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Z á p i s č. 44
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 22.04.2010 v 17.00 hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Brunnerová A:, Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík RT.,
Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluveni: Pudil Zdeněk, Vobrová Drahoslava
Přítomná veřejnost: dle prezenční listiny
Program: 1. Splašková kanalizace Mosty, Valtínov
2. Výběr firem na akce:
- „Oprava požární nádrže Suchdol“
- „Oprava doskočiště hřiště“
- „Opěrná zeď Kunžak“
3. Žádost o dotaci na stavbu ČOV Suchdol
4. Prodej pozemku
- p.č. 1185/3 k.ú. Mosty, část Terezín
- p.č. 8/1.8/15 až 8/21 v k.ú. Kunžak
5.Záměr prodeje části p.č. 2908/2 v k.ú. Kunžak a části p.č. 370/1 v k.ú.
Valtínov
6. Záměr prodeje p.č. 15/3 v k.ú. Kunžak k majetkoprávnímu
vypořádání pozemku k domu čp. 351 ulice Nová, Kunžak
7. Rozpočtová opatření vlastní
8. Různé
a) oprava zpevněných ploch hřbitov Kunžak
b) žádost o odvodnění pozemku obce
c) chodníky MŠ Kunžak – informace
d) Výroční zpráva o stavu bezpečnosti
9. Diskuze
10. Závěr
Mgr. Krafková : navrhuje doplnit bod Různé o informaci o letním koncertu
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání včetně doplnění o informace o letním
koncertu.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovatelé: Ing. Šamal Vladimír, Kálal Robert
Poté se starosta dotázal přítomné veřejnosti, zda si někdo přeje vystoupit k některému bodu
programu jednání.
p. Kloiber – vystoupí k bodu 1
p. Švec Martin – vystoupí k tlakové kanalizaci v Mostech

2
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Bez připomínek
K bodu 1:
a) Na základě usnesení zastupitelstva obce Kunžak ze dne 25.03.2010 ve věci požadavku pana
Kloibera předkládá starosta tuto zprávu:
Na zasedání zastupitelstva obce Kunžak dne 25.03.2010 byl mimo jiné v záležitosti postupu
při přípravě odkanalizování Valtínova vznesen panem Kloiberem, bytem Dačice požadavek
na starostu obce, aby uložil kontrolnímu výboru prověřit, zda vše, co do dnešního dne
proběhlo v této věci, je ekonomicky a právně správné s tím, že kontrole bude přítomen
zástupce občanského sdružení Zdravý rozum a nezávislý právník. Následně zastupitelstvo
obce přijalo usnesení, kterým starostovi uložilo podat informaci ve věci požadavků pana
Kloibera na příštím zasedání.
1. Kontrolní výbor je podle § 117 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, dále jen zákon o obcích iniciativním a kontrolním orgánem obce
2. Kontrolní výbor plní úkoly, kterými ho pověřilo podle § 118 odst. 1 zákona o obcích
zastupitelstvo obce, starosta nemá oprávnění ukládat úkoly kontrolnímu výboru
zastupitelstva obce.
3. Kontrolní výbor ve své činnosti je oprávněn kontrolovat podle § 119 odst. 3 zákona o
obcích plnění zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatních výborů a
obecního úřadu v samostatné působnosti obce a plnit další úkoly, jimiž ho pověřilo
zastupitelstvo obce.
4. Kontrolní výbor je suverénním orgánem zastupitelstva obce, který má zákonem
stanovené činnosti, jak výše uvedeno, kontrolu provádí samostatně, záleží pouze na
jeho uvážení, zda ke své činnosti pozve další osoby. O provedené kontrole má
povinnost vyhotovit zápis.
5. Kontrolní výbor není oprávněn provádět kontrolu na úseku přenesené působnosti,
v případě pochybností na tomto úseku přenesené působnosti je možno využít
příslušných právních institutů stanovených ve správním řádu, tj. zákona č. 500/2004
Sb., v platném znění, podaných příslušným správním orgánům.
Zastupitelstvo obce Kunžak při přípravě odkanalizování Valtínova nepřekročilo své
pravomoce a neporušilo platné zákony. Postupuje tak, aby umožnilo do budoucna
občanům Valtínova likvidovat splaškové vody v souladu se zákonem a tak, aby Obec
Kunžak byla schopna v případě získání dotace na odkanalizování, tuto akci dofinancovat.
Poté starosta vyzval zastupitele aby se k této záležitosti vyjádřili:
p. Zámečník: dva členové kontrolního výboru jsme členy zastupitelstva obce Kunžak a jsme
přítomni u všech jednání. Nevidím důvod k tomu, aby kontrolní výbor prováděl kontrolu
postupu zastupitelstva v této věci.
p. Kudrna – mám stejný názor jako pan Zámečník
Starosta předal slovo p. Kloiberovi:
p. Kloiber – podle tohoto je jasné jak bude zastupitelstvo hlasovat. Doufám, že dostaneme
zápis z jednání kontrolního výboru, který neproběhne.
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Z tohoto důvodu nám jako Občanskému sdružení Zdravý rozum nezbývá, než kontaktovat
dozorčí orgán, tj. Krajský úřad.
Starosta se dotázal, zda má pan Kloiber k tomuto bodu jednání vše.
p. Kloiber: ano
Poté dal starosta hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce nepověřuje kontrolní výbor prověřením dosavadního postupu ve
věci odkanalizování Valtínova.
Hlasování: jednohlasně
Po ukončení hlasování se chtěl p. Kloiber k již usnesením ukončenému bodu jednání dále
vyjádřit.
Starosta – sdělil, že tato záležitost je již ukončena usnesením a že další příspěvek může
p. Kloiber uplatnit až v rámci diskuse.
Poté pan Kloiber, paní Procházková a pan Čermák opustili jednání zastupitelstva.
b) Starosta seznámil zastupitelstvo s aktuálním stavem postojů vlastníků nemovitostí
v Mostech k připojení na projektovanou tlakovou kanalizaci.
S připojením na tlakovou kanalizaci nesouhlasí 33 trvale přihlášených obyvatel obce a 27
započitatelných rekreantů.
Nevyjádřilo se 13 trvale hlášených osob a 18 započitatelných rekreantů.
S připojením na tlakovou kanalizaci souhlasí 42 trvale přihlášených obyvatel obce a 54
započitatelných rekreantů.
Celkem jsou tedy písemně doloženy souhlasy pro 96 řešených obyvatel .
Dle vyjádření projektanta je 96 řešených obyvatel dolní hranicí, při které lze ještě
stavbu tlakové kanalizace v Mostech realizovat.
p. Švec – to co jste zde přečetl, jsou čísla, která jsme dosud neměli k dispozici, prosím o jejich
zopakování.
Seznam nemovitostí s počty vyjádření byl občanům Mostů zapůjčen k nahlédnutí.
Poté bylo v jednání pokračováno druhým bodem.
K bodu 2:
Výběrová řízení
a) Starosta seznámil zastupitelstvo se Zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Oprava požární nádrže Suchdol“
Komise: Kálal Robert – předseda /losem/
Hanzalík Rudolf, Mgr. Krafková Eva., Ing. Šamal Vladimír, Zámečník Zdeněk
Obeslány byly tyto firmy:
- Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
- Zemní a výkopové práce – Miroslav Zámečník, Kunžak 247, 378 53 Strmilov
- Pavel Hron, vodohospodářské, silniční a průmyslové stavby
Lodhéřov 109, středisko Jarošovská 939/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- PAS PLUS s.r.o., Sluštice 40, 250 84 Sibřina, provozovna Valtínov 41,
378 53 Strmilov
- Agrostaving spol. s r.o., 380 01 Dačice 28
Na základě zveřejnění výzvy se přihlásila do výběrového řízení tato firma :
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DŘEVO TRANS- Josef Jůn, Drahonice 46, 389 01 Vodňany
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- PAS PLUS s.r.o., Sluštice 40, 250 84 Sibřina, provozovna Valtínov 41,
378 53 Strmilov
- Agrostaving spol. s r.o., 380 01 Dačice 28
- DŘEVO TRANS- Josef Jůn, Drahonice 46, 389 01 Vodňany
- Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 16.10 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1. PAS PLUS s.r.o., Sluštice 40, 250 84 Sibřina, provozovna Valtínov 41,
378 53 Strmilov
Nabídnutá cena : 179 999,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. Agrostaving spol. s r.o., 380 01 Dačice 28
Nabídnutá cena : 165 740,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
3. DŘEVO TRANS- Josef Jůn, Drahonice 46, 389 01 Vodňany
Nabídnutá cena: 205 303,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
4. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 259 384,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí:
1. PAS PLUS s.r.o., Sluštice 40, 250 84 Sibřina, provozovna Valtínov 41,
378 53 Strmilov
Nabídnutá cena : 179 999,-- Kč včetně DPH
2. Agrostaving spol. s r.o., 380 01 Dačice 28
Nabídnutá cena : 165 740,-- Kč včetně DPH
3. DŘEVO TRANS- Josef Jůn, Drahonice 46, 389 01 Vodňany
Nabídnutá cena: 205 303,-- Kč včetně DPH
4. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 259 384,-- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Oprava požární nádrže Suchdol“
byla vybrána firma PAS PLUS s.r.o., Sluštice 40, 250 84 Sibřina, provozovna Valtínov
41, 378 53 Strmilov za nabídnutou cenu : 179 999,-- Kč včetně DPH
Hlasování: 8 hlasů pro
Kudrna: zdržuje se hlasování
b) Na akci“Oprava doskočiště hřiště“ byly k podání nabídky vyzvány tyto firmy:
-

DORSPORT, Bruzice 247, 739 36 Sedliště
SPORTIN, Famfulíková 18, 180 00 Praha 8
KASFORM s.r.o., Karlovická 1, 323 00 Plzeň
HŘIŠTĚ s.r.o., Atriová 2,621 00 Brno – Ivanovice
LINHART spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Stará Boleslav
ACO Stavební prvky spol. s r.o., Pávov 141, 586 01 Jihlava
SPORTTECHNIK BOHEMIA, Sokolovská 40, 186 00 Praha 8
ACO PASSAVANT, spol. s r.o., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav
Stavcent a.s., Jarošovská 758/II, 377 01 Jindřichův Hradec
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-

AVE CZ s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Z výběrového řízení se omluvili:
- HŘIŠTĚ s.r.o., Atriová 2,621 00 Brno – Ivanovice
- Stavcent a.s., Jarošovská 758/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- AVE CZ s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Firma ACO PASSAVANT, spol. s r.o., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav výzvu nepřevzala,
bylo vráceno /důvod :přestěhování/.
Do termínu podání nabídek dne 20.04.2010 do 15.oo hodin nebyla doručena žádná nabídka.
Firmou ACO Stavební prvky spol. s r.o., Pávov 141, Jihlava byla dne 20.4.2010 na Obecní
úřad Kunžak doručena neoznačená obálka. Která obsahovala cenovou nabídku pouze na
materiál, potřebný k opravě doskočiště hřiště.
Výběrová komise doporučuje vypsání nového výběrového řízení.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na akci „Oprava
doskočiště hřiště“ a pověřuje starostu obesláním tří firem. O dodavateli bude rozhodováno na
květnovém jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta seznámil zastupitelstvo se Zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Opěrná zeď Kunžak“
Komise: Ing. Šamal Vladimír – předseda /losem/
Kudrna Josef , Zámečník Zdeněk
Obeslány byly tyto firmy:
1. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
2. Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec III
3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Do výběrového řízení se e-mailem přihlásila firma STRABAG a.s., odštěpný závod Vysočina,
Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- STRABAG a.s., odštěpný závod Vysočina, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
- AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec III
Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 16.10 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1. STRABAG a.s., odštěpný závod Vysočina, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
Nabídnutá cena : 1 150 081,10 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův
Hradec
Nabídnutá cena : 472 517,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
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3. Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec III
Nabídnutá cena: 741 575,73 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
4. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 1 165 219,-- Kč včetně DPH / 959 400,--Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí:
1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův
Hradec
Nabídnutá cena : 472 517,-- Kč včetně DPH
2. Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec III
Nabídnutá cena: 741 575,73 Kč včetně DPH
3. STRABAG a.s., odštěpný závod Vysočina, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
Nabídnutá cena : 1 150 081,10 Kč včetně DPH
4. Staviservis spol. s r.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 1 165 219,-- Kč včetně DPH / 959 400,--Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci“Opěrná zeď Kunžak“ byla
vybrána firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Václavská 609/III, 377 01
Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu : 472 517,-- Kč včetně DPH
Hlasování: jednohlasně
Poté bylo pokračováno v jednání ve věci odkanalizování obce Mosty.
p. Švec – z předložených materiálů je jasné, že většina majitelů nemovitosti vyslovila
s tlakovou kanalizací v Mostech souhlas. Citoval znění textu, který občané obdrželi
k vyjádření a konstatoval, že ze znění textu vyplývá, že občané neměli moc na výběr.
Rekreanti mají potřebu menšího množství odkanalizovaných vod, doplácet na to budou trvale
bydlící a zejména rodiny s dětmi.
p. Drobil – v seznamu je uveden p. Strejček v souhlasech, ale dal nesouhlasné stanovisko,
které bylo p. Drobilem předáno stavebnímu úřadu.
p. starosta – pokud pan Strejček předal nesouhlasné stanovisko, adresované stavebnímu
úřadu, budou počty přepracovány. Pan Strejček, ač byl obcí vyzván, do této chvíle obci
změnu stanoviska neoznámil.
p. Drobil – měli jsme v Mostech Ing. Malinského z Inspekce životního prostředí Praha, který
se seznámil s terénem – v Mostech lze využít z větší části dešťovou kanalizaci, v chalupách
pak řešit individuální odkanalizování. Je to alternativní řešení na úrovni cen tlakové
kanalizace, odpovídá podmínkám pro získání dotace.
p. starosta – pokud bude Obci panem Drobil předložen takový alternativní realizovatelný
návrh, bude velmi ráda
p. Drobil – Ing. Hejtman, který byl na stáži v Německu konstatoval, že navržené řešení
tlakové kanalizace je vytržené z kontextu a postrádá důležité technické prvky/ na koncích
větví kompresorové stanice/.
p. starosta – navrhuje, aby zastupitelstvo dnes ve věci odkanalizování Mostů nerozhodovalo,
přepracují se počty souhlasů a posoudí projektanti. Pokud p. Drobil s kolektivem dodají
alternativní řešení, které bude vyhovovat podmínkám dotace a všem zákonům, bude
rozhodováno na příštím jednání zastupitelstva obce.
p. Kudrna – pokud z Mostů dodají využitelné řešení, navrhuje, aby jim byla kompenzována
část vynaložených nákladů.
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Ing. Šamal – požaduje připravit podklady o tom, kolik Obec již do této akce investovala.
Zastupitelstvo obce Kunžak odkládá rozhodnutí o dalším postupu ve věci odkanalizování
Mostů na květnové jednání zastupitelstva
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak má zpracovanou projektovou dokumentaci a platné stavební povolení na stavbu
ČOV v Suchdole. Je potřebné podat žádost o dotaci na tuto stavbu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala prostřednictvím poradenské
firmy žádost o dotaci na výstavbu ČOV v Suchdole a současně souhlasí s dofinancováním
výstavby ČOV v Suchdole z rozpočtu obce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
a) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje části pozemku 1185/1 travní porost
o výměře 469 m 2,v obci Kunžak, část Terezín, k.ú. Mosty, označeného v GP č. 329-13/2010
Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82, jako parcela 1185/3 travní porost o výměře
189 m2 v obci Kunžak,část Terezín,k.ú.Mosty.Obec Kunžak obdržela jednu žádost o koupi, a
to manželů Marie a Karla Strakových, Kunžak, část Terezín 5.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu na prodej
části pozemku 1185/1 travní porost o výměře 469 m 2,v obci Kunžak, část Terezín, k.ú.
Mosty, označeného v GP č. 329-13/2010 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82,
jako parcela 1185/3 travní porost o výměře 189 m2 v obci Kunžak,část Terezín,k.ú.Mosty
s Karlem a Marií Strakovými, Kunžak,část Terezín 5 pro dořešení vstupu a vjezdu do domu
čp. 5 v Terezíně. Kupní cena je stanovena na Kč 30,--/m2, vklad do katastru hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
b) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje částí pozemku 8/1 ostatní plocha,
manipulační pl. o výměře 236 m2 v obci a k.ú. Kunžak označených v GP č. 920-2/2010
vyhotoveném Hanou Pudilovou,Geodetická kancelář Střížovice 82 jako 8/1 st.pl.manipulační
pl. o výměře 39 m2, parcela 8/15 ost.pl.manipulační plocha o výměře 31 m2, parcela 8/16
ost.pl.manipulační pl. o výměře 30 m2, parcela 8/17 ost.pl.manipulační pl. o výměře 31 m2,
parcela 8/18 ost.pl.manipulační pl. o výměře 38 m2, parcela 8/19 ost.pl.manipulační pl. o
výměře 39 m2, parcela 8/20 ost.pl.manipulační plocha o výměře 39 m2, parcela 8/21
ost.pl.manipulační plocha o výměře 39 m2, vše v obci a k.ú.Kunžak, pro dořešení vjezdů a
vstupů do řadových domů čp. 378, 379,380,381,382,383,384,385 v Nové ulici v Kunžaku.
Obec Kunžak obdržela žádost Jana a Boženy Mašových, Studená čp.115 o parcelu 8/1, Jana
Suka,Kunžak 379 o parcelu 8/15, Františka a Hany Balkových, Kunžak 380 o parcelu 8/16,
Františka a Jany Hanzlových,Kunžak 381 o parcelu 8/17, Josefa a Boženy Novákových,
Kunžak 382 o parcelu 8/18, Vladimíra a Ludmily Hlinkových, Kunžak 383 o parcelu 8/19,
Karla Pazoura Kunžak 384 a Ireny Pazourové,Olšany 22 o parcelu 8/20, Jaroslava a Matyldy
Pikalových, Kunžak 385 o parcelu 8/21, vše v obci a k.ú.Kunžak.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu podle
geometrického plánu č. 920-2/2010 vyhotoveného Hanou Pudilovou,Geodetická kancelář
Střížovice 82 pro dořešení vjezdů a vstupů do řadových domů čp. 378,
379,380,381,382,383,384,385 v Nové ulici v obci a k.ú. Kunžak s:
- Janem a Boženou Mašovými, Studená čp.115 ,na parcelu 8/1 ostat.pl.manipulační plocha o
výměře 39 m2 k domu čp. 378 v Kunžaku
- Janem Sukem,Kunžak 379 na parcelu 8/15 ostat.pl.manipulační plocha
o výměře 31 m2 k domu čp. 379 v Kunžaku
- Františkem a Hanou Balkovými, Kunžak 380, na parcelu 8/16 ost.pl.manipulační plocha o
výměře 30 m2 k domu čp. 380 v Kunžaku
- Františkem a Janou Hanzlovými,Kunžak 381, na parcelu 8/17 ost.pl.manipulační plocha o
výměře 31 m2 k domu čp. 381 v Kunžaku
- Josefem a Boženou Novákovými,Kunžak 382, na parcelu 8/18 ost.pl.manipulační plocha o
výměře 38 m2 k domu čp. 382 v Kunžaku
- Vladimírem a Ludmilou Hlinkovými, Kunžak 383, na parcelu 8/19 ost.pl..manipulační
plocha o výměře 39 m2 k domu čp. 383 v Kunžaku
- Karlem Pazourem Kunžak 384 a Irenou Pazourovou,Studená,část Olšany 22 na parcelu 8/20
ostatní pl.manipulační plocha o výměře 39 m2
k domu čp. 384 v Kunžaku,
- Jaroslavem a Matyldou Pikalovými, Kunžak 385, na parcelu 8/21 ost.pl.manipulační plocha
o výměře 39 m2 k domu čp. 385 v Kunžaku.
Kupní cena je stanovena na Kč 40,--/m2, vklad do katastru hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
a) Obec Kunžak obdržela žádost o koupi části pozemku 2908/2 v obci a k.ú.Kunžak
k rozšíření vjezdu na pozemek 2908/3 u vodojemu v Kunžaku k nově postavenému
rodinnému domu.
Zastupitelstvo Obce Kunžak ukládá kontrolnímu výboru, aby na místě samém posoudil
možnost a rozsah prodeje části pozemku 2908/2 v obci a k.ú.Kunžak .
Hlasování: jednohlasně
b) Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části p.č. 370/1 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov
k prodloužení stávající zahrady 370/7 u domu čp. 85 ve Valtínově tak, aby došlo zarovnání se
sousedícím pozemkem 370/6 v k.ú.Valtínov.
Zastupitelstvo Obce Kunžak ukládá kontrolnímu výboru, aby na místě samém prověřil
možnost odprodeje části p.č. 370/1 v k.ú. Valtínov.
Hlasování: 8 hlasů pro
Kálal – zdržuje se
K bodu 6:
Obec Kunžak vlastní parcelu 15/3 ost.pl.ost.komunikace v obci a k.ú. Kunžak o výměře 60
m2, v níž je uložena kanalizace. O koupi tohoto pozemku si požádala paní Hronová, Kunžak
351, pro dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku u domu čp. 351 v Nové ulici
v Kunžaku. Při prodeji tohoto pozemku je nutno zřídit věcné břemeno stávající kanalizace ve
prospěch Obce Kunžak.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely 15/3 o výměře
60 m2, ost.pl.ost.komunikace v obci a k.ú.Kunžak k dořešení majetkoprávního vztahu
k pozemku u domu čp. 351 v Nové ulici v Kunžaku za kupní cenu Kč 40,--/m2.
Při prodeji pozemku 15/3 ost.pl.ost.komunikace v obci a k.ú.Kunžak bude ve prospěch Obce
Kunžak zřízeno věcné břemeno stávající kanalizace,a to bezúplatně, na dobu neurčitou.
Vklad do katastru hradí kupující
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Zastupitelstvu byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 5 a 6/2010. Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje rozpočtová opatření vlastní
č. 5/2010 a 6/2010, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8 Různé:
a) Obec Kunžak počítá ve schváleném rozpočtu na letošní rok mimo jiné s opravou
zpevněných ploch na hřbitově v Kunžaku. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu. Starosta
obeslal k podání nabídky na realizaci této akce tyto firmy
- 1. kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70
Kamenice nad Lipou
- Swietelsky stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna J. Hradec, Václavská 609, 377 01
Jindřichův Hradec
Termín podání nabídek je do 15.oo hodin dne 17.5.2010 s tím, že otevírání nabídek bude
provedeno dne 17.05.2010 v 16.oo hodin na Obecním úřadu Kunžak.
Starosta jmenoval výběrovou komisi ve složení: Zámečník Zdeněk, Ing. Šamal Vladimír,
Mgr. Krafková Eva, náhradník Jaroslav Čapek.
Zastupitelstvo informaci na vědomí informaci o obeslání veřejné zakázky malého rozsahu –
oprava zpevněných ploch na hřbitově v Kunžaku.
b) Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem žádosti pana Adolfa Bezděka, Mosty 46 o
odvodnění pozemku obce.
Zastupitelstvo tuto záležitost projednalo s tím, že určuje pracovní skupinu ve složení pan
Zámečník,pan Kudrna, Ing. Šamal a pan Čapek, aby tuto záležitost posoudila na místě
samém. O této záležitosti bude rozhodnuto na květnovém zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce určuje pracovní skupinu ve složení pan Zámečník, pan Kudrna, Ing.
Šamal a pan Čapek, aby posoudila na místě samém posoudila žádost pana Bezděka. Ve věci
možnosti odvodnění pozemku v Mostech. bude rozhodnuto na květnovém zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování: jednohlasně
c) V pondělí 19.4.2010 bylo předáno staveniště na akci chodníky mateřská škola Kunžak.
V současné době se rozebírá stávající betonová dlažba. Je potřeba rozhodnout, zda tato dlažba
bude nabídnuta občanům k odprodeji a za jakou cenu. ( na dlažbu z Nové ulice byla stanovena
cena 1,-- Kč za kus).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje cenu na prodej staré dlažby z chodníků u MŠ na cenu
2,-- Kč za kus včetně DPH s tím, že limit na jednu osobu je 50 ks dlažby
Hlasování: jednohlasně
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d) Starosta seznámil zastupitelstvo s Výroční zprávou o stavu bezpečnosti od Obvodního
oddělení Policie ČR Studená.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
e) Mgr. Krafková informovala, že pan Petr Přibyl nabízí uspořádání letního koncertu dne
22.7.2010 ve 20.oo hodin v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku v obsazení kytara a viola.
Cena 10 000,-- Kč a doprava.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním letního koncertu dne 22.07.2010 v kostele sv.
Bartoloměje v Kunžaku od 20.oo hodin. Vstupné stanovuje na 70,-- Kč za osobu s tím, že
výtěžek ze vstupného bude věnován farnosti Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
U s n e s e n í č. 44
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 22.04.2010
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s tím, aby na akci „Oprava požární nádrže Suchdol“ byla vybrána firma PAS PLUS s.r.o.,
Sluštice 40, 250 84 Sibřina, provozovna Valtínov 41, 378 53 Strmilov za nabídnutou cenu
179 999,-- Kč včetně DPH
- s vypsáním nového výběrového řízení na akci „Oprava doskočiště hřiště“ a pověřuje starostu
obesláním tří firem. O dodavateli bude rozhodováno na květnovém jednání zastupitelstva
obce.
- s tím, aby na akci“Opěrná zeď Kunžak“ byla vybrána firma AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 472 517,-- Kč
včetně DPH
- s tím, aby Obec Kunžak podala prostřednictvím poradenské firmy žádost o dotaci na
výstavbu ČOV v Suchdole a současně souhlasí s dofinancováním výstavby ČOV v Suchdole
z rozpočtu obce.
- s tím, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu na prodej části pozemku 1185/1 travní
porost o výměře 469 m 2,v obci Kunžak, část Terezín, k.ú. Mosty, označeného v GP č. 32913/2010 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82, jako parcela 1185/3 travní porost
o výměře 189 m2 v obci Kunžak,část Terezín,k.ú.Mosty s Karlem a Marií Strakovými,
Kunžak,část Terezín 5 pro dořešení vstupu a vjezdu do domu čp. 5 v Terezíně. Kupní cena je
stanovena na Kč 30,--/m2, vklad do katastru hradí kupující.
- s tím,aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu podle geometrického plánu č. 920-2/2010
vyhotoveného Hanou Pudilovou,Geodetická kancelář Střížovice 82 pro dořešení vjezdů a
vstupů do řadových domů čp. 378, 379,380,381,382,383,384,385 v Nové ulici v obci a k.ú.
Kunžak s:
- Janem a Boženou Mašovými, Studená čp.115 ,na parcelu 8/1 ostat.pl.manipulační plocha o
výměře 39 m2 k domu čp. 378 v Kunžaku
- Janem Sukem,Kunžak 379 na parcelu 8/15 ostat.pl.manipulační plocha
o výměře 31 m2 k domu čp. 379 v Kunžaku
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- Františkem a Hanou Balkovými, Kunžak 380, na parcelu 8/16 ost.pl.manipulační plocha o
výměře 30 m2 k domu čp. 380 v Kunžaku
- Františkem a Janou Hanzlovými,Kunžak 381, na parcelu 8/17 ost.pl.manipulační plocha o
výměře 31 m2 k domu čp. 381 v Kunžaku
- Josefem a Boženou Novákovými,Kunžak 382, na parcelu 8/18 ost.pl.manipulační plocha o
výměře 38 m2 k domu čp. 382 v Kunžaku
- Vladimírem a Ludmilou Hlinkovými, Kunžak 383, na parcelu 8/19 ost.pl..manipulační
plocha o výměře 39 m2 k domu čp. 383 v Kunžaku
- Karlem Pazourem Kunžak 384 a Irenou Pazourovou,Studená,část Olšany 22 na parcelu 8/20
ostatní pl.manipulační plocha o výměře 39 m2
k domu čp. 384 v Kunžaku,
- Jaroslavem a Matyldou Pikalovými, Kunžak 385, na parcelu 8/21 ost.pl.manipulační plocha
o výměře 39 m2 k domu čp. 385 v Kunžaku.
Kupní cena je stanovena na Kč 40,--/m2, vklad do katastru hradí kupující.
- se zveřejněním záměru prodeje parcely 15/3 o výměře 60 m2, ost.pl.ost.komunikace v obci a
k.ú.Kunžak k dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku u domu čp. 351 v Nové ulici
v Kunžaku za kupní cenu Kč 40,--/m2.
Při prodeji pozemku 15/3 ost.pl.ost.komunikace v obci a k.ú.Kunžak bude ve prospěch Obce
Kunžak zřízeno věcné břemeno stávající kanalizace,a to bezúplatně, na dobu neurčitou.
Vklad do katastru hradí kupující
- s uspořádáním letního koncertu dne 22.07.2010 v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku od
20.oo hodin. Vstupné stanovuje na 70,-- Kč za osobu s tím, že výtěžek ze vstupného bude
věnován farnosti Kunžak.
Schvaluje:
- rozpočtová opatření vlastní č. 5/2010 a 6/2010, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- cenu na prodej staré dlažby z chodníků u MŠ na cenu 2,-- Kč za kus včetně DPH s tím, že
limit na jednu osobu je 50 ks dlažby
Ukládá:
- kontrolnímu výboru, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje části pozemku
2908/2 v obci a k.ú.Kunžak .
- kontrolnímu výboru, aby na místě samém prověřil možnost odprodeje části p.č. 370/1 v k.ú.
Valtínov.
Odkládá:
- rozhodnutí o dalším postupu ve věci odkanalizování Mostů na květnové jednání
zastupitelstva
N e p o v ě ř u j e:
- kontrolní výbor prověřením dosavadního postupu ve věci odkanalizování Valtínova.
Určuje:
- pracovní skupinu ve složení pan Zámečník,pan Kudrna, Ing. Šamal a pan Čapek, aby na
místě posoudila žádost pana Adolfa Bezděka, Mosty 46 o odvodnění pozemku obce. O této
záležitosti bude rozhodnuto na květnovém zasedání zastupitelstva obce.
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Bere na vědomí:
- informaci o obeslání firem k podání nabídky na realizaci akci – oprava zpevněných ploch
na hřbitově v Kunžaku..
- Výroční zprávu o stavu bezpečnosti od Obvodního oddělení Policie ČR Studená.

Ověřovatelé:
Ing. Šamal Vladimír

Kálal Robert

Čapek Jaroslav
starosta

Schůze skončila v 19.oo hodin
Zapsala: Matoušková

