1
Z á p i s č. 47
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 19.08.2010 v 17.00 hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl.,
Hanzalík R., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.
Omluven: Zdeněk Pudil
Program:
1. Zajištění pouti 2010
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2008- projektová dokumentace
splašková kanalizace
3. Sponzorská smlouva – fotovoltaická elektrárna
4. Zřizovací listina JPO III Kunžak
5. Žádost MŠ Kunžak o použití části ušetřených finančních prostředků
v roce 2010
6. Obsazení bytu v DPS Kunžak
7. Oprava hospodářského přejezdu – informace
8. Sjezd z místní komunikace p.č. 2981/69 v k.ú. Kunžak
9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno p.č. 2908/2 a
2908/3 v k.ú. Kunžak
10. Prodeje pozemků 4746/9, 4746/10,4756/1,2908/5,173/30 v k.ú.
Kunžak , 951/10, 759/1,272/28 v k.ú. Mosty ,
830/2,874,918/3,229/9,252/2 v k.ú. Valtínov a 508 v k.ú. Suchdol
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
Zastupitelstvo obce navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr.E.Krafková, Ing. Popela
Zapisovatelka: Kudrnová Dana
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Zajištění pouti 2010
l. Dodatek ke smlouvě na instalaci pouťových atrakcí je s Františkem Ranglem podepsán.
Za pronájem náměstí v Kunžaku bude nájemcem při zahájení instalace v hotovosti složena
smluvní částka Kč 45 000,-2. Suchá WC jsou objednána na období od 26.08.10 do 30.08.10.
3. Policie ČR byla požádána o posílení služby v sobotu 28.08.od 8.00 hod.ráno, v noci ze
soboty na neděli a v neděli 29.08. od 6.00 hod. ráno do odpoledních hodin .
4. Uzavírka náměstí – umístění atrakcí 22.08.2010 večer
5. Uzavírka ulic Havlíčkova - lb a náměstí Komenského 2b od soboty 28.08.2010 od 5.00
hod. do neděle 29.08.2010 do 22.00 hod.
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6. Výběr poplatků: 2 úřednice Marie Matoušková a Eva Šteflová a 2 členové zastupitelstva:
Ing.Šamal, D..Vobrová
7. Dozor nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak provedou členové SDH Kunžak
Tomáš Švec a Jan Marek v sobotu 28.08.2010 a Pavel Pilecký s Petrem Hladečkem v neděli
29.08.2010.
Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením odměny ve výši Kč 1176,--každému z nich za výkon
dozoru nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
8. Úklid na WC v budově radnice při pouti:Jovana Vilímková
Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením odměny Kč 1176,-- za úklid WC v budově radnice při
pouti paní Jovaně Vilímkové
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2008 – PD splašková kanalizace Mosty, Valtínov,
Suchdol
Starosta seznámil zastupitelstvo s textem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2008,
jejímž předmětem plnění je projektová dokumentace splaškové kanalizace, dešťové
kanalizace a ČOV v místních částech obce Kunžak – Mosty, Valtínov a Suchdol.
Dodatkem č. 2 je řešeno pozastavení prací na PD splaškové kanalizace v místní části Mosty.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2008
mezi Obcí Kunžak jako zadavatelem a Ing. Martinem Růžičkou – ALCEDO, Nádražní 459,
Nová Bystřice jako zhotovitelem, jejímž předmětem plnění je projektová dokumentace
splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a ČOV v místních částech obce Kunžak – Mosty,
Valtínov a Suchdol , text Dodatku č. 2 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
03/2008 mezi Obcí Kunžak jako zadavatelem a Ing. Martinem Růžičkou – ALCEDO,
Nádražní 459, Nová Bystřice
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Sponzorská smlouva
Starosta seznámil zastupitelstvo s textem sponzorské smlouvy mezi Obcí Kunžak jako
sponzorovanou a firmou ABALANZAR s.r.o., Gorazdova, Praha 2 jako sponzorem.
Předmětem smlouvy je dobrovolný sponzorský dar ve výši 200 000,-- Kč, vyplácený
každoročně sponzorovanému a to po dobu provozu fotovoltaické elektrárny v katastru obce
Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje sponzorskou smlouvu mezi Obcí Kunžak jako
sponzorovanou a firmou ABALANZAR s.r.o., Gorazdova, Praha 2 jako sponzorem,
dobrovolný sponzorský dar, vyplývající z této smlouvy přijímá a pověřuje starostu podpisem
této sponzorské smlouvy. Návrh sponzorské smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4:
Zřizovací listina jednotky JPO III Kunžak
Starosta seznámil zastupitelstvo s textem Zřizovací listiny jednotky požární ochrany JPO III
Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO
III Kunžak. Návrh Zřizovací listiny je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Žádost MŠ Kunžak
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí MŠ Kunžak o souhlas s použitím části ušetřených
finančních prostředků za dodávku plynu ve výši cca 126 440,-- Kč na nákup židliček, stolů a
zahradního traktůrku s příslušenstvím v letošním roce.
Zbytek ušetřených finančních prostředků cca 85 560,-- Kč použije MŠ Kunžak při
vyúčtování spotřeby vody a elektřiny.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje použití cca 120 440,-- Kč na nákup vybavení
MŠ s tím, že pověřuje starostu obce Kunžak, aby s vedením MŠ Kunžak projednal konkrétní
položky vybavení a o konkrétním vybavení bude rozhodnuto na zářijovém zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
V DPS Kunžak se uvolnil byt č. 7 ve 2. NP o dvou místnostech.
Komise sociální a bytová projednala možnosti přidělení bytu v DPS dle pořadníku
žadatelů o přidělení bytu a doporučuje zastupitelstvu obce, aby byt č 7 ve 2. NP v Domě
s Pečovatelskou službou v Kunžaku byl přidělen paní MUDr.Marii Mátlové, dosud bytem
Kunžak, Čechova 13
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby byt č. 7 o dvou místnostech ve
2. NP v DPS Kunžak byl přidělen paní MUDr.Marii Mátlové, Kunžak, Čechova 13.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že na základě usnesení zastupitelstva obce č. 46
a doporučení výběrové komise vyzval k uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava
hospodářského přejezdu“ v lokalitě u pily v obci Kunžak firmu Meliorace České Budějovice,
spol. s r.o., J.Š.Baara 72, České Budějovice za nabídnutou cenu 358 859,-- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvu byl předložen text Smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výběru firmy na akci „Oprava
hospodářského přejezdu“.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava hospodářského přejezdu“
v lokalitě u pily v obci Kunžak s firmou Meliorace České Budějovice, spol. s r.o., J.Š.Baara
72, České Budějovice za nabídnutou cenu 358 859,-- Kč včetně DPH
Hlasování:jednohlasně
K bodu 8:
Stávající sjezd v obci Kunžak u domu čp. 466 z místní komunikace ulice Nerudova na
účelovou komunikaci do Struh je z věší části na soukromém pozemku majitele přilehlé
nemovitosti čp. 466 a slouží především k přístupu k této nemovitosti. Situaci je potřeba
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vyřešit vybudováním nového sjezdu, který bude sloužit veřejnosti a bude na obecních
pozemcích.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby byly zahájeny přípravné práce na
vybudování sjezdu z místní komunikace č.p. 2981/69 v obci Kunžak na účelovou komunikaci
do Struh. Starosta obce v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek zadá projekční
firmě vypracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Vlastnice novostavby RD na stp.999 u vodojemu v Kunžaku D.Horázná bude stavět
vodovodní přípojku která bude napojena na vodojem v Kunžaku. Trasa má být vedena na
obecním pozemku 2908/2 v obci a k.ú. Kunžak.
Paní Horázná navrhuje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na
obecním pozemku 2908/ 2 ost.pl.manipulační plocha v obci a k.ú. Kunžak s tím, že po
dokončení stavby vodovodní přípojky k novostavbě RD na p.č. st.999 v obci a k.ú. Kunžak
po právní moci kolaudace vodovodní přípojky a po zaměření vodovodní přípojky
s ochranným pásmem bude do 3 měsíců od písemné výzvy budoucí oprávněné uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene spočívající v uložení trasy vodovodní přípojky, její
obsluhy, údržby, kontroly a provádění oprav, a to bezúplatně, na dobu neurčitou. Věcné
břemeno bude zřízeno ve prospěch současného a případného dalšího vlastníka novostavby RD
na parcele č. st. 999 v obci a k.ú.Kunžak. Náklady spojené s vkladem do katastru a
geometrickým plánem hradí oprávněná z věcného břemena.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemena a po dokončení , kolaudaci a zaměření stavby vodovodní přípojky
na pozemku 2908/2 v obci a k.ú.Kunžak i s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena
s Danou Horáznou, Jindřichův Hradec čp.986/II.
Věcné břemeno vodovodní přípojky, jejího provozování, obsluhy,údržby a kontroly a
provádění oprav bude sjednáno na dobu neurčitou, bezúplatně, ve prospěch současného a
případného dalšího vlastníka novostavby RD na parcele č.st.999 v obci a k.ú.Kunžak.
Rozsah věcného břemene bude stanoven na základě geometrického plánu, který si na vlastní
náklady obstará žadatelka.Vklad do katastru nemovitostí uhradí oprávněná strana z věcného
břemena.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena bude uzavřena do 3 měsíců od tohoto
usnesení zastupitelstva. Smlouva o zřízení věcného břemena bude uzavřena do 3 měsíců od
písemné výzvy budoucí oprávněné, po právní moci kolaudačního rozhodnutí předmětné
stavby a po předložení geometrického plánu, v němž bude vyznačeno umístění dokončené
stavby.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
a). Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemků v GP č.929-52/2010
Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 označených jako 4746/9 ost.pl.o výměře
26 m2 a 4746/10 ost.pl.ost.komunikace o výměře 38 m2 v obci a k.ú.Kunžak
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. 44 v Kunžaku, Malém Podolí za
Kč 40,--/m2. Během zveřejnění záměru prodeje neobdržela Obec Kunžak žádné další
nabídky ani připomínky k tomuto záměru. Jedinými žadateli jsou tedy
Zdeněk a Petra Zámečníkovi, Kunžak čp. 44.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím , aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3
měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s manžely Zdeňkem a
Petrou Zámečníkovými, Kunžak čp. 44 na pozemky v GP č. 929-52/2010 Hany
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Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82 označené jako parcela 4746/9
ost.pl.ost.komunikace o výměře 26 m2 a parcela 4746/10 ost.pl.ost.komunikace o výměře 38
m2 v obci a k.ú.Kunžak.Pozemky se prodávají k majetkoprávnímu vypořádání pozemků u
domu čp. 44 v Kunžaku, Malém Podolí. Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do 3
měsíců od projednání prodeje v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena bude uhrazena
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude kupní smlouva uzavřena v tomto
termínu, nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva
Obce Kunžak.
Kupní cena je stanovena na Kč 40,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování: 9 ano,
p. Zámečník se zdržel hlasování
b). Obec Kunžak obdržela žádost manželů Maškových,Kunžak 301 o odkoupení části
oplocených pozemků 4756/1 a 173/30 v obci a k.ú. Kunžak u domu čp. 301.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém prošetřil
možnost prodeje části pozemku 4756/1 a 173/30 v k.ú.Kunžak u domu čp. 301.
Hlasování: jednohlasně
c) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku
ozn. v GP č. 934-53/2010 Jana Beneše,Geodetická kancelář Nežárecká 276/IV, Jindřichův
Hradec jako parcela číslo 2908/5 ost.pl.man.pl. o výměře 6 m2 v obci a k.ú.Kunžak k rozšíření
vjezdu na pozemek u novostavby rodinného domu u vodojemu v Kunžaku.
Během zveřejnění záměru prodeje Obec Kunžak neobdržela žádné další připomínky a
nabídky k tomuto záměru. Jedinou žadatelkou je Dana Horázná,Jindřichův Hradec 986/II.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3
měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s Danou
Horáznou,Jindřichův Hradec 986/II na parcelu v GP č. 934-53/2010 Jana Beneše označenou
jako parcela 2908/5 ost.pl.man.pl. o výměře 6 m2 v obci a k.ú.Kunžak k rozšíření vjezdu na
pozemek u novostavby rodinného domu u vodojemu v Kunžaku. Kupní smlouva bude
podepsána nejpozději do 3 měsíců od projednání prodeje v zastupitelstvu Obce Kunžak.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude smlouva
uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do
zastupitelstva Obce Kunžak.Kupní cena je stanovena na Kč 40,--/m2. Vklad do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
d) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku ozn. v GP č. 33130/2010 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela 951/10 ost.pl.jiná
plocha o výměře 281 m2 v k.ú.Mosty,část Zvůle pro zajištění přístupu k domu čp. 28 na Zvůli
za kupní cenu Kč 100,--/m2 s tím, že vklad do KN hradí kupující.
Obec Kunžak obdržela během zveřejnění záměru prodeje další nabídku na odkoupení tohoto
pozemku, a to Kč 350,--/m2.
Kontrolní výbor jednal na místě samém s oběma žadateli o koupi výše uvedeného pozemku.
Bylo zjištěno:
- že žadatel, který podal vyšší cenovou nabídku, nechce předmětný pozemek kupovat s
věcným břemenem práva vstupu a vjezdu k sousedícímu čp. 28.
- že žadatelka která chtěla koupí pozemku řešit přístup k domu čp. 28 na Zvůli má nadále
možnost přístupu k domu čp. 28 na Zvůli po obecní parcele 951/1 v k.ú.Mosty
- že prodej nově odděleného pozemku 951/10 ost.pl.jiná pl. o výměře
281 m2 není za této situace nezbytný, a byl by zdrojem občanskoprávních sporů.
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Kontrolní výbor doporučuje, aby zastupitelstvo záměr prodeje zrušilo.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s revokací svého usnesení č. 41 ze dne
14.01.2010 o zveřejnění záměru prodat část pozemku 951/1 - pozemek ozn. v GP č. 33130/2010 jako 951/10 ost.pl.jiná plocha o výměře 281 m2 v k.ú.Mosty, část Zvůle za Kč 100,-/m 2 pro zajištění přístupu k domu čp. 28 na Zvůli. Zastupitelstvo Obce Kunžak se rozhodlo
pozemek 951/10 ost.pl.jiná plocha o výměře 281 m2 v obci Kunžak,část Zvůle, k.ú.Mosty
neprodat, a proto ruší záměr jeho prodeje.
Hlasování:jednohlasně
e) V souvislosti se zveřejněním záměru prodeje p.č.951/10 ost.pl.jiná pl. o výměře 281 m2
v Kunžaku,část Zvůle,k.ú.Mosty si na vlastní náklady nechala žadatelka H.Balková ,Kunžak
380 vyhotovit GP č. 331-30/2010.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby H.Balkové, Kunžak 380, která si
nechala na své náklady vyhotovit oddělovací geometrický plán k původnímu záměru Obce
Kunžak prodat pozemek 951/10 ost.pl.jiná pl. v obci Kunžak,k.ú.Mosty, část Zvůle, byly do
jednoho měsíce od tohoto zasedání uhrazeny náklady na geometrický plán na základě jí
předložené faktury.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby si Obec Kunžak požádala o změnu využití
pozemku a vložila novou parcelu 951/10 ost.pl.jiná plocha o výměře 281 m2 v obci
Kunžak,část Zvůle, k.ú. Mosty takto označenou v GP číslo 331-30/2010 do katastru
nemovitostí.
Hlasování:jednohlasně
f) Kontrolní výbor na místě samém prošetřil žádost Petra Drobila,Mosty 38 o odkoupení
části pozemku 759/1 v k.ú.Mosty z důvodu vjezdu do garáže čp. 38 v šíři 2,2 m a délce cca 6
metrů.
Podle územního plánu se jedná o U-veřejné prostranství, kde je hlavním využitím plochy,
které jsou přístupné každému bez omezení s výjimkou předzahrádek.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s prodejem části pozemku 759/1 v k.ú.Mosty u čp. 38
v Mostech z důvodu údržby, případně rozšíření místní komunikacev Mostech..
Hlasování: jednohlasně
g) Zastupitelstvo Obce Kunžak obdrželo žádost o koupi části KN 272/28 v k.ú.Mosty,část
Mosty - důvodem je zcelení pozemků.
V územním plánu je území označeno jako SX-krajinná zeleň.
Zastupitelstvo Obce Kunžak ukládá kontrolnímu výboru, aby na místě samém
prověřil možnost a rozsah prodeje části KN p.č. 272/28 v k.ú. Mosty.
Hlasování: jednohlasně
h) Kontrolní výbor na místě samém prošetřil možnost prodeje pozemku 830/2, 874 a 918/3
v k.ú.Valtínov.
Pozemek 830/2 jiná pl. ost.pl. o výměře 611 m2 je v územním plánu označen jako SXkrajinná zeleň jeho prodej je možný,ke zcelení pozemků. Pozemek 874 nepl.půda,ost.pl. o
výměře 468 m2 je v územním plánu označen jako SX krajinná zeleň a je částečně zalesněn a
pozemek 918/3 ost.komunikace,ost.pl. o výměře 94 m2 je označen v územním plánu jako
L,les a je rovněž zalesněn. Část parcely číslo 874 je podle územního plánu dotčena lokálním
biokoridorem K 32, který požaduje šetrné hospodaření,zachování a posilování druhové a
věkové pestrosti.Pozemky je možné prodat ke zcelení pozemků.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby pro další postup v řízení ve věci
prodeje pozemků 830/2 jiná pl. ost.pl. o výměře 611 m2 , 874 nepl. půda,ost.pl. o výměře 468
m2 a 918/3 ost.komunikace,ost.pl. o výměře 94 m2 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov byl objednán
úřední cenový odhad na pozemky 874 a 918/3 včetně porostů, vzhledem k tomu, že tyto dva
pozemky k.ú.Valtínov jsou částečně zalesněny. Jakmile bude k dispozici cenový odhad
pozemků 874 a 918/3 v k.ú.Valtínov, bude moci zastupitelstvo Obce Kunžak v řízení o
prodeji pozemků 830/2, 874 a 918/3 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov pokračovat.
Hlasování: jednohlasně
ch) Kontrolní výbor na místě samém prošetřil možnost prodeje pozemků
229/9 o výměře 408 m2 lesní pozemek a p.č. PK zjednodušená evidence 252/2 o výměře 935
m2 v obci Kunžak,k.ú. Valtínov ke zcelení soukromých pozemků.
Podle územního plánu je parcela 229/9 v k.ú.Valtínov součástí lesního komplexu, je možno
pozemek prodat jako les ke zcelení soukromých pozemků.
Podle územního plánu je na části PK pozemku 252/2 v k.ú.Valtínov vyznačena účelová
komunikace - DU.Pozemek PK 252/2 v k.ú.Valtínov je v územním plánu zahrnut do LBC 7 –
izolační lesní porost.
Při prodeji pozemku PK 252/2 bude nutné geometrické oddělení části pozemku, která je
účelovou komunikací. Zbytek je možné prodat ke zcelení pozemků.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby pro další postup v řízení o prodeji
pozemků 229/9 lesní pozemek o výměře 408 m2 a pozemek PK zjednodušená evidence 252/2
o výměře 935 m2, oba v obci Kunžak,k.ú.Valtínov byl objednán úřední cenový odhad
pozemků včetně porostů, vzhledem k tomu, že oba pozemky jsou zalesněny.Jakmile bude
k dispozici cenový odhad, bude zastupitelstvo Obce Kunžak v řízení o prodeji pokračovat.
Hlasování: jednohlasně
i) Kontrolní výbor na místě samém prošetřil možnost prodeje pozemků pod sklepem na p.č.
508 v k.ú.Suchdol u Kunžaku a přístupu ke sklepu. Bylo konstatováno, že pro přístup ke
sklepu není třeba používat sousedící pozemky zjednodušené evidence PK číslo 246/1 a číslo
246/2 v obci Kunžak, k.ú.Suchdol u Kunžaku.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
508 ost.plocha,ost.komunikace v obci Kunžak, k.ú.Suchdol u Kunžaku na které stojí sklep
manželů Dvořákových, Suchdol čp. 14. Záměr bude zveřejněn na základě oddělovacího
geometrického plánu, který si na vlastní náklady zajistí žadatelé. Při zaměřování musí být
zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak a termín zaměřování musí být nejméně týden
předem oznámen Obci Kunžak. Kupní cena se stanovuje na Kč 50,--,protože jde o zastavěnou
plochu.Vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování:jednohlasně
j) Protože k zajištění přístupu ke sklepu manželů Dvořákových , Suchdol čp. 14 na p.č. 508
v obci Kunžak,k.ú.Suchdol u Kunžaku není třeba užívat pozemky PK zjednodušené evidence
číslo 246/1 o výměře 2280 m2 a PK zjednodušené evidence číslo 246/2 o výměře
58 m2 v obci Kunžak,k.ú.Suchdol, a je k dispozici cenový odhad na pozemky PK
zjednodušené evidence 246/1 a PK zjednodušené evidence 246/2 v k.ú.Suchdol u Kunžaku,
který zastupitelstvo Obce Kunžak pro stanovení prodejní ceny požadovalo, je možno stanovit
podmínky zveřejnění záměru prodeje těchto zalesněných pozemků.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků PK
zjednodušené evidence 246/1 o výměře 2280 m2 a PK zjednodušené evidence 246/2 o
výměře 58 m2 včetně porostů v obci Kunžak, k.ú.Suchdol u Kunžaku.
za cenu za pozemky včetně porostů ve výši 10,68 Kč /m2
Cenový odhad za ocenění pozemků a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
k) Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části pozemku 14/1 a 14/2
v obci Kunžak,část Mosty, k.ú.Mosty pro předzahrádku,uložení dřeva a parkování auta u
domu čp. 7 v Mostech.Podle územního plánu se jedná o pozemky značené jako U kde je
hlavním využitím přístupnost každému bez omezení s výjimkou předzahrádek.
Zastupitelstvo Obce Kunžak ukládá kontrolnímu výboru, aby na místě samém prověřil
možnost a rozsah prodeje části pozemků 14/1 a 14/2 v obci Kunžak, část Mosty, k.ú. Mosty u
domu čp. 7 v Mostech.
Hlasování: jednohlasně
l) Obec Kunžak obdržela jako oprávněná z věcného břemena od Jihočeského kraje-Správy a
údržby silnic Jč.kraje,České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČO 70971641, jako strany
povinné z věcného břemena návrh Smlouvy č. VB/07/10/JH/PR o zřízení věcného břemena
užívání části mostních objektů které jsou vymezeny v realizační dokumentaci stavby na
mostních objektech ve vlastnictví Jihočeské kraje
1. „Most č.ev.151-002 v Kunžaku“ na silnici II/151 na pozemkové parcele ZE p.č.
4748/1,původ PK,
2. „Most č.ev.151-003 v Kunžaku“ na silnici II/151 na pozemkové parcele KN p.č. 4840/1
Ostat.pl.ost.komunikace a
3. „Most č.ev. 02316-1 v Kunžaku“ na silnici III/02316 na pozemkové parcele KN p.č. 4753/7
ost.pl.-silnice v obci a k.ú.Kunžak za účelem zřízení(uložení), provozu,údržby a oprav
veřejného vodovodu a kanalizace ve prospěch oprávněné Obce Kunžak.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, bezúplatně. Tato smlouva nepodléhá vkladu do
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí , aby Obec Kunžak jako strana oprávněná
uzavřela Smlouvu č. č. VB/07/10/JH/PR o zřízení věcného břemena užívání části mostních
objektů které jsou vymezeny v realizační dokumentaci stavby na mostních objektech ve
vlastnictví Jihočeské kraje
1. „Most č.ev.151-002 v Kunžaku“ na silnici II/151 na pozemkové parcele ZE p.č.
4748/1,původ PK,
2. „Most č.ev.151-003 v Kunžaku“ na silnici II/151 na pozemkové parcele KN p.č. 4840/1
Ostat.pl.ost.komunikace a
3. „Most č.ev. 02316-1 v Kunžaku“ na silnici III/02316 na pozemkové parcele KN p.č. 4753/7
ost.pl.-silnice v obci a k.ú.Kunžak za účelem zřízení(uložení), provozu,údržby a oprav
veřejného vodovodu a kanalizace ve prospěch oprávněné Obce Kunžak se Správou a údržbou
silnic Jč.kraje,České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČO 70971641, jako stranou povinnou
z věcného břemena,která na základě vymezení majetkové správy dle článku VI.Zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK je organizací hospodařící se svěřeným majetkem Jihočeského kraje a
vystupuje v právních vztazích svým jménem.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, bezúplatně.Tato smlouva
nepodléhá vkladu do katastru nemovitostí.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 11: Různé
a) Úřad regionální rady soudržnosti Jihozápad zahájí dne 01.12.2010 příjem žádostí 13. výzvy
č. podpory 1.5 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací. Starosta dává ke zvážení,
zda této výzvy nevyužít k rekonstrukci a modernizaci části místních komunikací v Mostech,
které nejsou zahrnuty v 5. výzvě ROPu. Jedná se o místní komunikace 31c, 32c,
33c,34c,36c,37c,38c a 39c v Mostech. Předpokládaná cena akce cca 6 mil.Kč včetně DPH.
V případě, že se Obec Kunžak rozhodne podat žádost o dotaci na výše uvedenou akci,je
potřeba určit 3 firmy, které budou vyzvány k podání nabídky na kompletní zpracování žádosti
o dotaci na výše uvedenou akci.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci na
rekonstrukci místních komunikací číslo 31c, 32c, 33c, 34c,36c,37c,38c a 39c v Mostech
do 13. výzvy ROP Jihozápad č. podpory l.5. Požaduje rozsah žádosti rozšířit o MK č. 12c
v Kunžaku.
Souhlasí s tím, aby k podání cenové nabídky na kompletní zpracování žádosti o dotaci do
ROP Jihozápad na akci Rekonstrukce místních komunikací Mosty byly osloveny tyto firmy:
- Heidinger Petr , Větrná 46, 370 05 České Budějovice
- Proinvest s.r.o., Jarošovská 48/II, 377 01Jindřichův Hradec
- Martin Zedníček, TELENET s.r.o., Komenského 136, 394 70 Kamenice nad Lipou
Hlasování: jednohlasně
a) Obec Kunžak obdržela žádost Františka Rangla, Vestec, o pronájem náměstí na umístění
pouťových atrakcí v termínu tradiční pouti v obci na další roky a části p.č. 18 ve Střížovické
ulici v Kunžaku na parkování nákladních vozidel. Dosavadní pronájem končí letošní poutí
v roce 2010.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí, že starosta Obce Kunžak v souladu s §
39 odst. 3),§ 99 odst. 2) a § 102 odst.2) písm. m) zák. 128/2000 Sb.v platném znění uzavře
nájemní smlouvu s Františkem Ranglem, Vestec 88 za Kč 45 000,-- za umístění pouťových
atrakcí na náměstí v Kunžaku na příští termín pouti, tj. 28.08.2011.
Hlasování: jednohlasně
b) Starosta seznámil zastupitelstvo s možností získat od Policie ČR použité vozidlo a požární
stříkačku. Vozidlo a jedna požární stříkačka by v případě kladného vyřízení byla přidělena
Sboru dobrovolných hasičů Valtínov a druhá požární stříkačka Sboru dobrovolných hasičů
Mosty na využití při řešení krizových situací.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Obec Kunžak požádala Policii ČR o bezúplatný
převod dodávkového automobilu (případně traktoru) a 2 kusů požárních stříkaček PS 12.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta seznámil zastupitelstvo s textem provozního řádu nově vybudovaného
víceúčelového hřiště v obci Kunžak a provozním řádem dětského hřiště Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště v obci
Kunžak a dětského hřiště Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
d) Starosta informoval zastupitelstvo, že při vyúčtování spotřeby elektrické energie a vody
v obecní budově ve Valtínově byla zjištěna zvýšená spotřeba těchto komodit. Starosta
navrhuje uzavřít s panem Františkem Hledíkem dohodu o pracovní činnosti na správce
společenské místnosti, kuchyňky, obou WC a chodby v l. NP obecní budovy čp. 10 ve
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Valtínově s tím, že tato činnost by obsahovala předávání a přebírání společenské místnosti
stranám, kontrolu zapínání a vypínání elektrických spotřebičů a vodovodních zařízení.
Obdobná dohoda je uzavřena s panem Antonínem Doležalem a týká se přízemí stejné budovy
se zdravotním střediskem.
Zastupitelstvo souhlasí, aby s panem Františkem Hledíkem byla uzavřena dohoda o
pracovní činnosti na správce společenské místnosti, kuchyňky, obou WC a chodby v l. NP
obecní budovy čp. 10 ve Valtínově za stejných podmínek jako je uzavřena smlouva s panem
Doležalem s tím, že tato činnost by obsahovala předávání a přebírání společenské místnosti
stranám, kontrolu zapínání a vypínání elektrických spotřebičů a vodovodních zařízení.Dohoda
bude uzavřena od 01.09.2010 na dobu neurčitou.
Hlasování: jednohlasně
e) Zastupitelstvu byla předložena Rozpočtová opatření vlastní č. 17-21/2010. Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo.
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtová opatření vlastní č. 17- 21/2010, která jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta seznámil zastupitelstvo s textem dopisu odboru dopravy MěÚ J.Hradec
adresovaným panu Janu Dobešovi řešícím jeho podnět k dopravní situaci na komunikaci
II/151 ve Velkém Podolí obce Kunžak.
Zastupitelstvo bere informaci o řešení dopravní situace na silnici II/151 ve Velkém
Podolí obce Kunžak na vědomí.
g) Akce 2010 – informace
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem realizace plánovaných akcí k datu konání tohoto
zastupitelstva.
Hotovy jsou tyto akce: rekonstrukce požární nádrže Suchdol, zdravý spánek MŠ
Kunžak, víceúčelové hřiště obce Kunžak, oprava chodníků MŠ Kunžak, opěrná zeď Kunžak –
Malé Podolí, doskočiště hřiště a oprava komunikací hřbitov.
V realizaci jsou akce: sakrální architektura , rozšíření VO Malé Podolí.
Dále starosta seznámil zastupitelstvo s havárií vzniklou na kanalizaci na sídlišti Zájezek a na
můstku komunikace vedoucí do autokempu Komorník. Můstek je již opraven,práce na opravě
kanalizace na sídlišti Zájezek probíhají.
Zastupitelstvo bere informaci o průběhu akcí v roce 2010 na vědomí.
h) Starosta seznámil zastupitelstvo s Výzvou Sdružení obcí Libereckého kraje na pomoc
obcím, postiženým povodněmi.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,-- Kč Obci
Velký Valtinov, 471 25 Velký Valtinov, okres Česká Lípa.
Hlasování: jednohlasně
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U s n e s e n í č. 47
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 19.08.2010
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s vyplacením odměny ve výši Kč 1176,--každému ze čtyř členů SDH Kunžak za výkon
dozoru nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak.
- s vyplacením odměny Kč 1176,-- za úklid WC v budově radnice při pouti paní Jovaně
Vilímkové
- s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2008 mezi Obcí Kunžak jako zadavatelem a Ing.
Martinem Růžičkou – ALCEDO, Nádražní 459, Nová Bystřice jako zhotovitelem, jejímž
předmětem plnění je projektová dokumentace splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a
ČOV v místních částech obce Kunžak – Mosty, Valtínov a Suchdol , text Dodatku č. 2 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
- s tím, aby byt č. 7 o dvou místnostech ve 2. NP v DPS Kunžak byl přidělen paní
MUDr.Marii Mátlové, Kunžak, Čechova 13.
- s tím, aby byly zahájeny přípravné práce na vybudování sjezdu z místní komunikace č.p.
2981/69 v obci Kunžak na účelovou komunikaci do Struh. Starosta obce v souladu se
Směrnicí o zadávání veřejných zakázek zadá projekční firmě vypracování projektové
dokumentace na výše uvedenou akci.
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a po dokončení ,
kolaudaci a zaměření stavby vodovodní přípojky na pozemku 2908/2 v obci a k.ú.Kunžak i s
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena s Danou Horáznou, Jindřichův Hradec
čp.986/II. Věcné břemeno vodovodní přípojky, jejího provozování, obsluhy,údržby a kontroly
a provádění oprav bude sjednáno na dobu neurčitou, bezúplatně, ve prospěch současného a
případného dalšího vlastníka novostavby RD na parcele č.st.999 v obci a k.ú.Kunžak.
Rozsah věcného břemene bude stanoven na základě geometrického plánu, který si na vlastní
náklady obstará žadatelka.Vklad do katastru nemovitostí uhradí oprávněná strana z věcného
břemena. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena bude uzavřena do 3 měsíců
od tohoto usnesení zastupitelstva. Smlouva o zřízení věcného břemena bude uzavřena do 3
měsíců od písemné výzvy budoucí oprávněné, po právní moci kolaudačního rozhodnutí
předmětné stavby a po předložení geometrického plánu, v němž bude vyznačeno umístění
dokončené stavby.
- aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce
Kunžak kupní smlouvu s manžely Zdeňkem a Petrou Zámečníkovými, Kunžak čp. 44 na
pozemky v GP č. 929-52/2010 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82 označené
jako parcela 4746/9 ost.pl.ost.komunikace o výměře 26 m2 a parcela 4746/10
ost.pl.ost.komunikace o výměře 38 m2 v obci a k.ú.Kunžak.Pozemky se prodávají
k majetkoprávnímu vypořádání pozemků u domu čp. 44 v Kunžaku, Malém Podolí. Kupní
smlouva bude podepsána nejpozději do 3 měsíců od projednání prodeje v zastupitelstvu Obce
Kunžak. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude
kupní smlouva uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato
záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.Kupní cena je stanovena na Kč 40,--/m2.
Vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
- s tím, aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu
Obce Kunžak kupní smlouvu s Danou Horáznou,Jindřichův Hradec 986/II na parcelu v GP č.
934-53/2010 Jana Beneše označenou jako parcela 2908/5 ost.pl.man.pl. o výměře 6 m2 v obci
a k.ú.Kunžak k rozšíření vjezdu na pozemek u novostavby rodinného domu u vodojemu
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v Kunžaku. Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do 3 měsíců od projednání prodeje
v zastupitelstvu Obce Kunžak.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude smlouva
uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do
zastupitelstva Obce Kunžak.Kupní cena je stanovena na Kč 40,--/m2. Vklad do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
- s revokací svého usnesení č. 41 ze dne 14.01.2010 o zveřejnění záměru prodat část pozemku
951/1 - pozemek ozn. v GP č. 331-30/2010 jako 951/10 ost.pl.jiná plocha o výměře 281 m2
v k.ú.Mosty, část Zvůle za Kč 100,--/m 2 pro zajištění přístupu k domu čp. 28 na Zvůli.
Zastupitelstvo Obce Kunžak se rozhodlo pozemek 951/10 ost.pl.jiná plocha o výměře 281 m2
v obci Kunžak,část Zvůle, k.ú.Mosty neprodat, a proto ruší záměr jeho prodeje.
- s tím, aby H.Balkové, Kunžak 380, která si nechala na své náklady vyhotovit oddělovací
geometrický plán k původnímu záměru Obce Kunžak prodat pozemek 951/10 ost.pl.jiná pl.
v obci Kunžak,k.ú.Mosty, část Zvůle, byly do jednoho měsíce od tohoto zasedání uhrazeny
náklady na geometrický plán na základě jí předložené faktury.
- s tím, aby si Obec Kunžak požádala o změnu využití pozemku a vložila novou parcelu
951/10 ost.pl.jiná plocha o výměře 281 m2 v obci Kunžak,část Zvůle, k.ú. Mosty takto
označenou v GP číslo 331-30/2010 do katastru
- s tím, aby pro další postup v řízení ve věci prodeje pozemků 830/2 jiná pl. ost.pl. o výměře
611 m2 , 874 nepl. půda,ost.pl. o výměře 468 m2 a 918/3 ost.komunikace,ost.pl. o výměře 94
m2 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov byl objednán úřední cenový odhad na pozemky 874 a 918/3
včetně porostů, vzhledem k tomu, že tyto dva pozemky k.ú.Valtínov jsou částečně zalesněny.
Jakmile bude k dispozici cenový odhad pozemků 874 a 918/3 v k.ú.Valtínov, bude moci
zastupitelstvo Obce Kunžak v řízení o prodeji pozemků 830/2, 874 a 918/3 v obci Kunžak,
k.ú.Valtínov pokračovat.
- s tím, aby pro další postup v řízení o prodeji pozemků 229/9 lesní pozemek o výměře 408 m2
a pozemek PK zjednodušená evidence 252/2 o výměře 935 m2, oba v obci
Kunžak,k.ú.Valtínov byl objednán úřední cenový odhad pozemků včetně porostů, vzhledem
k tomu, že oba pozemky jsou zalesněny.Jakmile bude k dispozici cenový odhad, bude
zastupitelstvo Obce Kunžak v řízení o prodeji pokračovat.
- - se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 508 ost.plocha,ost.komunikace v obci
Kunžak, k.ú.Suchdol u Kunžaku na které stojí sklep manželů Dvořákových, Suchdol čp. 14.
Záměr bude zveřejněn na základě oddělovacího geometrického plánu, který si na vlastní
náklady zajistí žadatelé. Při zaměřování musí být zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak
a termín zaměřování musí být nejméně týden předem oznámen Obci Kunžak. Kupní cena se
stanovuje na Kč 50,--,protože jde o zastavěnou plochu.Vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
- se zveřejněním záměru prodeje pozemků PK zjednodušené evidence 246/1 o výměře 2280
m2 a PK zjednodušené evidence 246/2 o výměře 58 m2 včetně porostů v obci Kunžak,
k.ú.Suchdol u Kunžaku za cenu za pozemky včetně porostů ve výši 10,68 Kč /m2.Cenový
odhad za ocenění pozemků a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
- aby Obec Kunžak jako strana oprávněná uzavřela Smlouvu č. č. VB/07/10/JH/PR o zřízení
věcného břemena užívání části mostních objektů které jsou vymezeny v realizační
dokumentaci stavby na mostních objektech ve vlastnictví Jihočeské kraje
1. „Most č.ev.151-002 v Kunžaku“ na silnici II/151 na pozemkové parcele ZE p.č.
4748/1,původ PK,
2. „Most č.ev.151-003 v Kunžaku“ na silnici II/151 na pozemkové parcele KN p.č. 4840/1
Ostat.pl.ost.komunikace a
3. „Most č.ev. 02316-1 v Kunžaku“ na silnici III/02316 na pozemkové parcele KN p.č. 4753/7
ost.pl.-silnice v obci a k.ú.Kunžak za účelem zřízení(uložení), provozu,údržby a oprav
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veřejného vodovodu a kanalizace ve prospěch oprávněné Obce Kunžak se Správou a údržbou
silnic Jč.kraje,České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČO 70971641, jako stranou povinnou
z věcného břemena,která na základě vymezení majetkové správy dle článku VI.Zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK je organizací hospodařící se svěřeným majetkem Jihočeského kraje a
vystupuje v právních vztazích svým jménem.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, bezúplatně.Tato smlouva nepodléhá vkladu do
katastru nemovitostí.
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci do 13. výzvy ROP Jihozápad č. podpory l.5.
na rekonstrukci místních komunikací číslo 31c, 32c, 33c,34c,36c,37c,38c a 39c v Mostech,
rozšířenou o MK č. 12c v Kunžaku
- s tím, aby k podání cenové nabídky na kompletní zpracování žádosti o dotaci do ROP
Jihozápad na akci Rekonstrukce místních komunikací Mosty byly osloveny tyto firmy:
- Heidinger Petr , Větrná 46, 370 05 České Budějovice
- Proinvest s.r.o., Jarošovská 48/II, 377 01Jindřichův Hradec
- Martin Zedníček, TELENET s.r.o., Komenského 136, 394 70 Kamenice nad Lipou
- s tím, aby Obec Kunžak požádala Policii ČR o bezúplatný převod dodávkového automobilu
(případně traktoru) a 2 kusů požárních stříkaček PS 12.
- aby s panem Františkem Hledíkem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti na správce
společenské místnosti, kuchyňky, obou WC a chodby v l. NP obecní budovy čp. 10 ve
Valtínově za stejných podmínek jako je uzavřena smlouva s panem Doležalem s tím, že tato
činnost by obsahovala předávání a přebírání společenské místnosti stranám, kontrolu zapínání
a vypínání elektrických spotřebičů a vodovodních zařízení.Dohoda bude uzavřena od
01.09.2010 na dobu neurčitou.

S c h v a l u j e:
- sponzorskou smlouvu mezi Obcí Kunžak jako sponzorovanou a firmou ABALANZAR
s.r.o., Gorazdova, Praha 2 jako sponzorem.. Návrh sponzorské smlouvy je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
- Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO III Kunžak. Návrh Zřizovací listiny je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
- použití cca 120 440,-- Kč na nákup vybavení MŠ Kunžak
- Provozní řád víceúčelového hřiště v obci Kunžak a dětského hřiště Kunžak.
- Rozpočtová opatření vlastní č. 17- 21/2010, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,-- Kč na likvidaci povodňových škod
Obci Velký Valtinov, 471 25 Velký Valtinov, okres Česká Lípa.

Pověřuje:
- starostu obce podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2008 mezi Obcí Kunžak jako
zadavatelem a Ing. Martinem Růžičkou – ALCEDO, Nádražní 459, Nová Bystřice
- starostu obce Kunžak, aby s vedením MŠ Kunžak projednal konkrétní položky vybavení a o
konkrétním vybavení bude rozhodnuto na zářijovém zasedání zastupitelstva.
- starostu podpisem sponzorské smlouvy mezi Obcí Kunžak jako sponzorovanou a firmou
ABALANZAR s.r.o., Gorazdova, Praha 2 jako sponzorem
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava hospodářského přejezdu“ v lokalitě u pily
v obci Kunžak s firmou Meliorace České Budějovice, spol. s r.o., J.Š.Baara 72, České
Budějovice za nabídnutou cenu 358 859,-- Kč včetně DPH
- kontrolní výbor, aby na místě samém prošetřil možnost prodeje části pozemku 4756/1 a
173/30 v k.ú.Kunžak u domu čp. 301.
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P ř i j í m á:
- dobrovolný sponzorský dar, vyplývající ze sponzorské smlouvy mezi Obcí Kunžak jako
sponzorovanou a firmou ABALANZAR s.r.o., Gorazdova, Praha 2 jako sponzorem
Nesouhlasí:
- s prodejem části pozemku 759/1 v k.ú.Mosty u čp. 38 v Mostech z důvodu údržby, případně
rozšíření místní komunikace v Mostech.
Ukládá:
- kontrolnímu výboru, aby na místě samém prověřil možnost a rozsah prodeje části KN p.č.
272/28 v k.ú. Mosty.
- kontrolnímu výboru, aby na místě samém prověřil možnost a rozsah prodeje části pozemků
14/1 a 14/2 v obci Kunžak, část Mosty, k.ú. Mosty u domu čp. 7 v Mostech.
Bere na vědomí:
- informaci o výběru firmy na akci „Oprava hospodářského přejezdu“.
- informaci o řešení dopravní situace na silnici II/151 ve Velkém Podolí obce Kunžak
- informaci o průběhu akcí v roce 2010
- že starosta Obce Kunžak v souladu s § 39 odst. 3),§ 99 odst. 2) a § 102 odst.2) písm. m) zák.
128/2000 Sb.v platném znění uzavře nájemní smlouvu s Františkem Ranglem, Vestec 88 za
Kč 45 000,-- za umístění pouťových atrakcí na náměstí v Kunžaku na příští termín pouti, tj.
28.08.2011.

O v ě ř o v a t e l é:

Ing. Petr Popela

Mgr. Krafková Eva

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 20.30 hodin
Zapsala: Kudrnová

