizace Mosty, Valtínov , Suchdol, pokračování akce
- posílení studní Valtínov – proj. dokumentace
- propustek pila Kunžak – převod z roku 2009
- zpracování žádosti o dotaci – kanal. Mosty, Valtínov, Suchdol
- opěrná zeď u MK č. 8c Kunžak Malé Podolí
- s tím, aby Obec Kunžak podala do POV žádost o dotaci na :
- úroky z úvěru na DPS
- oprava požární nádrže Suchdol
V případě získání dotace dofinancuje Obec Kunžak akce z vlastních prostředků.
- s prodejem části pozemku ve zjednodušené evidenci vedeného jako PK 272/7 v obci
Kunžak, část Mosty,k.ú.Mosty, označeného v geometrickém plánu číslo 318-399/2008
Ing.J.Hošky, J.Hradec jako díl „a“ o výměře 191 m2 ,který se slučuje do p.č. 281 ost.pl.sport.
a rekr. pl. v obci Kunžak, část Mosty, k.ú.Mosty, manželům Josefu a Daniele Pintnerovým,
Příbram V-Zdaboř, Klatovská 374, za kupní cenu Kč 100,--/m2. Díl „a“ o výměře 191 m2 PK
pozemku 272/7 (KN 362/13)v k.ú.Mosty byl podle rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův
Hradec, odbor životního prostředí, č.j.OŽP 45900/09 les 221-211 Ri ze dne 07.09.2009 trvale
vyňat z plnění funkce lesa. Vklad do katastru hradí kupující. Pozemek se prodává pro
majetkoprávní vypořádání pozemku pod a kolem rekreační chaty manželů Pintnerových v k.ú.
Mosty
- s tím, aby byly uzavřeny dodatky k zřizovacím listinám MŠ Kunžak a ZŠ Sira Nicholase
Wintona Kunžak podle § 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve kterých bude stanoveno, že majetek pořízený od 1.4.2009
příspěvkovou organizací MŠ Kunžak a ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak z neinvestičních
příspěvků na provoz , v pořizovací hodnotě do Kč 40 000,--, nabývají tyto příspěvkové
organizace do svého vlastnictví podle § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- s tím, aby na těchto chodnících nebyla prováděna zimní údržba
Kunžak:
u MK 3c úsek č.1 od křižovatky s MK 15c (Hluboká cesta) k č.p. 378
úsek č.2 od č.p. 389 k č.p. 313
u MK 6c úsek č.1 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151
(Kunžak - Nová Bystřice) k místní komunikaci č.5d
úsek č.2 levý chodník v ulici Nerudova ve směru od silnice II/151
(Kunžak - Nová Bystřice) od č.p. 500 k č.p 466
u MK 27 c chodníky z obou stran (u lesní správy)
27 d levý chodník podél silnice č. II/151 (Kunžak – Dačice) od křižovatky u
hřbitova ke křižovatce s ulicí Havlíčkova
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Ukládá:
- kontrolnímu výboru, aby prošetřil možnosti a rozsah prodeje pozemku číslo 8/1 v Nové
ulici v Kunžaku před řadovými domy čp.378, 379,380,381,382,383,384,385.
- starostovi obce , aby s občany Mostů projednal možnost přemístění pamětního kamene o
vybudování místního vodovodu.
Od k l á d á :
jednání o prodeji pozemku 23/1 zahrada o výměře 273 m2 a 24/13 ost.pl.nepl. p.o výměře
251 m2 v k.ú.Mosty na listopadové zasedání zastupitelstva obce Kunžak
Pověřuje:
- starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/2008 , která byla uzavřena dne
09.05.2008 a jejímž předmětem plnění je projektová dokumentace splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace a ČOV v místních částech obce Kunžak – Mosty, Valtínov a Suchdol
Bere na vědomí:
- Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kunžak za školní rok 2008/2009.

Ověřovatelé:
Ing. Petr Popela

Hanzalík Rudolf

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 18.30 hodin
Zapsala: Matoušková

