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Z á p i s č. 10
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak , konané dne 23.06.2011 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Vobrová Dr., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec V.,
Pala J., Rozporka L., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P.
Přítomná veřejnost: dle prezenční listiny
Program:
1. Splašková kanalizace Valtínov
2. Výběr firem na akce: „Oprava střechy čp. 394“ v Kunžaku
„Oprava místnosti v čp. 394“ v Kunžaku
3. Žádost o finanční příspěvek TJ Kunžak
4. Žádost o finanční příspěvek Šrot tým Kunžak
5. Žádost o finanční příspěvek TRIsk České Budějovice
6. Rozpočtová opatření vlastní
7. Žádost o koupi části pozemku 51/1 u čp. 34 v k.ú.Mosty, Kunžak,
část Mosty.
8. Žádost o koupi celých pozemků 788/3, 760/6 a 760/2 a 759/17
v k.ú.Mosty.
9. Prodej části pozemku 788/3 – dle GP 788/4 k.ú.Mosty.
10. Žádost o koupi části pozemku 760/2 v k.ú.Mosty.
11. Smlouva o zřízení věcného břemena vedení vodovodu na
pozemcích p.č. 280/4, 4750/1, 4750/2 a 4752 v k.ú. Kunžak – pro
II. ZO Českého zahrádkářského svazu Kunžak
12. Žádost o koupi části pozemku 1395/1 v k.ú. Kunžak u čp. 311
Velké Podolí.
13. Žádost o koupi části p.č. 4746/6 před domem čp. 54 Malé Podolí
Kunžak.
14. Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro E-ON Distribuce a.s. na p.č. 271/4
k.ú.Kunžak – zařízení distribuční soustavy -NN RD Pudilovi.
15. Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro E-ON Distribuce,a.s.– zařízení distribuční
soustavy – Kunžak-VN,TS,NN (zahrady) p.č. 4750/1 v k.ú.Kunžak.
16. Různé
a) obsazení volného místa v údržbě obce
b) ZŠ SNW – titul EKOŠKOLA – informace
c) Žádost manželů Smejkalových
d) Dopis Pavla, Jana a Jany Strakových
e) EKOSKLÁDKA – informace
f) Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Kunžak
g) Dotace, granty 2011 – informace
h) Úhyn ryb v návesních rybnících ve Valtínově – informace
ch) Investiční akce – informace
i) Letecké fotografie – nabídka
j) Sjezd – ulice Nerudova
17. Diskuze
18. Závěr
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Bod 4: Žádost o příspěvek Šrot tým Kunžak - byla vzata zpět.
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Na dotaz starosty, zda bude někdo z veřejnosti chtít vystoupit k některému bodu jednání se
nikdo z přítomné veřejnosti nepřihlásil.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Kálal Robert, Brunnerová Alena
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovatelé zápisu devátého zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 23.05.2011 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Starosta informoval na minulém jednání zastupitelstva o tom, že Obec Kunžak dne
24.03.2011 obdržela výzvu odboru výstavby a ÚP Městského úřadu J.Hradec o doplnění
žádosti k územnímu řízení mimo jiné o souhlasy vlastníků pozemků s jejich ověřeným
podpisem. Na základě této výzvy obeslala Obec Kunžak všechny vlastníky nemovitostí ve
Valtínově se žádostí o vyjádření souhlasu či nesouhlasu s umístěním bočního kanalizačního
řadu včetně domácí čerpací jímky na jejich pozemku, aby bylo možné zjistit zda v projektové
přípravě tlakové kanalizace je či není možné pokračovat.
K dnešnímu dni obdržela Obec Kunžak tato vyjádření:
Přehled
ČOV A TLAKOVÁ KANALIZACE VALTÍNOV 6/2011

Ano
Ne
Nevyjádřili stanovisko
Celkem

Nemovitosti
35
11
30
76

Přepočtení
odkanalizovaní
Majitelé
obyvatelé
nemovitostí
112
55
28
19
91
42
231
116

Přehled
ČOV A TLAKOVÁ KANALIZACE VALTÍNOV 5/2009

Ano
Ne
Nevyjádřili stanovisko
Celkem

Nemovitosti
39
37
x
76

Přepočtení
Majitelé
odkanalizovaní
nemovitostí obyvatelé
nesledováno
128
x
104
x
x
x
232
x
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Starosta obce navrhuje, aby tyto údaje byly předloženy projektantovi k posouzení, zda je za
této situace ještě možné realizovat funkční systém tlakové kanalizace. Vyjádření projektanta
bude předloženo na příštím jednání zastupitelstva obce Kunžak tak, aby bylo možné
s konečnou platností rozhodnout o projektu tlakové kanalizace ve Valtínově.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby předal projektantovi zjištěné
výsledky vyjádření majitelů nemovitostí k záměru vybudování tlakové kanalizace ve
Valtínově . Na základě posouzení projektanta, zda je možné dál v projektové přípravě tlakové
kanalizace ve Valtínově pokračovat, bude na příštím jednání zastupitelstva obce s konečnou
platností rozhodnuto o projektu tlakové kanalizace ve Valtínově.
Hlasování: 9 hlasů pro
MVDr. Němec se zdržel hlasování
K bodu 2:
a) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Oprava střechy budovy čp. 394 v Kunžaku “
Dne 22.06.2011 v 16.00 hodin
Komise: Kudrna Josef – předseda /losem/
Ing. Popela Petr, Rozporka Luboš(omluven), Jaroslav Čapek,náhradník
Obeslány byly tyto firmy:
- Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
- Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
- Bitala Petr, Bystřická 406, 378 62 Kunžak
- Klempířství a pokrývačství Jaromír Kopřiva, Horní Skrýchov 27, 377 01 J.Hradec
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
Jiří Kos, Malé Podolí 27,378 62 Kunžak
Bitala Petr, Bystřická 406, 378 62 Kunžak na nabídku nereagoval.
Klempířství a pokrývačství Jaromír Kopřiva, Horní Skrýchov 27, 377 01 J.Hradec na nabídku
nereagoval.
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 16.11 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1. Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
Nabídnutá cena : 124 250,76 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
2. Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
Nabídnutá cena: 129 930,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí:
1.
Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
Nabídnutá cena :
124 250,76
Kč včetně DPH
2.
Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
Nabídnutá cena
129 930,-Kč včetně DPH
Skončeno, přečteno, podepsáno v Kunžaku dne 22.06.2011 v 16.20
hodin
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci
„Oprava střechy budovy čp. 394 v Kunžaku “ nabídku firmy Káles Milan, Zahradní 699, 378
33 Nová Bystřice za nabídnutou cenu 124250,76 Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
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b) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Oprava místnosti v budově čp. 394 Kunžak “
dne 22.06.2011 v 16.00 hodin
Komise: Kudrna Josef– předseda /losem/
Ing. Popela Petr, Rozporka Luboš omluven,Jaroslav Čapek,náhradník
Obeslány byly tyto firmy:
- Jiří Beran, Člunek 65, 37833 Nová Bystřice
- Jan Nechanický, Nová 398, 378 62 Kunžak
- Kamil Trepka, Bystřická 405, 378 62 Kunžak
- Apollostav s.r.o., Ke Kostelu 233, 378 62 Kunžak
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
Nechanický Jan, Nová 398, 378 62 Kunžak
Jiří Beran, Člunek 65, 37833 Nová Bystřice se dne 13.06.2011 dopisem omluvil,že
z časových důvodů nemůže na nabídku reagovat.
Kamil Trepka, Bystřická 405, 378 62 Kunžak na nabídku nereagoval.
Apollostav s.r.o. ,Ke Kostelu 233, 378 62 Kunžak, na nabídku nereagoval.
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 16.02 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1. Nechanický Jan, Nová 398, Kunžak
Nabídnutá cena :
67.656,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise posoudila došlou nabídku a doporučuje zadat opravu místnosti v čp. 394 Kunžak
firmě Nechanický Jan, Nová 398, Kunžak za nabídnutou cenu 67.656,-- včetně DPH.
Skončeno, přečteno, podepsáno v Kunžaku dne 22.06.2011 v 16.10

hodin

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby „Opravu místnosti v domě čp. 394
v Kunžaku“ provedl Jan Nechanický, Nová 398, 378 62 Kunžak za nabídnutou cen 67 656,-Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém zasedání dne 23.5.2011 souhlasilo na základě
žádosti TJ Kunžak s tím, aby TJ Kunžak, oddíl kuželek provedl opravu kuželny v budově čp.
394 v Kunžaku v rozsahu zbudování žlabů okolo kuželkářské dráhy, zateplení stropu a
zazdění okna s tím, že TJ Kunžak nese veškerá rizika s tím spojená.
Dne 6.6.2011 byla na Obecní úřad Kunžak doručena žádost TJ Kunžak, oddíl kuželek,
podepsaná předsedou oddílu R. Burianem a organizačním pracovníkem oddílu R. Hrůzou.
Oddíl kuželek TJ Kunžak žádá zastupitelstvo obce o poskytnutí finančního příspěvku
50 000,-- Kč na probíhající opravy kuželny.
Záměr a finanční zajištění výše uvedené akce nebyl ze strany TJ Kunžak s Obcí
projednán, není tedy součástí schváleného rozpočtu Obce Kunžak.
Starosta obce považuje tento postup TJ Kunžak za nestandardní a nezodpovědný. Přesto
z důvodů zdárného dokončení oprav požádal firmu AVE CZ a ČEVAK o finanční podporu

5
na opravu kuželny. Obě firmy poskytnou dohromady Obci Kunžak částku 18 000,-- Kč bez
DPH za umístění reklamního panelu s logem firmy v prostorách kuželny.
Dne 16.6.2011 obdržela Obec Kunžak od provozovatele fotovoltaické elektrárny
v souladu se sponzorskou smlouvou ze dne 23.8.2010 na účet částku 200 000,-- Kč. Tato
částka je určena na rozvoj sociálních programů dle určení obce.
Starosta doporučuje převést na účet TJ Kunžak 18 000,-- Kč, získaných za umístění
reklamy v prostorách kuželny a částku 30 000,-- Kč ze sponzorského daru provozovatele
fotovoltaické elektrárny na území obce Kunžak. Celková částka 53 000,-- /včetně již
odsouhlasených 5 000,-- Kč/ bude TJ Kunžak použita výhradně na opravu kuželny a bude s
Obcí Kunžak vypořádána.Výše uvedená částka příspěvku na opravu kuželny je ze strany
Obce Kunžak konečná.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Kunžak ve
výši 48 000,-- Kč, částka bude použita výhradně na opravu kuželny a je ze strany Obce
Kunžak konečná. Část ve výši 18 000,-- Kč bude převedena z finančních příspěvků obce,
získaných za umístění reklamy v prostorách kuželny a část ve výši 30 000,-- Kč bude TJ
Kunžak převedena z prostředků obce, získaných ze sponzorského daru provozovatele
fotovoltaické elektrárny na území obce Kunžak. Příspěvek podléhá finančnímu vypořádání
s Obcí Kunžak do 30.11.2011.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
TRIsk České Budějovice – Jan, Pavel a Jana Strakovi žádají Obec o finanční příspěvek na
pořádání pátého ročníku triatlonového závodu – krajský přebor na Zvůli dne 24.7.2011.
Tento závod je zároveň závodem o putovní pohár starosty obce Kunžak. Pořadatelé by byli
rádi, kdyby tento pohár jako každoročně mohl předat pan starosta osobně.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 5000,-- Kč TRIsku České
Budějovice na nákup medailí a části cen pro účastníky triatlonového závodu na Zvůli dne
24.07.2011.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Zastupitelstvu byla předložena Rozpočtová opatření vlastní č. 12-19/2011. Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje Rozpočtová opatření vlastní
č. 12-19/2011. Rozpočtová opatření č. 12-19/2011 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: 9 hlasů pro
Brunnerová Alena se zdržela hlasování
K bodu 6:
Kontrolní výbor prošetřil na místě samém možnost zda a v jakém rozsahu by byl prodej části
pozemku 51/1 v k.ú.Mosty u čp. 34 možný s ohledem na územní plán. Nedoporučuje prodej
části pozemku 51/1 v k.ú.Mosty - jedná se o návesní pozemek, je třeba dodržet ochranné
pásmo na údržbu vodoteče. Doporučuje se nabídnout žadateli pronájem.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
51/1 u čp.34 v Mostech s ohledem na územní plán, kde je pozemek označen jako zeleň
izolační– návesní pozemek a nutnost dodržení ochranného pásma na údržbu vodoteče.
Hlasování: 8 hlasů pro
Zdrželi se: Brunnerová, Moučka
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K bodu 7:
Kontrolní výbor prošetřil na místě samém možnost zda a v jakém rozsahu by byl prodej
pozemku 760/2 a 760/6 v k.ú.Mosty možný s ohledem na územní plán a stávající věcné
břemeno vodovodu na p.č. 760/6 v k.ú.Mosty.
Doporučuje prodej částí pozemku 760/2 a 760/6 v k.ú.Mosty v linii navazující na stávající
zahrady za čp. 38. Starosta doporučuje současně prodat manželům Drobilovým pozemek
p.č. 759/17, ke kterému by prodejem části pozemku 760/2 a 760/6 neměla Obec Kunžak
přístup.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
760/2 ost.pl. neplodná a 760/6 travní porost s věcným břemenem v k.ú.Mosty na základě
geometrického plánu, který si zajistí na své náklady žadatelé. Pozemky budou rozděleny
v linii navazující na stávající zahrady za čp. 38 .
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku 759/17
travní porost o výměře 35 m2, k.ú.Mosty.
Obec Kunžak požaduje, aby termín zaměřování byl oznámen nejméně týden předem a při
zaměřování byla zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak. Kupní cena se stanovuje na Kč
30,--/m2. Vklad do katastru hradí kupující. Pokud podle zaměření pozemku bude kupní cena
jednotlivých oddělených dílů prodávaných pozemků přesahovat Kč 5000,--, nechá Obec
Kunžak vyhotovit cenový odhad, který rovněž hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Obec Kunžak zveřejnila podle usnesení číslo 42 ze dne 25.02.2010, záměr prodeje části p.č.
788/3 travní porost v k.ú.Mosty označené v GP jako 788/4 travní porost o výměře 1632 m2.
Obec Kunžak obdržela v průběhu zveřejnění záměru prodeje části p.č. 788/3 v k.ú. Mosty,
další žádost, a to o koupi celého pozemku číslo 788/3 o výměře 6156 m2 v k.ú.Mosty.
Protože záměrem Obce Kunžak není prodej celého pozemku 788/3 o výměře 6156 m2 v k.ú.
Mosty,viz usnesení č. 42 ze dne 25.02.2010, a následné zveřejnění záměru prodeje části p.č.
788/3 v k.ú. Mosty v termínu od 06.05.2011 do 24.05.2011, nebude žádosti o koupi celého
pozemku 788/3 travní porost v k.ú. Mosty vyhověno.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Radkem Švecem,
Mosty 48 na část p.č. 788/3 travní porost v k.ú.Mosty označenou v GP č. 345-21/2011 jako
788/4 travní porost o výměře 1632 m2,za kupní cenu Kč 30,--/m2. Vklad do katastru
nemovitostí, oddělovací geometrický plán a cenový odhad pozemku hradí kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
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.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Kontrolní výbor na místě samém prošetřil možnost prodeje části pozemku 760/2 a 760/6
v k.ú.Mosty za čp. 48. Pozemek 760/6 je zatížen věcným břemenem vodovodu.
Kontrolní výbor doporučuje prodej části pozemku 760/2 a 760/6 v k.ú.Mosty v linii navazující
na stávající zahradu za čp. 48.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
760/2 ost.pl.neplodná pl. a 760/6 travní porost s věcným břemenem vodovodu v k.ú.Mosty , a
to v linii navazující na stávající zahradu za čp. 48 .
Podmínkou zveřejnění záměru prodeje je předložení geometrického oddělovacího plánu, který
si zajistí žadatelé na vlastní náklady. Obec požaduje, aby termín zaměřování byl oznámen
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nejméně týden předem a při zaměřování byla zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak.
Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2. Vklad do katastru hradí kupující. Pokud podle
zaměření pozemku bude kupní cena jednotlivých oddělených dílů prodávaných pozemků
přesahovat Kč 5000,--, nechá Obec Kunžak vyhotovit cenový odhad, který rovněž hradí
kupující.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Český zahrádkářský svaz, Základní organizace Kunžak II žádá dle geometrického plánu
č. 958-33/2011 Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 o uzavření smlouvy
odpovídající věcnému břemenu vedení stávajícího vodovodu pro zavlažování zahrádek členů
svazu zahrádkářů,na Malém Podolí v Kunžaku. Věcné břemeno má být zřízeno bezúplatně, na
dobu neurčitou na obecních pozemcích p.č. 280/4, 4750/1, 4750/2 a 4752 v obci a k.ú.
Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena
s Českým zahrádkářským svazem, Základní organizace Kunžak II., spočívající v právu vedení
vodovodu, právu vstupu a vjezdu za účelem kontroly,údržby a oprav stávající trasy vodovodu
na p.č. 280/4, 4750/1, 4750/2 a 4752 v obci a k.ú. Kunžak dle geometrického plánu č. 95833/2011 Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně, na dobu neurčitou. Vklad do katastru nemovitostí a veškeré související náklady si
hradí Český zahrádkářský svaz .
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části pozemku 1395/1 v k.ú.Kunžak, který je
v pronájmu k domu čp. 311 v Kunžaku. Tento pozemek je označen v územním plánu jako
součást lokality Dl- veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury s účelem úpravy
trasování silnice II/151 na východním okraji sídla- a zároveň je označen jako U – veřejné
prostranství a v pasportu místních komunikací je zařazen jako místní komunikace IV.třídy –
označeno jako 7 d.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém prošetřil
zda a za jakých podmínek by s ohledem na územní plán byl možný prodej části pozemku
1395/1 v k.ú.Kunžak u čp.311. Tento pozemek je označen v územním plánu jako součást
lokality Dl-veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury s účelem úpravy trasování silnice
II/151 na východním okraji sídla- a zároveň je označen jako U – veřejné prostranství a
v pasportu místních komunikací je zařazen jako místní komunikace IV.třídy-označeno
jako 7 d.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části pozemku 4746/6 v k.ú.Kunžak, před domem
čp. 54 na Malém Podolí v Kunžaku. Podle územního plánu se jedná o pozemek označený
jako U-plochy veřejného prostranství a v pasportu místních komunikací je dotčená část
pozemku zařazena jako 2d místní komunikace IV.třídy.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku 4746/6
v k.ú.Kunžak před domem čp.54 na Malém Podolí v Kunžaku, protože se jedná o pozemek
označený v územním plánu jako U-plochy veřejného prostranství a v pasportu místních
komunikací je dotčená část pozemku zařazena jako 2d místní komunikace IV.třídy.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 13:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na p.č.
271/4 v k.ú. Kunžak pro E.ON Distribuce a.s. na akci „Kunžak, Malé Podolí-NN (RD
Pudil)“.Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavykabelový pilíř,kabelové vedení NN na pozemku 271/4 v k.ú.Kunžak za jednorázovou úplatu
ve výši Kč 1000,-- s tím, že bude-li budoucí povinný v době uzavření konečné smlouvy o
zřízení věcného břemena plátcem DPH, bude k této částce připočtena i platná DPH. Právo
věcného břemena má být zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického plánu,který si zajistí
budoucí oprávněný.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, České Budějovice na zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy-kabelový pilíř,kabelové vedení NN na pozemku 271/4 v k.ú.Kunžak, a
aby po dokončení stavby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene na
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelový pilíř,kabelové vedení na
pozemku 271/4 v k.ú. Kunžak s E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400,
České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického
plánu, který si zajistí budoucí oprávněný z věcného břemena. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 1000,-- s tím, že bude-li budoucí povinný v době uzavření
konečné smlouvy o zřízení věcného břemena plátcem DPH,bude k této částce připočtena i
platná DPH. Obec Kunžak jako budoucí povinná z věcného břemena dává touto smlouvou
souhlas s vydáním příslušného správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem a vjezdem
budoucího oprávněného na zatíženou nemovitost v souvislosti s realizací stavby.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na p.č.
4750/1 v k.ú. Kunžak pro E.ON Distribuce a.s. na akci „Kunžak, VN, TS,NN
(zahrady)“.Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavykabelové vedení NN na pozemku 4750/1 v k.ú.Kunžak za jednorázovou úplatu ve výši Kč
2600,-- s tím, že bude-li budoucí povinný v době uzavření konečné smlouvy o zřízení
věcného břemena plátcem DPH, bude k této částce připočtena i platná DPH. Právo věcného
břemena má být zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického plánu,který si zajistí budoucí
oprávněný.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, České Budějovice na zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy-kabelové vedení NN na pozemku 4750/1 v k.ú.Kunžak, a aby po
dokončení stavby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení na pozemku 4750/1 v k.ú.
Kunžak s E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, České Budějovice.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického plánu, který si zajistí
budoucí oprávněný z věcného břemena. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
ve výši Kč 2600,-- s tím, že bude-li budoucí povinný v době uzavření konečné smlouvy o
zřízení věcného břemena plátcem DPH,bude k této částce připočtena i platná DPH.
Obec Kunžak jako budoucí povinná z věcného břemena dává touto smlouvou souhlas
s vydáním příslušného správního povolení na stavbu
a souhlasí se vstupem a vjezdem budoucího oprávněného na zatíženou nemovitost
v souvislosti s realizací stavby.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 15: Různé
a) Dne 30.05.2011 doručil pracovník údržby obce pan Karel Hanzalík na Obecní úřad Kunžak
výpověď z pracovního poměru.Dopisem zaměstnavatele ze dne 3.6.2011 byl pan Hanzalík
informován, že jeho pracovní poměr u Obce Kunžak skončí uplynutím výpovědní doby dvou
měsíců a to dnem 31.7.2011.
Dne 8.6. 2011 zveřejnila Obec na úřední desce informaci o volném pracovním místě v údržbě
obce a toto téhož dne oznámila na Úřad práce v Jindřichově Hradci. Termín pro podání
žádostí byl stanoven do 17.06.2011.
V termínu obdržela Obec tyto žádosti:
- Zdeněk Kolman, Kunžak /mechanik seřizovač, Tecnocap/
- František Tomšík, J.Hradec /Bc. Výpočetní technika, ÚP/
- Pavel Pudil, Kunžak /zedník, Kostka s.r.o. J.Hradec/
- Roman Krb, Matějovec /strojní mechanik, ÚP/
- Jiří Bílý, Vlčice /ÚP/
- Vlastimil Škrabal, Kunžak /tesař, osoba samostatně výdělečně činná/
Po termínu obdržela Obec žádost od pana Zdeňka Zemana, Kunžak /zedník/
Starosta oznámil zastupitelům že v souladu se zákonem 128/2000 Sb., § 103, odst. 4,
písm.b hodlá uzavřít pracovní poměr na pracovní místo v údržbě obce s panem Vlastimilem
Škrabalem, Kunžak s nástupem od 01.08.2011 a dotázal se zastupitelů, zda mají k této volbě
připomínky. Žádné námitky ani připomínky nebyly.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o obsazení volného pracovního místa
v údržbě obce Kunžak.
b) Dne 13.5.2011 proběhl na Základní škole SNW Kunžak obhajující audit programu
Ekoškola. Naše základní škola titul obhájila a 14.6.2011 za účasti 39 žáků a 4 pedagogů tento
slavnostně převzala v Praze. Titul Ekoškola má v ČR pouze 14 škol.
Starosta navrhuje navýšit příspěvek základní škole o 5 000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů,
spojených s cestou do Prahy.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje navýšení příspěvku pro Základní školu SNW
Kunžak o 5 000,-- Kč. Blahopřeje žákům a pedagogům ZŠ SNW k obhájení titulu Ekoškola.
Hlasování: jednohlasně
c) Manželé Jan a Božena Smejkalovi, Kunžak, Nová 401 požádali o souhlas se stavbou
opěrné zdi na pozemku Obce Kunžak, p.č. 4749 v k.ú. a obci Kunžak.
S touto parcelou sousedí jejich pozemek p.č. 55/4, na němž skladují palivové dříví,
transportují přes něj i jiné materiály. Stráň, přes kterou palivo dopravují, je v majetku Obce
Kunžak. Žádají proto o souhlas se stavbou opěrné zdi, která by svah zpevnila. Zeď bude
postavena 190 cm od hranice jejich pozemku.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se stavbou opěrné zdi na pozemku p.č. 4749
v k.ú. a obci Kunžak. Žadatelé /investoři/ manželé Jan a Božena Smejkalovi, Kunžak, Nová
401 nesou všechna rizika se stavbou opěrné zdi spojená. Tento souhlas nenahrazuje
rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby.
Hlasování: jednohlasně
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Pavla, Jana a Jany Strakových, ve kterém
děkují pracovníkům Obecního úřadu a zastupitelům v Kunžaku za ochotu, vstřícnost a
podporu jejich firmy při přestavbě prodejny FLOP v Kunžaku.
Zastupitelstvo bere dopis na vědomí.
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e) Obec Kunžak je členem společnosti EKOSKLÁDKA s.r.o. Jindřichův Hradec.
Na valné hromadě, která proběhla v květnu , bylo mimo jiné sděleno, že v roce 2010 bylo na
skládce uloženo 32 000 tun odpadů, tržby činily 5,2 mil. Kč. Na skládce je spalovací jednotka
na spalování plynu ze skládky. Jižní Čechy doposud nemají ani studii spalovny, hrozí
nebezpečí likvidace odpadů mimo území republiky, tj. za vyšší cenu. Na skládce pokračuje
výstavba třetí etapy s kapacitou 160 000 m3. Ukončení výstavby v září 2011,
cena 17,4 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o EKOSKLÁDCE s.r.o..
f) Mateřská škola Kunžak žádá Obec o navýšení rozpočtu o 56 000,- Kč na pořízení
kuchyňského robotu a odšťavňovače. Současné zařízení je z roku 1984 a již funkčně ani
technicky nevyhovuje požadavkům výkonnosti a kvalitou pro zdravé stravování dětí.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Kunžak pro rok 2011
o částku 56 000,-- Kč na pořízení kuchyňského robotu a odšťavňovače.
Hlasování: jednohlasně
g) Starosta informoval zastupitelstvo o dotačních žádostech obce a získaných dotačních
finančních prostředcích k 23.06.2011:
Poř.
číslo

Žadatel

Název Projektu
Dotace

Obec Kunžak
Obec Kunžak
SPOM
Obec Kunžak
Obec Kunžak
Obec Kunžak
Obec Kunžak
Obec Kunžak
Obec Kunžak
Obec Kunžak
Obec Kunžak

Prodloužení
vodovodu
Kunžak, Malé
Podolí
Úroky z úvěru DPS
Drobná sakrální
architektura
Vybavení dvou
zásahových vozů
- Kunžak
Úroky z úvěru pro
předfi – rek. MK
ROP
Ukazatel rychlosti
Rekonstrukce
požární nádrže za
Ulicí
Hřbitov Kunžak
Oranžové hřiště běžecká dráha
Hrajeme si, učíme
se na zdr.
vzduchu
Kanalizace a
ČOV Suchdol

Financování Kč
Kofinanc.

Celkové
náklady
projektu

Realizace

95 966,00

95 966,19

191 932,19

Ano
Ano /Bude se
vracet

53 000,00

23 000,00

76 000,00

38 850,00

16 650,00

55 500,00

40 000,00

18 000,00

58 000,00

200 000,00
135 040,00

142 791,00
33 760,00

342 791,00
168 800,00

Rozhoduje se
Ne

200 000,00
30 000,00

222 304,00
62 800,00

422 304,00
92 800,00

Ne
Ne

1 000 000,00

100 000,00

1 100 000,00

Ne

50 400,00

33 600,00

84 000,00

Ne

1 663 942,00

713 118,00

2 377 060,00

Ne

Ano
Ano/ spoluúčast a
cel. náklady
mohou být vyšší

Zastupitelstvo bere informaci starosty o získaných dotačních finančních prostředcích na
vědomí.
h) Dne 19.5.2011 informoval starostu obce Ing. Florián, pracovník životního prostředí MěÚ
J.Hradec, že mu oznámila Policie ČR na havarijní telefon Městského úřadu Jindřichův Hradec
, že na Policii ČR oznámil pan Kloiber havarijní úhyn ryb v požární nádrži u transformátoru
v k.ú. Valtínov. Na základě místního šetření, které provedl Ing. Florián se starostou SDH
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Valtínov Ing. Karlem Plucarem zajistila Obec Kunžak u firmy AGRO-LA rozbory
povrchových vod a to v místě nátoku do horní nádrže a v místě odtoku ze spodní nádrže.
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, obdržel dne 01.06.2011 protokoly
o zkoušce č. 5487-OV-2011/J (povrchová voda, přítok do nádrže horní, p.č. 32/1, k.ú.
Valtínov) a 5488-OV-2011/J (povrchová voda, odtok z nádrže spodní u transformátoru, p.č.
6/2, k.ú. Valtínov. Vzorky vod byly odebrány dne 20.05.2011.
Z předložených vzorků je zřejmé, v porovnání s ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním
toku (viz příloha č. I3 vl. nařízení č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech), že jsou hodnoty přípustného
znečištění výrazně překročeny a to zejména na vtoku do horního rybníka, kde u ukazatele
amonné ionty byla naměřena hodnota 14,9 mg/l.
Z porovnání obou rozborů je také patrné, že postupně docházelo k ředění znečištění a na
výtoku ze spodního rybníka byla naměřena hodnota 0,77 mg/l. Možný zdroj znečištění nebyl
zatím zjištěn.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci starosty obce o znečištění
povrchových vod ve Valtínově.
Ch) Dne 10.06.2011 převzala Obec Kunžak akci „Rekonstrukce a modernizace místních
komunikací „. Za akci bylo uhrazeno celkem 21 164 771,24 Kč včetně DPH.
Podíl Obce je 1 784 779,89 Kč. Z úvěru, poskytnuté obci Českou spořitelnou bylo použito
15 749 481,69 Kč. Předpokládaná výše dotace, která by měla být vyplacena Obci Kunžak činí
19 379 991,35 Kč.
V současné době probíhá vyúčtování akce a příprava závěrečné zprávy pro ROP Jihozápad.
Vzhledem k připomínkám Lesů ČR a uživatelů místní komunikace Mosty – Zvůle –
rozcestí Terezín byly zavezeny vytipované části nových příkopů kamenivem tak, aby plnily
svoji funkci a zároveň se zvýšila bezpečnost motoristů a chodců a byl umožněn přístup Lesům
ČR do jejich porostů. Smluvní cena za tuto akci činí 49 199,33 Kč včetně DPH.
Dokončuje se rekonstrukce vodovodu k domu čp. 22 a budoucímu RD manželů
Pudilových na Malém Podolí v Kunžaku. Předpokládaná cena 40 000,-- včetně DPH.
Před dokončením jsou chodníky v ulici Nerudova Kunžak, termín ukončení dle
smlouvy je 30.06.2011, smluvní cena 357 017,96 Kč včetně DPH.
Na akci chodníky Havlíčkova ulice bylo položeno 18 m2 dlažby navíc, než bylo ve
výkazu výměr, muselo být zabetonováno 12 dutin, obetonovány šachty a položeny dlažební
kostky. Cena těchto prací činila 27 011,-- Kč včetně DPH.
Je připravena akce Oprava chodníku ve Valtínově, termín zahájení prací 11.07.2011,
dokončení prací 31.07.2011, bude provádět firma AVE CZ za vysoutěženou cenu
163238,46 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu
investičních akcí.
i) Zastupitelstvu byla předložena nabídka firmy Tomáš Hora THC- letecké snímkování na
zhotovení leteckých snímků obce Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s pořízením leteckého snímku Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
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j) starosta informoval zastupitelstvo, že je hotova PD na akci „Sjezd z místní komunikace
Nerudova v k.ú. Kunžak“ .Je potřeba rozhodnout, zda by se tato akce měla realizovat ještě
v tomto roce.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu obce, aby zajistil výběrové řízení na akci
„Sjezd z místní komunikace Nerudova v k.ú. Kunžak“ tak, aby o realizaci a dodavateli akce
mohlo být rozhodováno na srpnovém zasedání zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
k) Mgr. Krafková připomíná, že 1. srpna v 19.30 bude v kostele koncert s p. Svěceným.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje vstupné na tento koncert ve výši 100,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 10
zastupitelstva obce Kunžak ze dne 23.06.2011
Zastupitelstvo obce
Souhlasí:
- s tím, aby „Opravu místnosti v domě čp. 394 v Kunžaku“ provedl Jan Nechanický, Nová
398, 378 62 Kunžak za nabídnutou cen 67 656,-- Kč včetně DPH.
- s poskytnutím finančního příspěvku 5000,-- Kč TRIsku České Budějovice na nákup medailí
a části cen pro účastníky triatlonového závodu na Zvůli dne 24.07.2011.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 760/2 ost.pl. neplodná a 760/6 travní porost
s věcným břemenem v k.ú.Mosty na základě geometrického plánu, který si zajistí na své
náklady žadatelé. Pozemky budou rozděleny v linii navazující na stávající zahrady za čp. 38 .
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku 759/17
travní porost o výměře 35 m2, k.ú.Mosty.
Obec Kunžak požaduje, aby termín zaměřování byl oznámen nejméně týden předem a při
zaměřování byla zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak. Kupní cena se stanovuje na Kč
30,--/m2. Vklad do katastru hradí kupující. Pokud podle zaměření pozemku bude kupní cena
jednotlivých oddělených dílů prodávaných pozemků přesahovat Kč 5000,--, nechá Obec
Kunžak vyhotovit cenový odhad, který rovněž hradí kupující.
- s uzavřením kupní smlouvy s Radkem Švecem, Mosty 48 na část p.č. 788/3 travní porost
v k.ú.Mosty označenou v GP č. 345-21/2011 jako 788/4 travní porost o výměře 1632 m2,za
kupní cenu Kč 30,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí, oddělovací geometrický plán a
cenový odhad pozemku hradí kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
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.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 760/2 ost.pl.neplodná pl. a 760/6 travní porost
s věcným břemenem vodovodu v k.ú.Mosty , a to v linii navazující na stávající zahradu
za čp. 48 .
Podmínkou zveřejnění záměru prodeje je předložení geometrického oddělovacího plánu, který
si zajistí žadatelé na vlastní náklady. Obec požaduje, aby termín zaměřování byl oznámen
nejméně týden předem a při zaměřování byla zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak.
Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2. Vklad do katastru hradí kupující. Pokud podle
zaměření pozemku bude kupní cena jednotlivých oddělených dílů prodávaných pozemků
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přesahovat Kč 5000,--, nechá Obec Kunžak vyhotovit cenový odhad, který rovněž hradí
kupující.
- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena s Českým zahrádkářským svazem,
Základní organizace Kunžak II., spočívající v právu vedení vodovodu, právu vstupu a vjezdu
za účelem kontroly,údržby a oprav stávající trasy vodovodu na p.č. 280/4, 4750/1, 4750/2 a
4752 v obci a k.ú. Kunžak dle geometrického plánu č. 958-33/2011 Hany Pudilové,
Geodetická kancelář Střížovice 82. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu
neurčitou. Vklad do katastru nemovitostí a veškeré související náklady si hradí Český
zahrádkářský svaz .
- aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, České
Budějovice na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy-kabelový pilíř,kabelové
vedení NN na pozemku 271/4 v k.ú.Kunžak, a aby po dokončení stavby Obec Kunžak
uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy – kabelový pilíř,kabelové vedení na pozemku 271/4 v k.ú. Kunžak s E.ON
Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, České Budějovice. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického plánu, který si zajistí budoucí oprávněný
z věcného břemena. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši Kč 1000,-s tím, že bude-li budoucí povinný v době uzavření konečné smlouvy o zřízení věcného
břemena plátcem DPH,bude k této částce připočtena i platná DPH.
Obec Kunžak jako budoucí povinná z věcného břemena dává touto smlouvou souhlas
s vydáním příslušného správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem a vjezdem
budoucího oprávněného na zatíženou nemovitost v souvislosti s realizací stavby.
- aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, České
Budějovice na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy-kabelové vedení NN na
pozemku 4750/1 v k.ú.Kunžak, a aby po dokončení stavby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o
zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové
vedení na pozemku 4750/1 v k.ú. Kunžak s E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, IČO
28085400, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou podle
geometrického plánu, který si zajistí budoucí oprávněný z věcného břemena. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši Kč 2600,-- s tím, že bude-li budoucí povinný
v době uzavření konečné smlouvy o zřízení věcného břemena plátcem DPH,bude k této částce
připočtena i platná DPH.
Obec Kunžak jako budoucí povinná z věcného břemena dává touto smlouvou souhlas
s vydáním příslušného správního povolení na stavbu
a souhlasí se vstupem a vjezdem budoucího oprávněného na zatíženou nemovitost
v souvislosti s realizací stavby.
- se stavbou opěrné zdi na pozemku p.č. 4749 v k.ú. a obci Kunžak. Žadatelé /investoři/
manželé Jan a Božena Smejkalovi, Kunžak, Nová 401 nesou všechna rizika se stavbou opěrné
zdi spojená. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž
je zapotřebí pro povolení stavby.
- s navýšením rozpočtu MŠ Kunžak pro rok 2011 o částku 56 000,-- Kč na pořízení
kuchyňského robotu a odšťavňovače.
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S c h v a l u j e:
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Oprava střechy budovy čp. 394 v Kunžaku “ nabídku
firmy Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice za nabídnutou cenu 124250,76 Kč
včetně DPH.
- poskytnutí finančního příspěvku TJ Kunžak ve výši 48 000,-- Kč, částka bude použita
výhradně na opravu kuželny a je ze strany Obce Kunžak konečná. Část ve výši 18 000,-- Kč
bude převedena z finančních příspěvků obce, získaných za umístění reklamy v prostorách
kuželny a část ve výši 30 000,-- Kč bude TJ Kunžak převedena z prostředků obce, získaných
ze sponzorského daru provozovatele fotovoltaické elektrárny na území obce Kunžak.
Příspěvek podléhá finančnímu vypořádání s Obcí Kunžak do 30.11.2011.
- Rozpočtová opatření vlastní č. 12-19/2011. Rozpočtová opatření č. 12-19/2011 jsou
nedílnou součástí tohoto zápisu.
- navýšení příspěvku pro Základní školu SNW Kunžak o 5 000,-- Kč. Blahopřeje žákům a
pedagogům ZŠ SNW k obhájení titulu Ekoškola.
Nesouhlasí:
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 51/1 u čp.34 v Mostech s ohledem na územní
plán, kde je pozemek označen jako zeleň izolační– návesní pozemek a nutnost dodržení
ochranného pásma na údržbu vodoteče.
- se záměrem prodeje části pozemku 4746/6 v k.ú.Kunžak před domem čp.54 na Malém
Podolí v Kunžaku, protože se jedná o pozemek označený v územním plánu jako U-plochy
veřejného prostranství a v pasportu místních komunikací je dotčená část pozemku zařazena
jako 2d místní komunikace IV.třídy.
- s pořízením leteckého snímku Kunžaku.
P o v ě ř u j e:
- starostu, aby předal projektantovi zjištěné výsledky vyjádření majitelů nemovitostí k záměru
vybudování tlakové kanalizace ve Valtínově . Na základě posouzení projektanta, zda je
možné dál v projektové přípravě tlakové kanalizace ve Valtínově pokračovat, bude na příštím
jednání zastupitelstva obce s konečnou platností rozhodnuto o projektu tlakové kanalizace ve
Valtínově.
- kontrolní výbor, aby na místě samém prošetřil zda a za jakých podmínek by s ohledem na
územní plán byl možný prodej části pozemku 1395/1 v k.ú.Kunžak u čp.311. Tento pozemek
je označen v územním plánu jako součást lokality Dl-veřejně prospěšná stavba dopravní
infrastruktury s účelem úpravy trasování silnice II/151 na východním okraji sídla- a zároveň
je označen jako U – veřejné prostranství a v pasportu místních komunikací je zařazen jako
místní komunikace IV.třídy-označeno jako 7 d.
- starostu obce, aby zajistil výběrové řízení na akci „Sjezd z místní komunikace Nerudova
v k.ú. Kunžak“ tak, aby o realizaci a dodavateli akce mohlo být rozhodováno na srpnovém
zasedání zastupitelstva.
Stanovuje:
- vstupné na koncert v kostele dne 1.8.2011 ve výši 100,-- Kč.
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Bere na vědomí:
- informaci o obsazení volného pracovního místa v údržbě obce Kunžak.
- dopis Pavla, Jana a Jany Strakových, ve kterém děkují pracovníkům Obecního úřadu a
zastupitelům v Kunžaku za ochotu, vstřícnost a podporu jejich firmy při přestavbě prodejny
FLOP v Kunžaku.
- informaci o EKOSKLÁDCE s.r.o..
- informaci starosty o získaných dotačních finančních prostředcích
- informaci starosty obce o znečištění povrchových vod ve Valtínově.
- informaci starosty obce o průběhu investičních akcí.

O v ě ř o v a t e l é:
Kálal Robert

Brunnerová Alena

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila ve 20.oo hodin
Zapsala: Matoušková

