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Z á p i s č. 4
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 17.01.2011 v 17.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kála Rob., MVDr.
Němec Vít, Pala J., Rozporka L., Ing. Popela P., Mg.r Krafková E., Ing. Moučka P.
Program:
1. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad „Kunžak – rekonstrukce a
modernizace místních komunikací
2. Různé
- informace – územní řízení kanalizace Valtínov
- informace – pronájem kina
- příspěvek na občerstvení žákům ZŠ Kunžak při zájezdu na
premiéru filmu „ Nickyho rodina“ dne 20.01.2011
- určení termínu lednového jednání zastupitelstva
- dopis pana Ladislava Schmieda
3. Diskuze
4. Závěr
Zastupitelstvo navržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Pala Jiří, MVDr. Němec Vít
Zapisovatelka: Matoušková Marie
Ověřovatelé zápisu třetího zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 16.12.2010 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.
Starosta seznámil zastupitelstvo s textem návrhu „Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“ na projekt s názvem
„ Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací“, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/05.01955.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje bez připomínek předložený návrh „Smlouvy o
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“ na
projekt s názvem „ Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací“, registrační
číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/05.01955 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: jednohlasně

2

K bodu 2:
a)
Starosta oznámil zastupitelům, že Krajský úřad České Budějovice, oddělení stavebního řádu
zrušil Rozhodnutí stavebního úřadu Jindřichův Hradec ve věci umístění stavby kanalizace a
ČOV ve Valtínově,věc vrátil k novému projednání a to na základě odvolání paní Venduly
Kloiberové, Dačice, pana Karla Procházky, Valtínov, pana Antonína Doležala, Valtínov a
OS Zdravý rozum Valtínov. V případě odvolání Občanského sdružení Zdravý rozum se dle
rozhodnutí Krajského úřadu jedná o odvolání nepřípustné.Krajský úřad ve svém rozhodnutí
shledal pochybení stavebního úřadu v Jindřichově Hradci ve výše uvedené věci a věc vrátil
k novému projednání.Starosta seznámil zastupitelstvo s vyjádřením pana Hájka, pracovníka
stavebního úřadu Jindřichův Hradec, které v této záležitosti vyžádal. Podle tohoto vyjádření
vyzve stavební úřad Jindřichův Hradec po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
žadatele k odstranění nedostatků podání a řízení přeruší.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
b)
Starosta oznámil zastupitelstvu, že pan Martin Káles, dosavadní nájemce budovy bývalého
kina v Kunžaku (spolu s panem Lubošem Malátem) doručil dne 06.10.2010 na Obecní úřad
Kunžak výpověď z nájemní smlouvy. Jeho nájemní vztah končí k 31.01.2011. Pan Káles má
veškeré pohledávky s Obcí Kunžak vyřízeny a je domluveno, že předání části budovy kina
bude provedeno dne 28.01.2011. Druhý dosavadní nájemce pan Luboš Malát bude pokračovat
v pronájmu části budovy bývalého kina na základě Dodatku ke stávající nájemní smlouvě.
Starosta dále seznámil zastupitele se stanoviskem projektanta k záměru možné využitelnosti
objektu bývalého kina v Kunžaku. Vzhledem k problémům s pronajímáním budovy bude
nutné v blízké budoucnosti rozhodnout, jak s touto budovou naložit.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
c)
Dne 20.01.2011 pojede 50 žáků Základní školy SNW Kunžak na premiéru filmu „Nickyho
rodina“ do Prahy, kde se část našich žáků setká s Nicholase Wintrem na jevišti a dále bude
předán nominační dopis norskému velvyslanci na Nobelovu cenu pro pana Nicholase
Wintona. Tyto petiční archy bude předávat náš bývalý žák O. Fáber.
Na tuto premiéru je pozván i starosta obce Kunžak.
Starosta navrhuje, poskytnout Základní škole Kunžak příspěvek na občerstvení žáků, neboť
tato akce bude trvat celý den a s žádným občerstvením se v programu nepočítá.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000,-- Kč na
občerstvení žáků základní školy dne 20.01.2011 při příležitosti premiéry filmu „Nickyho
rodina“ v Praze.
Hlasování: jednohlasně
d) Určení náhradního termínu jednání lednového zastupitelstva obce: 26.01.2011
Hlasování: jednohlasně
e)Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem pana Ladislava Schmieda .
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
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U s n e s e n í č. 4
zastupitelstva obce Kunžak dne 17.01.2011
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- bez připomínek předložený návrh „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“ na projekt s názvem
„ Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací“, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/05.01955 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Souhlasí:
s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000,-- Kč na občerstvení žáků základní školy dne
20.01.2011 při příležitosti premiéry filmu „Nickyho rodina“ v Praze.
B e r e n a v ě d o m í:
- informaci starosty obce o tom, že Krajský úřad České Budějovice, oddělení stavebního řádu
zrušil Rozhodnutí stavebního úřadu Jindřichův Hradec ve věci umístění stavby kanalizace a
ČOV ve Valtínově a věc vrátil k novému projednání.
- informaci starosty obce o tom, že pan Martin Káles podal výpověď z nájmu části budovy
bývalého kina v Kunžaku a nájemní vztah končí 31.01.2011
- dopis pana Ladislava Schmieda
Stanovuje:
- náhradní lednový termín jednání zastupitelstva na 26.01.2011

Ověřovatelé:
Pala Jiří

MVDr. Vít Němec

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 18.30 hodin
Zapsala: Matoušková

