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Z á p i s č. 6
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 17.02.2011 v 17.oo hodin v Kunžaku
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., MVDr.
Němec Vít, Pala J., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P.
Omluven: Ing. Popela P., Kálal R.
Program:
1. Výběr zhotovitele na akci „Modernizace místních komunikací v
Kunžaku“
2. Schválení financování žádosti do 13. výzvy ROP na akci
„Modernizace místních komunikací v Kunžaku“
3. Výběr firem k obeslání na akci „Prodloužení vodovodu Kunžak –
Malé Podolí“ a schválení členů výběrové komise
4. Inventarizace majetku obce Kunžak za rok 2010
5. Prodej pozemku p.č. 271/4 v k.ú. Kunžak
6. Obecně závazná vyhláška o místních poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
7. Žádost o navýšení příspěvku na provoz ZŠ SNW Kunžak
8. Rozpočtová opatření vlastní
9. Žádost o schválení výsledků hospodaření ZŠ a MŠ Kunžak
10. Žádost o příspěvek na dětský karneval
11. Žádost o příspěvek turnaj mladších přípravek – sálová kopaná
12. Různé
a) rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty – lípy Mosty
b) poděkování Českého svazu včelařů
c) revitalizace – potok Chlum a Struha
d) informace Mgr. Krafková – Karla Vobišová Žáková
13. Diskuze
14. Závěr
Zastupitelstvo navržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Vobrová Drahoslava, Kudrna Josef
Zapisovatelka: Matoušková Marie
Ověřovatelé zápisu pátého zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 26.01.2011 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo se Zápisem z jednání komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek ze dne 14.2.2011 na akci: „Modernizace místních komunikací v
Kunžaku“
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Složení komise:
Vojtěch Školaudy – předseda komise, Josef Kudrna – místopředseda komise,
Ing. Petr Moučka, MVDr. Vít Němec, Ing. Marie Buzková
Zadavatel – Obec Kunžak obeslala 6 uchazečů s výzvou k podání nabídky a výzvu uveřejnila
na úřední desce obce.
Zadavatel obdržel celkem 10 nabídek
1. Dálniční stavby Praha a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ 40614948

10.2.2011

7,58 hod.

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská 495, 370 04 České Budějovice
IČ 48035599

11.2.2011

13,20 hod.

3. COLAS CZ a.s.
Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČ 26177005

14.2.2011

7,27 hod.

4. STRABAG a.s.
Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
IČ 60838744

14.2.2011

7,54 hod.

5. PAS PLUS s.r.o.
Valtínov 41, 378 53 Strmilov
IČ 26035782

14.2.2011

8,14 hod.

6. LEYRER + GRAF stavební spol. s r.o.
Jivno 43, 373 71 Rudolfov
IČ 260890661

14.2.2011

8,57 hod.

7. EUROVIA CS a.s.
Planá 72, P.O.Box 151, 370 01 Č. Budějovice
IČ 45274924

14.2.2011

9,07 hod.

8. Sdružení SaM – IRO
SaM silnice a mosty a.s.
Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice
SaM a.s. IČ 25018094
IRO stavební s.r.o. IČ 26072912

14.2.2011

9,20 hod.

9. AKORD stavební a obchodní spol. s r.o.
A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
IČ 60875691

14.2.2011

9,32 hod.

10. ALPINE Bau CZ s.r.o.
Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo
IČ 45192286

14.2.2011

9,34 hod.

Všichni vyzvaní uchazeči podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek tj. do 14.2.2011 do
10,00 hod. Na základě uveřejnění Výzvy k podání nabídek na úřední desce obce podali
nabídku 4 uchazeči.
Předseda komise zahájil otevírání obálek v 17,00 hod., jednotlivé obálky s nabídkami otevíral
v pořadí dle času doručení. Komise při otevírání obálek posoudila jednotlivé nabídky dle
úplnosti a shledala 2 nabídky uchazečů jako neúplné, proto tyto nabídky vyloučila ze
zadávacího řízení. Důvodem vyloučení bylo u obou nabídek nedoložení prohlášení týkající se
dodržení TP 109.
Otevírání obálek bylo ukončeno dne 14.2.2011 v 18,15 hod.
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Následně bylo zahájeno hodnocení nabídek dle předem daného kritéria – nejnižší nabídková
cena. Komise překontrolovala návrh smlouvy jednotlivých uchazečů včetně položkového
rozpočtu. Komise při hodnocení nabídek nevyloučila žádného uchazeče ze zadávacího řízení.
Na závěr bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek takto:
Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

Cena díla bez DPH

1.

ALPINE Bau CZ s.r.o. (nabídka č. 10)
Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo

3,391.440,87 Kč

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o. (nabídka č. 2)
Pražská 495, 370 04 České Budějovice

3,563.355,73 Kč

3.

STRABAG a.s. (nabídka č. 4)
Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov

3,666.533,44 Kč

4.

Dálniční stavby Praha a.s. (nabídka č. 1)
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

3,699.925,00 Kč

5.

EUROVIA CS a.s. (nabídka č. 7)
Planá 72, P.O.Box 151, 370 01 Č. Budějovice

3,739.681,75 Kč

6.

LEYRER + GRAF stavební spol. s r.o. (nabídka č. 6)
Jivno 43, 373 71 Rudolfov

4,310.373,00 Kč

7.

COLAS CZ a.s. (nabídka č. 3)
Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí

4,345.321,96 Kč

8.

PAS PLUS s.r.o. (nabídka č. 5)
Valtínov 41, 378 53 Strmilov

4,724.652,18 Kč

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 14.2.2011 v 19,10 hod.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Modernizace místních komunikací v
Kunžaku“ byla vybrána firma ALPINE Bau CZ s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo za
nabídnutou cenu 3 391 440,87 Kč bez DPH a pověřuje starostu, aby po uplynutí zákonné
lhůty pro odvolání podepsal smlouvu o dílo.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Schválení financování žádosti do 13. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje předložení žádosti o podporu projektu s názvem
MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KUNŽAKU do 13. výzvy ROP NUTS II
Jihozápad, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací a v případě podpoření projektu i
jeho následnou realizaci s tím, že financování projektu s názvem "MODERNIZACE
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KUNŽAKU" bude v rámci rozpočtu obce Kunžak /celkový
rozpočet projektu 4 886 729,05 Kč včetně DPH; způsobilé výdaje projektu 4 789 729,05 Kč
včetně DPH; nezpůsobilé výdaje projektu 97 000,- Kč včetně DPH/ a finanční krytí projektu
bude zajištěno po celé období realizace projektu včetně případných změn harmonogramu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak bude v jarních měsících letošního roku realizovat akci „Prodloužení
vodovodu Kunžak – Malé Podolí“. Předpokládaná hodnota díla je 300 000,- Kč včetně DPH.
K podání nabídky na realizaci tyto akce jsou navrženy tyto firmy:
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
PAS PLUS s.r.o., Nupaky 148, Říčany u Prahy, koresp. adresa Valtínov 41,
378 53 Strmilov
Vodovody a kanalizace JČ a.s., Boženy Němcové 12, 370 80 České Budějovice
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby k podání nabídky na realizaci akce
„Prodlužení vodovodu Kunžak – Malé Podolí „ byly osloveny tyto firmy:
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
PAS PLUS s.r.o., Nupaky 148, Říčany u Prahy, koresp. adresa Valtínov 41,
378 53 Strmilov
Vodovody a kanalizace JČ a.s., Boženy Němcové 12, 370 80 České Budějovice
Hlasování: jednohlasně
Starosta obce v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu jmenoval komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na realizaci
akce „Prodloužení vodovodu – Kunžak Malé Podolí“ v tomto složení:
Rozporka Luboš, Jiří Pala, Ing. Petr Moučka
Náhradníci: Josef Kudrna, Jaroslav Čapek
Termín otevírání obálek s nabídkami je 9. března 2011 od 17.oo hodin na Obecním úřadu
Kunžak.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jmenování komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek na realizaci akce „Prodloužení vodovodu – Kunžak Malé Podolí“.
K bodu 4:
Předseda kontrolního výboru Josef Kudrna seznámil zastupitelstvo
s výsledkem kontroly inventarizace majetku Obce Kunžak ke dni 31.12.2010. Kontrolní
výbor konstatuje, že v inventarizačních zápisech nebyly zjištěny žádné rozdíly ani
nesrovnalosti a navrhuje zastupitelstvu Obce Kunžak inventarizaci majetku Obce Kunžak,
provedenou podle stavu k 31.12.2010, schválit.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje inventarizaci majetku Obce Kunžak podle stavu
ke dni 31.12.2010. Podrobná zpráva o výsledku inventarizace je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 5:
Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje pozemku označeného v GP číslo 951-1/2011 jako
parcela 271/4 zahrada o výměře 1602 m2 v obci a k.ú. Kunžak.
Cenové nabídky se přijímaly nejpozději 14.02.2011 do 15.OO hod. v zapečetěné obálce
označené heslem „Neotvírat- parcela Kunžak“. Minimální cenová nabídka je Kč 234 780,--.
Obec Kunžak obdržela v termínu podání cenových nabídek v zapečetěné obálce označené
heslem „Neotvírat parcela Kunžak“ celkem 1 nabídku.
Starosta otevřel nabídku doručenou na OÚ 10.02.2011 v 8.05 hod.
Kupující: Zdeněk a Lenka Pudilovi, Kunžak, Bystřická 511
Nabídnutá cena: 251 000,-- Kč.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí
smlouvě kupní na parcelu označenou v GP číslo 951-1/2011 jako parcela 271/4 zahrada o
výměře 1602 m2 v obci a k.ú.Kunžak se Zdeňkem a Lenkou Pudilovými, za nabídnutou
kupní cenu 251 000,-- Kč.
Ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude podmínka, že budoucí kupující na předmětném
pozemku 271/4 v obci a k.ú. Kunžak do 18 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
kupní zahájí fyzickou výstavbu rodinného domu na základě příslušného správního
rozhodnutí.
Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dní od fyzického zahájení stavby rodinného domu na
pozemku 271/4 v obci a k.ú.Kunžak. Budoucí kupující uhradí při uzavření kupní smlouvy
hodnotu daně z převodu nemovitostí, oddělovací geometrický plán, vklad do katastru
nemovitostí a cenový odhad pozemku.Kupní cena a další sjednaná plnění budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán
po úhradě kupní ceny a sjednaných plnění.
Pokud nebudou splněny podmínky sjednané ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní, nedojde
k uzavření kupní smlouvy.Pozemek zůstane v majetku Obce Kunžak. Obec nebude hradit
žádné náklady vynaložené budoucím kupujícím na předmětném pozemku určeném ke stavbě
rodinného domu a ten je v případě odstoupení od smlouvy povinen uvést pozemek do
původního stavu na své náklady.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád od 01.01.2011 upravuje správu daní a poplatků
místo zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Podle daňového řádu již není možné,
aby správce poplatku prominul poplatkovou povinnost. V místní vyhlášce musí být přesně
specifikovaná osvobození nebo úlevy.
Ve schválené vyhlášce č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů měla obec v Článku 6
uvedeno pouze obecně osvobození poplatníků- trvale bydlících, kteří na území obce
nepobývají a dále úlevu z důvodu velké vzdálenosti od svozových míst a nebo omezeného
počtu odvozů pro trvale bydlící ve vyjmenovaných nemovitostech.
Nebylo zde zakotveno žádné osvobození pro majitele nemovitostí, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba a tyto nemovitosti nejsou prokazatelně využívány / např.
z důvodu rekonstrukce, havarijního stavu apod./ V uplynulých letech si majitelé těchto
nemovitostí žádali o prominutí poplatku, což podle nového daňového řádu není možné.
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Z výše uvedených důvodů navrhuje Obecní úřad, aby v nové vyhlášce byl Článek 6
Osvobození a úlevy v tomto znění :
(1) Od poplatku se osvobozují:
– osoby, které mají trvalý pobyt na území obce Kunžak, ale prokazatelně se na území
obce celoročně nezdržují z důvodů:
- pobytu v zahraničí
- výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
- pobytu v ústavní péči
- pobytu v jiné obci v České republice, kde uhradili poplatek za komunální odpad
- osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, pokud se v obci nezdržují
- osoby, vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce,
ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba a nemovitost není
prokazatelně celoročně využívána
(2)Úleva se poskytuje z důvodu velké vzdálenosti nemovitostí od svozových míst, nebo
omezeného počtu odvozů:
- poplatníkům dle článku 2, této vyhlášky 6 jejichž nemovitosti se nacházejí ve
vzdálenosti větší než 250 m od svozové trasy, nebo se jich týká omezený počet
svozů v průběhu kalendářního roku..
Výše úlevy pro každého takového poplatníka činí: 240,-- Kč.
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Kunžak čp.247,248,252,253,255,269,271,276,279,281,283,285,286,290,415
Zvůle čp. 10,15,16 ,21,18, e.č.54
Terezín čp. 5,7 a 22

Osvobození, zakotvená v místní vyhlášce musí poplatníci uplatnit v rámci ohlašovací
povinnosti podle Článku 3 vyhlášky .
Ostatní články nové vyhlášky jsou totožné s vyhláškou č. 1/2010 z 25.11.2010.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz
sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Navýšení příspěvku ZŠ SNW Kunžak
Základní škola SNW Kunžak požádala o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2011
z důvodu zvýšení záloh za spotřebu plynu z původních 132 000,-- Kč čtvrtletně na 170 000,-Kč čtvrtletně a doplatku při vyúčtování ve výši 164 225,--Kč.
Budova Obecního úřadu Kunžak je vytápěna ze základní školy na základě smlouvy o
poskytování služeb. Tato smlouva je z roku 2004 a podíl Obce je stanoven z tehdejší celkové
částky za spotřebu plynu a činí cca 20 % z 312 120,-- Kč, tj. 63 500,-- Kč za rok.
Současná celoroční platba základní školy za spotřebu plynu činí 800 000,-- Kč.
20% podíl obce by měl tedy být 160 000,-- Kč za rok.
Základní škola žádá buď o navýšení příspěvku o 160 000,-- Kč nebo o úpravu
smlouvy o poskytování služeb mezi základní školou a obcí na současné ceny. V tom případě
by navýšení příspěvku pro základní školu činilo 86 225,-- Kč.
Starosta navrhuje uzavřít se základní školou SNW Kunžak dodatek ke smlouvě o
poskytování služeb, kde by roční platba obce pro základní školu za vytápění budovy OÚ
činila 160 000,-- Kč za rok a navýšit příspěvek na provoz ZŠ SNW Kunžak pro rok 2011
o 86 225,-- Kč.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní školy
SNW Kunžak pro rok 2011 o 86 225,-- Kč a souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě mezi
Obcí Kunžak a ZŠ SNW Kunžak o poskytování služeb – vytápění budovy OÚ za cenu
160 000,-- Kč a rok s účinností od 01.01.2011.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Zastupitelstvu obce byla předložena Rozpočtová opatření vlastní č. 1-3/2011 .
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje Rozpočtová
opatření vlastní č. 1-3/2011, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí ZŠ SNW a MŠ Kunžak o schválení výsledků
hospodaření za rok 2010 a jeho rozdělení do fondů.
ZŠ SNW Kunžak
Příjmy:
11 391 322,13 Kč
Výdaje:
11 348 509,53 Kč
Zisk:
42 812,60 Kč
V hospodářské činnosti školy bylo dosaženo zisku 37 476,00 Kč a v hlavní činnosti
5 336,60 Kč.
Základní škola žádá o rozdělení hospodářského výsledku v tomto poměru:
- převod do fondu odměn
30 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu
12 812,60 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje výsledek hospodaření ZŠ SNW Kunžak za rok 2010zisk ve výši 42 812,60 Kč a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku takto:
- převod do fondu odměn
30 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu
12 812,60 Kč
Hlasování: jednohlasně
MŠ Kunžak
Příjmy:
Výdaje:
Zisk:

4 094 722,10 Kč
4 088 054,68 Kč
6 667,42 Kč

Mateřská škola žádá o rozdělení hospodářského výsledku v tomto poměru:
- převod do fondu odměn
4 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu
2 667,42 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje výsledek hospodaření MŠ Kunžak za rok 2010 – zisk
ve výši 6 667,42 Kč a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku takto:
- převod do fondu odměn
4 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu
2 667,42 Kč
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 10:
Žádost o příspěvek
Český svaz žen Kunžak žádá o příspěvek na pořádání dětského karnevalu, který se bude konat
05.03.2011 v sále ZD Kunžak.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4 000,-- Kč Českému svazu žen Kunžak
na pořádání dětského karnevalu dne 05.03.2011
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Žádost o příspěvek
Radek Nejezchleb a Pavel Jirků, trenéři TJ Kunžak – mladší přípravka žádají o
poskytnutí finančního příspěvku na turnaj v sálové kopané mladších přípravek, který se bude
konat 19.03.2011 ve sportovní hale v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,-- Kč
TJ Kunžak, oddíl kopané mladších přípravek na turnaj v sálové kopané 19.3.2011.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12: Různé
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím České inspekce životního prostředí ve věci
poškození tří lip ořezem na pozemcích p.č. 697/3 a 697/4 v k.ú. a obci Mosty. Za tento
správní delikt, kterého se dopustila Obec Kunžak byla tímto rozhodnutím vyměřena pokuta ve
výši 30 000,-- Kč plus náhrada nákladů řízení ve výši 1 000,-- Kč.
Obec Kunžak je přesvědčena, že v případě ořezu tří lip na pozemcích p.č. 697/3 a
697/4 v k.ú. a obci Mosty se Obec nedopustila poškození těchto dřevin tak, jak je uvedeno
v rozhodnutí ČIŽP ze dne 15.02.2011 a že se jedná o subjektivní názor tohoto správního
orgánu.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby podal odvolání proti rozhodnutí
České inspekce životního prostředí ze dne 15.02.2011, čj.
IŽP/42/OOP/SR01/1016434.003/11/CMD
Hlasování: jednohlasně
b) Poděkování za poskytnutí příspěvku
Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Českého svazu včelařů, ZO Jindřichův
Hradec, ve kterém děkují za poskytnutí příspěvku na tlumení nakažlivých chorob včelstev na
rok 2011.
Zastupitelstvo bere na vědomí poděkování Českého svazu včelařů, ZO Jindřichův Hradec za
poskytnutí příspěvku na tlumení nakažlivých chorob včelstev.
c) Protipovodňová opatření – revitalizace toků Chlum a Struha.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem protipovodňových opatření, předložených firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha.
Jedná se o opatření v povodí Nežárky- revitalizace potoků Chlum a Struha. Revitalizace
spočívá v rozvlnění trasy toků a snížení kapacity koryta tak, aby byl podpořen neškodný
rozliv vody do okolních luk během povodně. Toto řešení je navrhováno i na ploše, označené
ve schváleném územním plánu obce Kunžak číslem 43 – plocha pro rybník /obnova
Michalova rybníka/ a písmenem A – plochy jižně od Michalova rybníka, určené územním
plánem jako plochy sportu.
Po realizaci navrhovaných revitalizací by tyto plochy nebylo možné využít k záměrům, které
umožňuje schválený územní plán obce Kunžak.
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Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s návrhem revitalizací toků Chlum a Struha
v lokalitě bývalého Michalova rybníka a přilehlých pozemků směrem k silnici II.třídy Kunžak
– Dačice. V této lokalitě navrhuje provést revitalizační opatření tak, aby byla v souladu
s platným územním plánem obce Kunžak a jejichž součástí bude obnova bývalého Michalova
rybníka.
Hlasování: jednohlasně
d) Mgr. Krafková informovala o tom, že pan Žák telefonicky poděkoval za poskytnutí
finančního příspěvku Kruhu přátel díla Karly Vobišové o.s. Gorazdova 19, 120 00 Praha 2 na
vydání Monografie kunžacké rodačky Karly Vobišové, první české sochařky. Pan Žák v této
souvislosti navrhuje obci tři způsoby ocenění díla Karly Vobišové :
- čestné občanství v obci Kunžak
- síň pro turisty s některými jejími pracemi
- pamětní deska na budově školy
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak pořídila na své náklady pamětní desku
k 60. výročí úmrtí Karly Vobišové , místní rodačky, první české akademické sochařky. Deska
bude umístěna na budově ZŠ SNW Kunžak.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 6
zastupitelstva obce Kunžak z jednání dne 17.02.2011
Zastupitelstvo obce:
S c h v a l u je :
- aby na akci „Modernizace místních komunikací v Kunžaku“ byla vybrána firma ALPINE
Bau CZ s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo za nabídnutou cenu 3 391 440,87 Kč bez
DPH a pověřuje starostu, aby po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání podepsal smlouvu o
dílo.
- předložení žádosti o podporu projektu s názvem MODERNIZACE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V KUNŽAKU do 13. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5
- Rozvoj místních komunikací a v případě podpoření projektu i jeho následnou realizaci
s tím, že financování projektu s názvem "MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V
KUNŽAKU" bude v rámci rozpočtu obce Kunžak /celkový rozpočet projektu 4 886 729,05
Kč včetně DPH; způsobilé výdaje projektu 4 789 729,05 Kč včetně DPH; nezpůsobilé výdaje
projektu 97 000,- Kč včetně DPH/ a finanční krytí projektu bude zajištěno po celé období
realizace projektu včetně případných změn harmonogramu.
- aby k podání nabídky na realizaci akce „Prodloužení vodovodu Kunžak – Malé Podolí „
byly osloveny tyto firmy:
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
PAS PLUS s.r.o., Nupaky 148, Říčany u Prahy, koresp. adresa Valtínov 41,
378 53 Strmilov
Vodovody a kanalizace JČ a.s., Boženy Němcové 12, 370 80 České Budějovice
- inventarizaci majetku Obce Kunžak podle stavu ke dni 31.12.2010. Podrobná zpráva o
výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- Vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- navýšení příspěvku na provoz Základní školy SNW Kunžak pro rok 2011 o 86 225,-- Kč
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- Rozpočtová opatření vlastní č. 1-3/2011, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
- výsledek hospodaření ZŠ SNW Kunžak za rok 2010- zisk ve výši 42 812,60 Kč
- hospodaření MŠ Kunžak za rok 2010 – zisk ve výši 6 667,42 Kč
- poskytnutí příspěvku ve výši 4 000,-- Kč Českému svazu žen Kunžak na pořádání dětského
karnevalu dne 05.03.2011
- poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,-- Kč TJ Kunžak, oddíl kopané mladších přípravek na
turnaj v sálové kopané 19.3.2011.
S o u h l a s í:
- aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě kupní na parcelu označenou v GP
číslo 951-1/2011 jako parcela 271/4 zahrada o výměře 1602 m2 v obci a k.ú.Kunžak se
Zdeňkem a Lenkou Pudilovými, za nabídnutou kupní cenu 251 000,-- Kč.
Ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude podmínka, že budoucí kupující na předmětném
pozemku 271/4 v obci a k.ú. Kunžak do 18 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
kupní zahájí fyzickou výstavbu rodinného domu na základě příslušného správního
rozhodnutí. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dní od fyzického zahájení stavby rodinného
domu na pozemku 271/4 v obci a k.ú.Kunžak. Budoucí kupující uhradí při uzavření kupní
smlouvy hodnotu daně z převodu nemovitostí, oddělovací geometrický plán, vklad do katastru
nemovitostí a cenový odhad pozemku.Kupní cena a další sjednaná plnění budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán
po úhradě kupní ceny a sjednaných plnění.
Pokud nebudou splněny podmínky sjednané ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní, nedojde
k uzavření kupní smlouvy.Pozemek zůstane v majetku Obce Kunžak. Obec nebude hradit
žádné náklady vynaložené budoucím kupujícím na předmětném pozemku určeném ke stavbě
rodinného domu a ten je v případě odstoupení od smlouvy povinen uvést pozemek do
původního stavu na své náklady.
- s uzavřením Dodatku ke smlouvě mezi Obcí Kunžak a ZŠ SNW Kunžak o poskytování
služeb – vytápění budovy OÚ za cenu 160 000,-- Kč a rok s účinností od 01.01.2011.
- s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ SNW Kunžak za rok 2010 takto:
- převod do fondu odměn
30 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu
12 812,60 Kč
- a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Kunžak za rok 2010 takto:
- převod do fondu odměn
4 000,-- Kč
- převod do rezervního fondu
2 667,42 Kč
- s tím, aby Obec Kunžak pořídila na své náklady pamětní desku k 60. výročí úmrtí Karly
Vobišové , místní rodačky, první české akademické sochařky. Deska bude umístěna na
budově ZŠ SNW Kunžak.
B e r e n a v ě d o m í:
- informaci o jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na realizaci akce
„Prodloužení vodovodu – Kunžak Malé Podolí“.
- poděkování Českého svazu včelařů, ZO Jidnřichův Hradec za poskytnutí příspěvku na
tlumení nakažlivých chorob včelstev..
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N e s o u h l a s í:
- s návrhem revitalizací toků Chlum a Struha v lokalitě bývalého Michalova rybníka a
přilehlých pozemků směrem k silnici II. třídy Kunžak – Dačice. V této lokalitě navrhuje
provést revitalizační opatření tak, aby byla v souladu s platným územním plánem obce
Kunžak a jejichž součástí bude obnova bývalého Michalova rybníka.
Po v ě ř u j e :
- starostu, aby podal odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne
15.02.2011, čj. IŽP/42/OOP/SR01/1016434.003/11/CMD

Ověřovatelé:
Vobrová Drahoslava

Kudrna Josef

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 18.15 hodin
Zapsala:Matoušková

