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Z á p i s č. 39
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 30.11.2009 v 18.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Brunnerová A., Ing. Šamal Vl.,
Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluven: Robert Kálal
Program: 1. Výběr poskytovatele překlenovacího úvěru na akci „ Kunžak –
rekonstrukce a modernizace místních komunikací“
2. Různé
3. Diskuze
4. Závěr
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovateli zápisu byli určeni: Vobrová Dr., Hanzalík R.
K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek, na akci“ Poskytnutí investičního úvěru na profinancování akce – Kunžak
– rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve výši 20.951.342,- Kč“
které se uskutečnilo 30.11.2009 v 16.oo hodin.
Složení komise:
Vojtěch Školaudy – předseda (zvolen losem),Ing. Petr Popela,Jaroslav Čapek
Zadavatel – Obec Kunžak obeslala 3 uchazeče s výzvou k podání nabídek
1. GE Money Bank, Jindřichův Hradec
2. WSPK, Dačice
3. Česká spořitelna a.s., Jindřichův Hradec
Zadavatel obdržel pouze 1 nabídku a to uchazeče Česká spořitelna a.s., uchazeč GE Money
Bank se písemně omluvil. Poslední uchazeč WSPK – Dačice i přes to, že výzvu převzal do
termínu podání nabídek zadavatele nekontaktoval a nabídku nepodal.
Předseda komise otevřel obálku s nabídkou České spořitelny a.s. v 16,05 hod. Všichni
členové se s obsahem nabídky seznámili, nabídka splňuje zadání. Komise doporučuje
zastupitelstvu obce uzavřít úvěrovou smlouvu na výše uvedenou akci s Českou spořitelnou
a.s., Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 278.496,- Kč.
Otevírání obálek bylo ukončeno dne 30.11.2009 v 16,30 hod.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na poskytnutí investičního úvěru na akci
„Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací „ ve výši 20 951 342,-- Kč byla
vybrána Česká spořitelna a.s., pobočka Jindřichův Hradec, Nádražní 187/II, Jindřichův
Hradec za nabídnutou cenu 278 496,-- Kč.
Pověřuje starostu podpisem předložené smlouvy o úvěru č. 2609/09/LCD
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2
a) Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem nájemkyně rybníka Nový v k.ú. Suchdol Ing.
Ivety Plucarové, Valtínov 41 provedení opravy hráze rybníka Nový v Suchdole.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s realizací akce „Oprava hráze rybníka Nový v k.ú.
Suchdol“, kterou v případě získání dotace provede nájemce rybníka Nový v k.ú. Suchdol
Ing. Iveta Plucarová, Valtínov 41, 378 53 Strmilov s tím, že Obec Kunžak jako vlastník
rybníka Nový v k,.ú. Suchdol v případě záměru převést vlastnická práva k tomuto rybníku na
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třetí osobu bude o tomto záměru informovat odbor 15150 Ministerstva zemědělství a vyčká
jeho souhlasu. Tento souhlas se vydává v souvislosti s dotací z Mze na akci „Oprava hráze
rybníka v k.ú. Suchdol“ a to na dobu trvání nájemní smlouvy s Ing. Ivetou Plucarovou, jako
žadatelkou o dotaci z Mze.
Hlasování: jednohlasně
b) Mgr. Krafková informovala o tom, že vánoční koncerty proběhnou 15.12.2009 od 18.oo
hodin a 22.12. od 19.30 hodin vždy v Obřadní síni Obecního úřadu Kunžak
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

U s n e s e n í č. 39
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 30.11.2009
Zastupitelstvo obce
Souhlasí:
- s tím, aby na poskytnutí investičního úvěru na akci „Kunžak – rekonstrukce a modernizace
místních komunikací „ ve výši 20 951 342,-- Kč byla vybrána Česká spořitelna a.s., pobočka
Jindřichův Hradec, Nádražní 187/II, Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 278 496,-- Kč.
- s realizací akce „Oprava hráze rybníka Nový v k.ú. Suchdol“, kterou v případě získání
dotace provede nájemce rybníka Nový v k.ú. suchdol Ing. Iveta Plucarová, Valtínov 41, 378
53 Strmilov s tím, že Obec Kunžak jako vlastník rybníka Nový v k,.ú. Suchdol v případě
záměru převést vlastnická práva k tomuto rybníku na třetí osobu bude o tomto záměru
informovat odbor 15150 Ministerstva zemědělství a vyčká jeho souhlasu. Tento souhlas se
vydává v souvislosti s dotací z Mze na akci „Oprava hráze rybníka v k.ú. Suchdol“ a to na
dobu trvání nájemní smlouvy s Ing. Ivetou Plucarovou, jako žadatelkou o dotaci z Mze.
Pověřuje:
- starostu podpisem smlouvy o investičním úvěru č. 2609/09/LCD s Českou spořitelnou a.s.

Bere na vědomí:
- zprávu o vánočních koncertech
Ověřovatelé:
Vobrová Drahoslava

Hanzalík Rudolf

Jaroslav Čapek
starosta
Schůze skončila v 18.45 hodin
Zapsala: Matoušková

