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Z á p i s č. 8
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová D., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec V.,
Pala J., Rozporka L., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P.
Program:
1. Výběr zhotovitele akce „Zadláždění chodníků Nerudova ulice
Kunžak“
2. Návrh na pořízení změny ÚP Kunžak
3. Žádost o prodloužení veřejného vodovodu
4. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – výsledek šetření podnětu
5. Žádost o finanční příspěvek – Centrum zdravotně postižených
6. Rozpočtová opatření vlastní
7. Směna spoluvlastnických podílů v obci Kunžak na pozemku 953/1
v k.ú. Mosty, část Zvůle
8. Žádost o koupi části pozemku v obci Kunžak p.č. 51/1 v k.ú.
Mosty, část Mosty
9. Žádost o koupi části pozemků v obci Kunžak p.č. 268/1 a 272/14 a
směnu části pozemků p.č. 293/1 a 301/2 za část pozemku 1260/1
v k.ú. Mosty, část Mosty
10. Žádost Českého zahrádkářského svazu ZO II Kunžak o zřízení
věcného břemene vodovodu na pozemcích č. 4750/1,4752,280/4 a
90/4 v obci a k.ú. Kunžak
11. Žádost o koupi části pozemků v obci Kunžak p.č. 988/3 v k.ú.
Mosty , část Zvůle
12. Různé
a) Odvolání proti rozhodnutí ČIŽP – lípy Mosty – výsledek
b) Grant na podporu jednotek SDH Kunžak
c) Prodej mulčovače, malotraktoru, okružní pily
d) Dar obci – Živnostníci Kunžak
e) Oprava komunikace III/02316 – průtah obcí na Suchdol
f) Letecké snímkování
g) Nadace ČEZ– Oranžové hřiště
h) Dotace, granty – informace
13. Diskuze
14. Závěr
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovatelé zápisu sedmého zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 24.03.2011 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
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K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Zadláždění chodníků – Nerudova ulice Kunžak“ ze dne
13.04.2011 v 17.00 hodin.
Komise: MVDr. Vít Němec – předseda /losem/
Kudrna Josef, Ing. Popela Petr
Obeslány byly tyto firmy:
- AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III,377 01 Jindřichův Hradec
- KORINT - stavební s.r.o.,Kramářova 24,380 01 Dačice
- Krňa Antonín,Benátky 674,378 21 Kardašova Řečice
- Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
- Staving Studená spol. s r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- SATES Čechy s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč
Do výběrového řízení se na základě zveřejnění výzvy dále přihlásily tyto firmy:
- EUROVIA CS a.s.,Planá 72,České Budějovice
- COLAS CZ a.s., závod Jih, provoz Tábor, Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
- Michal Jakubec, Bydlinského 16, 391 01 Sezimovo Ústí I
- Výkopové práce Zich, Strmilov
- METROSTA CZ, spol. s r.o., Palackého nám. 514, Počátky, doručovací adresa Kunžak,
náměstí Komenského 92
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, Telč
- Krňa Antonín,Benátky 674,378 21 Kardašova Řečice
- Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
- COLAS CZ a.s., závod Jih, provoz Tábor, Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
- AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III,377 01 Jindřichův Hradec
- EUROVIA CS a.s.,Planá 72,České Budějovice
- Staving Studená spol. s r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- Michal Jakubec, Bydlinského 16, 391 01 Sezimovo Ústí I
- METROSTA CZ, spol. s r.o., Palackého nám. 514, Počátky, doručovací adresa Kunžak,
náměstí Komenského 92
Nabídku nepředložily tyto přihlášené firmy:
- KORINT - stavební s.r.o.,Kramářova 24,380 01 Dačice
- Výkopové práce Zich, Strmilov
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou
akci. Poté předseda komise v 17.10 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1. SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, Telč
Nabídnutá cena : 482 081,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. Krňa Antonín,Benátky 674,378 21 Kardašova Řečice
Nabídnutá cena: 387 627,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
3. Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 357 017,96 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
4. COLAS CZ a.s., závod Jih, provoz Tábor, Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
Nabídnutá cena 476 844,76 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
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5. AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III,377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena : 477 850,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
6. EUROVIA CS a.s.,Planá 72,České Budějovice
Nabídnutá cena: 599 292,18 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
7. Staving Studená spol. s r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Nabídnutá cena: 564571,77 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
8. Michal Jakubec, Bydlinského 16, 391 01 Sezimovo Ústí I
Nabídnutá cena 398 170,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
9. METROSTA CZ, spol. s r.o., Palackého nám. 514, Počátky, doručovací adresa Kunžak,
náměstí Komenského 92
Nabídnutá cena 500 730,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání nesplněny – nabídka vyřazena, dále nehodnocena
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí:
1. Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 357 017,96 Kč včetně DPH
2. Krňa Antonín,Benátky 674,378 21 Kardašova Řečice
Nabídnutá cena: 387 627,-- Kč včetně DPH
3. Michal Jakubec, Bydlinského 16, 391 01 Sezimovo Ústí I
Nabídnutá cena 398 170,-- Kč včetně DPH
4. COLAS CZ a.s., závod Jih, provoz Tábor, Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
Nabídnutá cena 476 844,76 Kč včetně DPH
5. AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III,377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena : 477 850,-- Kč včetně DPH
6. SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, Telč
Nabídnutá cena : 482 081,-- Kč včetně DPH
7. Staving Studená spol. s r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Nabídnutá cena: 564571,77 Kč včetně DPH
8. EUROVIA CS a.s.,Planá 72,České Budějovice
Nabídnutá cena: 599 292,18 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce
„Zadláždění chodníků – Nerudova ulice Kunžak“ firmu Jindřichohradecké montáže s.r.o,
Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 357 017,96 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Návrh na pořízení změny ÚP
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stanoviskem odboru výstavby a ÚP
Městského úřadu Jindřichův Hradec k návrhu Petra a Miloslava Havelkových na změnu ÚP
obce Kunžak.
Předmětem změny ÚP obce Kunžak je vymezení plochy rekreace za účelem výstavby
rekreačních chat.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 2 ÚP obce Kunžak, týkající se
vymezení plochy rekreace za účelem výstavby rekreačních chat na parcelách PK
4455,4456,4457,4459,4460,4461,4437/1,4438,4412/1 a 4412/2 v k.ú. Kunžak s tím, že
veškeré náklady spojené s pořízením změny č. 2 uhradí navrhovatelé Petr Havelka,
Kosmonautů 17/V, Jindřichův Hradec a Miloslav Havelka, Vajgar 721/III, Jindřichův Hradec
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Žádost o prodloužení veřejného vodovodu
Obec Kunžak prodala manželům Zdeňkovi a Lence Pudilovým, Kunžak parcelu č.
271/4 v k.ú. Kunžak na stavbu rodinného domu. Manželé Pudilovi požádali o zřízení
vodovodního řádu tak, aby na něj mohli vodovodní přípojkou připojit budoucí rodinný dům
na výše uvedené parcele. Jedná se o cca 40 m vodovodního řádu v nezpevněném povrchu.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zřízením vodovodního řádu k parcele č. 271/4
v obci a k.ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem šetření Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ze dne 04.04.2011 ve věci podnětu, týkajícího se postupu obce Kunžak jako
zadavatele při zadávání veřejné zakázky – „Zpracování PD systému dešťové a splaškové
kanalizace včetně technologie čištění splaškových vod místní částí obce Kunžak – Mosty,
Valtínov, Suchdol“
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neshledal důvod k zahájení správního řízení ve věci
postupu obce Kunžak jako zadavatele při zadávání veřejné zakázky – „Zpracování PD
systému dešťové a splaškové kanalizace včetně technologie čištění splaškových vod místní
částí obce Kunžak – Mosty, Valtínov, Suchdol“.
Výsledek šetření podnětu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ve věci postupu obce Kunžak jako zadavatele
při zadávání veřejné zakázky – „Zpracování PD systému dešťové a splaškové kanalizace
včetně technologie čištění splaškových vod místní částí obce Kunžak – Mosty, Valtínov,
Suchdol“. Výsledek šetření podnětu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
K bodu 5:
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s., Janderova 147/II, Jindřichův
Hradec žádá o poskytnutí finančního příspěvku na krytí nezbytných nákladů.
V roce 2009 činil poskytnutý příspěvek 2 000,--Kč, v roce 2010 o příspěvek nežádali.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Centru pro
zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s., Janderova 147/II, Jindřichův Hradec ve výši
2 000,--Kč.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 6:
Zastupitelstvu byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 7-9/2011. Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje Rozpočtová opatření vlastní
č. 7-9/2011. Tato rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Zastupitelstvo Obce Kunžak ve svém usnesení č. 7 dne 24.03.2011 mimo jiné
rozhodlo o uzavření směnné smlouvy na směnu spoluvlastnických podílů s Ing.Antonínem
Lovětínským, bytem Kunžak,část Zvůle 16, na p.č. 953/1 trvalý travní porost v obci
Kunžak,část Zvůle,k.ú.Mosty podle geometrického plánu č. 344-8/2011.
Obec Kunžak obdržela dne 14.04.2011 od Ing.Antonína Lovětínskéhožádost o
revokaci usnesení ze 7.zasedání zastupitelstva Obce Kunžak ze dne 24.03.2011, bod 10
zápisu.Žádá aby podílové spoluvlastnictví bylo vypořádáno nikoli směnou, ale smlouvou o
zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků uzavřené podle ustanovení
§ 141 občanského zákoníku v platném znění.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s revokací části usnesení ze 7.zasedání
zastupitelstva Obce Kunžak ze dne 24.03.2011, týkající se bodu 10 zápisu, tj. ruší souhlas s
uzavřením směnné smlouvy na směnu spoluvlastnických podílů mezi Obcí Kunžak
a Ing.Antonínem Lovětínským,bytem Kunžak,část Zvůle 16 na p.č. 953/1 trvalý travní porost
v obci Kunžak,část Zvůle,k.ú.Mosty podle geometrického plánu č. 344-8/2011.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít smlouvu o
zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků podle ustanovení § 141
občanského zákoníku v platném znění na parcelu 953/1 v obci Kunžak,k.ú.Mosty,část Zvůle
podle geometrického plánu č. 344-8/2011 za těchto podmínek:
a) smlouvou bude zrušeno podílové spoluvlastnictví a na vypořádání spoluvlastníků si
účastníci vyplatí částku Kč 100,--/m2 v rozdílu ve výměře.
b) Obec Kunžak se stane výlučným vlastníkem dílu „a“ o výměře 11 m2 odděleného z p.č.
953/1 podle geometrického plánu č. 344-8/2011 a sloučeného do p.č. 951/1 ost.pl.jiná plocha
a podílový spoluvlastník p.č. 953/1 se stane výlučným vlastníkem zbytku parcely 953/1
travní porost v obci Kunžak,část Zvůle, k.ú.Mosty o výměře 287 m2.
c)každá smluvní strana uhradí :polovinu nákladů na pořízení geometrického plánu a polovinu
poplatku za vklad do katastru nemovitostí
d)Smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků podle
ustanovení § 141 občanského zákoníku v platném
znění bude podepsána nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva Obce Kunžak o
uzavření smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků .Částka
za vypořádání spoluvlastníků bude uhrazena nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud
nebude smlouva uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena částka za vypořádání
spoluvlastníků, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Kontrolní výbor na místě samém provedl šetření zda a v jakém rozsahu je možný
prodej části pozemku KN 51/1 v k.ú. Mosty u domu čp. 63 v Kunžaku,část Mosty. Kontrolní
výbor navrhuje odprodej části parcely KN 51/1 v k.ú. Mosty u domu čp. 63 v rozsahu
současně zaploceného pozemku. U části pozemku před domem, požadovaného rovněž
k prodeji, výbor prodej nedoporučuje.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
KN 51/1 v k.ú. Mosty u domu čp. 63 v Mostech v rozsahu současně zaploceného pozemku,
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a to na základě geometrického plánu, který si na vlastní náklady zajistí žadatel. Podmínkou je,
že při zaměřování bude přítomen zástupce Obce Kunžak a termín zaměření bude oznámen
nejméně jeden týden předem.Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2, vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.Pokud podle zaměření pozemku bude kupní cena přesahovat Kč
5000,--, bude vyhotoven cenový odhad, který rovněž uhradí kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději
v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku KN
51/1 v k.ú.Mosty před domem čp. 63.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Kontrolní výbor provedl šetření zda je možná směna částí pozemků KN 293/1 a KN
301/2 za část obecního pozemku 1260/1 v obci Kunžak,část Mosty, k.ú.Mosty a zda a v jakém
rozsahu je možný prodej části pozemků 272/14 a 268/1 v k.ú. Mosty na parkování.
Tyto pozemky jsou podle schváleného územního plánu určeny jako Zp –veřejná zeleň, parky
a SN – plochy smíšené nezastaveného území zemědělské. Obec Kunžak v současné době
realizuje rekonstrukci místní komunikace Suchdol-Mosty, jejíž součástí bude i její geodetické
zaměření. Kontrolní výbor doporučuje, aby žádost o směnu částí pozemků KN 293/1 a KN
301/2 za část obecního pozemku 1260/1 v obci Kunžak, část Mosty,k.ú. Mosty byla
projednána až po zaměření komunikace, které ukáže skutečné majetkové poměry. Prodej částí
pozemků 272/14 a 268/1 v k.ú.Mosty kontrolní výbor nedoporučuje.
Zastupitelstvo Obce Kunžak odkládá projednání žádosti o směnu částí pozemků KN
293/1 a KN 301/2 za část obecního pozemku 1260/1 v obci Kunžak, k.ú.Mosty do doby, kdy
bude geodeticky zaměřena místní komunikace Suchdol-Mosty. Toto zaměření bude součástí
nyní realizované rekonstrukce místní komunikace Suchdol-Mosty.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemků
272/14 a 268/1 v k.ú.Mosty. Tyto pozemky jsou podle schváleného územního plánu určeny
jako Zp –veřejná zeleň, parky a SN – plochy smíšené nezastaveného území zemědělské.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Český zahrádkářský svaz ZO II Kunžak žádá Obec Kunžak o bezúplatné zřízení
věcného břemene na dobu neurčitou pro stávající vodovod vybudovaný v roce 1982 pro
zavlažování zahrádek členů svazu zahrádkářů. Vodovod je situován na pozemcích Obce
Kunžak číslo 4750/1, 4752,280/4 a 90/4 v obci a k.ú.Kunžak na Malém Podolí.
Zastupitelstvo Obce Kunžak odkládá projednání žádosti Českého zahrádkářského
svazu ZO II Kunžak o bezúplatné zřízení věcného břemene pro stávající vodovod
vybudovaný v roce 1982 na Malém Podolí do doby, než žadatel předloží geometrický plán
na zaměření trasy stávajícího vodovodu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 11:
Obec obdržela žádost o odkoupení části pozemku 988/3 v Kunžaku,část Zvůle,k.ú.Mosty.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor,aby na místě provedl místní
šetření, zda a v jakém rozsahu je možný prodej části pozemku 988/3 v k.ú.Mosty, část Zvůle.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
a) Obec Kunžak podala dne 01.03.2011 odvolání proti rozhodnutí ČIŽP, oblastního
inspektorátu České Budějovice proti pokutě a náhradním opatřením za poškození lip v k.ú.
Mosty a povinnost nahradit náklady řízení.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako příslušný
odvolací orgán zrušil I. výrok rozhodnutí ČIŽP a řízení o uložení náhradního opatření zastavil
a změnil II. výrok rozhodnutí ČIŽP tak, že pokutu uloženou obci Kunžak snížil z 30 000,-- Kč
na částku 10 000,-- Kč. Rozhodnutí ohledně povinnosti nahradit náklady řízení paušální
částkou 1000,-- Kč uložené III. výrokem ČIŽP potvrdil. Odvolací orgán ve svém odůvodnění
mimo jiné uvádí, že vedené správní řízení je pro obec jistě dostatečnou výstrahou před ne
zcela uváženou činností na úseku ochrany přírody a krajiny a že určitou roli nepřímého
postihu sehraje potřeba větší péče o tyto stromy a dospěl tedy k rozhodnutí uloženou pokutu
snížit na částku 10 000,-- Kč, tj. k pouze výchovně preventivnímu cíli správního trestání. Proti
tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 91 odst. 1 Správního řádu nelze dále odvolat.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku projednání odvolání proti rozhodnutí
ČIŽP, oblastního inspektorátu České Budějovice proti pokutě a náhradním opatřením za
poškození lip v k.ú. Mosty a povinnost nahradit náklady řízení.
b) Jihočeský kraj vypsal grant na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje. Obec Kunžak připravila žádost na vybavení zásahových vozů pro hasiče
Kunžak. Celková předpokládaná cena činí 163 410,-- Kč. Maximální podíl dotace činí 70%.
Dofinancování obcí by tedy v případě získání grantu činilo 49 023,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci
do grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje na vybavení zásahových vozů pro SDH Kunžak s tím, že projekt bude dofinancován
z rozpočtu obce.
Hlasování: jednohlasně
c) Obec Kunžak vlastní mimo jiné nepotřebný dlouhodobý majetek:
Malotraktor s jednoradlicovým pluhem rok pořízení 1991, pořizovací cena 60 150,-- Kč,
mulčovač za malotraktor LM3/130 rok pořízení 2000, pořizovací cena 51 825,60 Kč
cirkulárka pořizovací cena 4 000,-- Kč.
Starosta navrhuje nabídnout výše uvedený majetek k prodeji.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje
malotraktoru s jednoradlicovým pluhem rok pořízení 1991, pořizovací cena 60 150,-- Kč,
mulčovače za malotraktor LM3/130 rok pořízení 2000, pořizovací cena 51 825,60 Kč,
cirkulárky pořizovací cena 4 000,-- Kč.
Cenové nabídky zájemci doručí na obecní úřad v zalepené obálce do 13.05.2011- pátek do
13.00 hodin. Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z podaných nabídek.
Hlasování: jednohlasně
d) Živnostníci z Kunžaku pořádající Ples živnostníků hodlají poskytnout obci Kunžak peněžní
dar ve výši Kč 7 000,-- jako příspěvek na nábytek do zahradního altánu Domu s
pečovatelskou službou.
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Zastupitelstvo obce Kunžak přijímá peněžitý dar ve výši Kč 7 000,-- poskytnutý obci
Kunžak živnostníky z Kunžaku jako příspěvek na nábytek do zahradního altánu Domu
s pečovatelskou službou.
Hlasování: jednohlasně
e) Správa a údržba silnic předpokládá, že v roce 2012 provede opravu komunikace III/02316
průtah Kunžaku směrem na Suchdol. Obec Kunžak by se podílela na zadání projektové
dokumentace, ve které by byly řešeny mimo opravy komunikace i případné nové chodníky.
Po vyhotovení projektové dokumentace by bylo vypsáno společné výběrové řízení na
dodavatele stavby.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby se obec Kunžak podílela na zadání projektové
dokumentace na opravu komunikace III/02316 průtah Kunžaku směrem na Suchdol, ve které
budou vyčleněny stavební objekty pro investora obec Kunžak (případné chodníky) a investora
SÚS. Po vyhotovení projektové dokumentace bude vypsáno společné výběrové řízení na
dodavatele stavby.
Hlasování: jednohlasně
f) Firma Tomáš Hora letecké snímkování nabízí obci Kunžak zhotovení šikmého barevného
leteckého snímku s UV folií formát 120x80 cm na Kapa podložce v rámu Nielsen za cenu
9 960,-- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s tím, aby obec Kunžak nechala zhotovit
šikmý barevný letecký snímek s UV folií formát 120x80 cm na Kapa podložce v rámu
Nielsen za cenu 9 960,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
g) Obec Kunžak podala žádost o dotaci do Nadace ČEZ oranžové hřiště 2011. Správní rada
Nadace ČEZ rozhodla této žádosti nevyhovět.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
h) Obec Kunžak podala k dnešnímu dni tyto žádosti o poskytnutí dotace:
Program POV
Prodloužení vodovodu Kunžak Malé Podolí - žádost 160 000,-- Kč schváleno 140 000,-- Kč
Úroky z úvěru na DPS - žádost 53 000,-- Kč schváleno 53 000,-- Kč
Granty Jč Kraje
Obnova požární nádrže Za ulicí Kunžak - dotace nepřiznána
Hrajeme si, učíme se na zdravém vzduchu (vybavení MŠ venkovním nábytkem) – dotace
nepřiznána
Kanalizace a ČOV pro obec Suchdol u Kunžaku – dotace nepřiznána
Žádosti podané o kterých dosud nebylo rozhodnuto:
Informační ukazatele rychlosti Kunžak část Valtínov
Drobná sakrální architektura
Připravované žádosti o dotace:
Vybavení dvou zásahových vozů SDH Kunžak
Úroky z úvěru pro předfinancování projektu Kunžak – rekonstrukce a modernizace MK
Zastupitelstvo bere informaci o dotacích a grantech na vědomí.
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U s n e s e n í č. 8
zastupitelstva obce Kunžak ze dne 21.04.2011
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- se zřízením vodovodního řádu k parcele č. 271/4 v obci a k.ú. Kunžak.
- s poskytnutím finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s.,
Janderova 147/II, Jindřichův Hradec ve výši
2 000,--Kč.
- s revokací části usnesení ze 7.zasedání zastupitelstva Obce Kunžak ze dne 24.03.2011,
týkající se bodu 10 zápisu, tj. ruší souhlas s uzavřením směnné smlouvy na směnu
spoluvlastnických podílů mezi Obcí Kunžak a Ing.Antonínem Lovětínským,bytem
Kunžak,část Zvůle 16 na p.č. 953/1 trvalý travní porost v obci Kunžak,část Zvůle,k.ú.Mosty
podle geometrického plánu č. 344-8/20
- se zveřejněním záměru uzavřít smlouvu o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání
spoluvlastníků podle ustanovení § 141 občanského zákoníku v platném znění na parcelu
953/1 v obci Kunžak,k.ú.Mosty,část Zvůle podle geometrického plánu č. 344-8/2011 za
těchto podmínek:
a) smlouvou bude zrušeno podílové spoluvlastnictví a na vypořádání spoluvlastníků si
účastníci vyplatí částku Kč 100,--/m2 v rozdílu ve výměře.
b) Obec Kunžak se stane výlučným vlastníkem dílu „a“ o výměře 11 m2 odděleného z p.č.
953/1 podle geometrického plánu č. 344-8/2011
a sloučeného do p.č. 951/1 ost.pl.jiná plocha a podílový spoluvlastník p.č. 953/1 se stane
výlučným vlastníkem zbytku parcely 953/1 travní porost v obci Kunžak,část Zvůle,
k.ú.Mosty o výměře 287 m2.
c)každá smluvní strana uhradí :polovinu nákladů na pořízení geometrického plánu a polovinu
poplatku za vklad do katastru nemovitostí
d)Smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků podle
ustanovení § 141 občanského zákoníku v platném
znění bude podepsána nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva Obce Kunžak o
uzavření smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků .Částka
za vypořádání spoluvlastníků bude uhrazena nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud
nebude smlouva uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena částka za vypořádání
spoluvlastníků, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku KN 51/1 v k.ú. Mosty u domu čp. 63
v Mostech v rozsahu současně zaploceného pozemku, a to na základě geometrického plánu,
který si na vlastní náklady zajistí žadatel. Podmínkou je, že při zaměřování bude přítomen
zástupce Obce Kunžak a termín zaměření bude oznámen nejméně jeden týden předem.Kupní
cena se stanovuje na Kč 30,--/m2, vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.Pokud podle
zaměření pozemku bude kupní cena přesahovat Kč 5000,--, bude vyhotoven cenový odhad,
který rovněž uhradí kupující.Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od
rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou
uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto
termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce
Kunžak.
- s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci do grantového programu na podporu jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na vybavení zásahových vozů pro SDH
Kunžak s tím, že projekt bude dofinancován z rozpočtu obce.
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- s tím, aby se obec Kunžak podílela na zadání projektové dokumentace na opravu
komunikace III/02316 průtah Kunžaku směrem na Suchdol, ve které budou vyčleněny
stavební objekty pro investora obec Kunžak (případné chodníky) a investora SÚS. Po
vyhotovení projektové dokumentace bude vypsáno společné výběrové řízení na dodavatele - - s tím, aby obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje malotraktoru s jednoradlicovým pluhem
rok pořízení 1991, pořizovací cena 60 150,-- Kč, mulčovače za malotraktor LM3/130 rok
pořízení 2000, pořizovací cena 51 825,60 Kč ,cirkulárky pořizovací cena 4 000,-- Kč.
Cenové nabídky zájemci doručí na obecní úřad v zalepené obálce do 13.05.2011- pátek do
13.00 hodin. Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z podaných nabídek
Schvaluje:
- jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Zadláždění chodníků – Nerudova ulice
Kunžak“ firmu Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec za
nabídnutou cenu 357 017,96 Kč včetně DPH.
- pořízení změny č. 2 ÚP obce Kunžak, týkající se vymezení plochy rekreace za účelem
výstavby rekreačních chat na parcelách PK 4455, 4456,4457, 4459,4460,4461, 4437/1,
4438,4412/1 a 4412/2 v k.ú. Kunžak s tím, že veškeré náklady spojené s pořízením změny
č. 2 uhradí navrhovatelé Petr Havelka, Kosmonautů 17/V, Jindřichův Hradec a Miloslav
Havelka, Vajgar 721/III, Jindřichův Hradec
- Rozpočtová opatření vlastní č. 7-9/2011. Tato rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu.
stavby.
N e s o u h l a s í:
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku KN 51/1 v k.ú.Mosty před domem čp. 63.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemků 272/14 a 268/1 v k.ú.Mosty. Tyto pozemky
jsou podle schváleného územního plánu určeny jako Zp –veřejná zeleň, parky a SN – plochy
smíšené nezastaveného území zemědělské.
- s tím, aby obec Kunžak nechala zhotovit šikmý barevný letecký snímek s UV folií formát
120x80 cm na Kapa podložce v rámu Nielsen za cenu 9 960,-- Kč včetně DPH.
P ř i j í m á:
- peněžitý dar ve výši Kč 7 000,-- poskytnutý obci Kunžak živnostníky z Kunžaku jako
příspěvek na nábytek do zahradního altánu Domu s pečovatelskou službou.
Pověřuje:
- starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168,
377 01 Jindřichův Hradec na akci „Zadláždění chodníků – Nerudova ulice Kunžak“
- kontrolní výbor,aby na místě provedl místní šetření, zda a v jakém rozsahu je možný prodej
části pozemku 988/3 v k.ú.Mosty, část Zvůle.
O d k l á d á:
- projednání žádosti o směnu částí pozemků KN 293/1 a KN 301/2 za část obecního pozemku
1260/1 v obci Kunžak, k.ú.Mosty do doby, kdy
bude geodeticky zaměřena místní komunikace Suchdol-Mosty. Toto zaměření bude součástí
nyní realizované rekonstrukce místní komunikace Suchdol-Mosty.
- projednání žádosti Českého zahrádkářského svazu ZO II Kunžak o bezúplatné zřízení
věcného břemene pro stávající vodovod vybudovaný v roce 1982 na Malém Podolí do doby,
než žadatel předloží geometrický plán na zaměření trasy stávajícího vodovodu.
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Bere na vědomí:
- informaci ve věci postupu obce Kunžak jako zadavatele při zadávání veřejné zakázky –
„Zpracování PD systému dešťové a splaškové kanalizace včetně technologie čištění
splaškových vod místní částí obce Kunžak – Mosty, Valtínov, Suchdol“. Výsledek šetření
podnětu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- informaci o výsledku projednání odvolání proti rozhodnutí ČIŽP, oblastního inspektorátu
České Budějovice proti pokutě a náhradním opatřením za poškození lip v k.ú. Mosty a
povinnost nahradit náklady řízení.
- informaci o dotacích a grantech.

Ověřovatelé:
Ing. Popela Petr

Rozporka Luboš

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 18.30 hodin
Zapsala: Matoušková

