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Z á p i s č. 11
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 18.08.2011 v 17.oo hodin v Kunžaku.
Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec V.,
Pala J., Rozporka L., Ing. Popela P., Ing. Moučka P.
Omluvena: Mgr. Krafková E.
Přítomná veřejnost: Čermák Petr, Procházka Karel
Program:
1. Splašková kanalizace Valtínov
2. Žádost o finanční příspěvek na nákup krmiva a dalšího pro zvěř na
zimu 2011/2012- MS Varta Mosty
3. Zajištění pouti 2011/2012
4. Žádost o navýšení příspěvku ZŠ SNW Kunžak
5. Výběr zhotovitele akce „Sjezd z místní komunikace Nerudova v k.ú. Kunžak
6. Věnování výtěžku vstupného z koncertu v chrámu sv. Bartoloměje
Římskokatolické farnosti Kunžak
7. Stanovení ceny za použití hasičských vozidel pro cizí
8. Přidělení bytu v DPS – informace
9. Reakce na sdělení k žádosti o koupi části pozemku p.č. 51/1 v k.ú.
Mosty
10. Prodej části pozemků 760/2 a 760/6 v k.ú.Mosty.
11. Žádost o koupi pozemků části 760/6 , 759/3 a části 759/11 v k.ú.Mosty, část
Mosty u domu čp. 46 v Mostech.
12. Prodej pozemku ozn. v geometrickém plánu jako 14/7 ost.pl.kom.
135 m2 v k.ú. Mosty u domu čp. 7 v Mostech.
13. Prodej pozemku ozn. v geometrickém plánu jako díl „a“ o výměře 170 m2
oddělený z p.č. 51/1 k.ú.Mosty k domu čp. 63 v Mostech.
14. Žádost o koupi části pozemku 1395/1 v k.ú. Kunžak u čp. 311 Velké Podolí.
15. Žádost o bezúplatný převod části pozemku 32/1 trvalý travní porost v obci a
k.ú.Kunžak z majetku ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Obce Kunžak (propojení ze Střížovické do Nové ulice v Kunžaku)
16. Žádost o koupi pozemků číslo 7/2 a 1420/23 v k.ú.Valtínov u čp. 96 ve
Valtínově.
17. Žádost o koupi pozemku 4779/2 v k.ú.Kunžak u čp. 269 v Kunžaku.
18. Smlouva o zřízení věcného břemena na p.č. 1281 v k.ú.Mosty-Terezín na
přípojku NN ve prospěch E-ON Distribuce a.s.
19. Žádost o odkoupení pozemku PK 2937/2 v k.ú.Kunžak.
20. Změna ÚP Obce Kunžak č. 2
21. Pátá a třináctá výzva ROP – Informace
22. Různé
a) Rozpočtová opatření vlastní
b) Modernizace silnice II/151- osazení obrubníků
c) Bezúplatný převod dopravního prostředku
d) Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Kunžak
e) Odvodnění MK Terezín
f) Akce 2011
g) Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Kunžak
h) Žádost o příspěvek na rehabilitační pomůcku
23. Diskuze
24. Závěr
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Ověřovateli zápisu byli určeni: Vobrová Drahoslava, Kudrna Josef
Zapisovatelka: Matoušková Marie
Na dotaz starosty, zda bude někdo z veřejnosti chtít vystoupit k některému bodu
jednání se nikdo z přítomné veřejnosti nepřihlásil.
Ověřovatelé zápisu desátého zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 23.06.2011
zápis ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Splašková kanalizace Valtínov
Na základě odvolání paní Venduly Kloiberové, Dačice, Karla Procházky, Valtínov,
Antonína Doležala, Valtínov zrušil Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodnutí stavebního
úřadu Jindřichův Hradec čj. VÚP/44828/10/Há ve věci územního rozhodnutí o umístění
stavby splaškové kanalizace a ČOV ve Valtínově a věc vrátil k novému projednání
správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Následovalo vyjádření od p. Hájka, pracovníka
stavebního úřadu J.Hradec, ve kterém mimo jiné uvedl, že po nabytí právní moci Rozhodnutí
Krajského úřadu vyzve žadatele k odstranění nedostatků podání a řízení ve věci přeruší.
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. Ze 116 majitelů
nemovitostí vyslovilo 55 souhlas, 19 nesouhlas a 42 se nevyjádřilo.
Dne 20.7.2011 požádal starosta zpracovatele projektové dokumentace Ing. Martina
Růžičku o stanovisko, zda je za tohoto stavu možné vyprojektovat funkční tlakovou
kanalizaci ve Valtínově.Text vyjádření projektanta obdržel každý zastupitel spolu
s pozvánkou na dnešní zasedání. Z vyjádření vyplývá, že je možné vyprojektovat funkční
tlakovou kanalizaci, ale vzhledem k odporu části obyvatel a velmi pravděpodobnému
odvolávání se proti vydaným rozhodnutím bude velmi složité a zdlouhavé dopracovat se
k platnému stavebnímu povolení, bez kterého není možné žádat o dotaci.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak pozastavila přípravu
odkanalizování Valtínova jednotnou kanalizací. Pověřuje starostu k jednání s projektantem o
pozastavení projektové přípravy odkanalizování Valtínova tlakovou kanalizací a to dodatkem
ke stávající smlouvě s tím, že s návrhem textu tohoto dodatku bude zastupitelstvo seznámeno
na zasedání zastupitelstva v září.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Obec Kunžak obdržela dne 4.7.2011 žádost Mysliveckého sdružení Varta Mosty, ve které
předseda sdružení Jiří Rozporka a hospodář Petr Drobil žádají o finanční příspěvek do
maximální výše 10 000,- Kč na nákup krmiva pro zvěř na zimu 2011-2012. Žádost obsahuje
popis druhů a množství krmení, dezinfekčních přípravků a kamenné soli, kopii stanov a
seznam členů MS (Drobil Petr, Drobil Josef, Rozporka Jiří, Ing. Moučka Petr, Karel Vašek,
Karel Vítek, Jaromír Švec).
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s celým textem žádosti. Zastupitelstvo žádost projednalo
a poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení :
- kdo souhlasí s poskytnutím příspěvku :
Ing. Petr Moučka
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- kdo nesouhlasí s poskytnutím příspěvku:
Ostatních devět přítomných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku MS
Varta Mosty na nákup krmiva a dalšího pro zvěř na zimu 2011-2012.
K bodu 3:
Zajištění pouti 2011 a 2012:
1.- Smlouva na instalaci pouťových atrakcí je s Františkem Ranglem podepsána.
Za pronájem náměstí v Kunžaku bude nájemcem při zahájení instalace v hotovosti složena
smluvní částka Kč 45 000,--.
- Suchá WC jsou objednána na období od 25.08.11 do 29.08.11.
- Policie ČR, obvodní oddělení Nová Bystřice byla požádána o posílení služby v pátek
26.08.11 od 16.oo hodin, v sobotu 27.08.od 8.00 hod.ráno, v noci ze soboty na neděli a
v neděli 28.08. od 6.00 hod. ráno do odpoledních hodin .
- Uzavírka náměstí – umístění atrakcí 21.08.2011 večer
- Uzavírka ulic Havlíčkova - lb a náměstí Komenského 2b od soboty 27.08.2011 od 5.00 hod.
do neděle 28.08.2011 do 22.00 hod.
- Výběr poplatků: 2 úřednice Jana Danielová a Dana Kudrnová a 2 členové zastupitelstva:
Rozporka Luboš, MVDr. Němec Vít
- Dozor nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak provedou členové SDH Kunžak
Miroslav Dvořák a Miroslav Štefl - v sobotu 28.08.2011
Pilecký Pavel a Hladeček Petr - v neděli 28.08.2011.
- Úklid na WC v budově radnice při pouti:Jovana Vilímková
Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením odměny členům SDH Kunžak, provádějícím
dozor na pouti a pracovnici, zajišťující úklid na WC ve výši Kč 1176,-- Kč každému z nich.
Hlasování: jednohlasně
2. František Rangl, Vestec – Praha západ požádal o prodloužení smlouvy o krátkodobém
pronájmu náměstí a části pozemku p.č. 18 v obci Kunžak na umístění pouťových atrakcí a
odstavení nákladních automobilů při tradiční pouti v Kunžaku.
Starosta oznámil zastupitelům, že vzhledem k bezproblémovému zajištění pouťových
atrakcí ze strany Františka Rangla hodlá s tímto uzavřít smlouvu i na rok 2012 za stejných
podmínek jako doposud, tj. za smluvní částku ve výši 45 000,-- Kč.
Ze strany zastupitelstva nebyly žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že starosta uzavře smlouvu o pronájmu
veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí v termínu konání tradiční pouti na rok
2012 s Františkem Ranglem, Vestec – Praha západ za smluvní částku 45 000,-- Kč
3. Pravidla pro stánkový prodej o pouti v Kunžaku platná od r. 2012.
Protože se každý rok při stánkovém prodeji o pouti opakují stejné problémy,
jako je nedovolené popisování a poškozování chodníků, obrubníků, zabírání nevyhrazeného
prostoru pro prodej, dohady při umisťování prodejních stánků a dohady při placení poplatků
z užívání veřejného prostranství atd., je nutné rozhodnout pro rok 2012 o zavedení jiného
systému pro stánkový prodej.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem pravidel pro stánkový prodej o pouti v Kunžaku
od roku 2012.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pravidla pro stánkový prodej o pouti v Kunžaku,
platná od roku 2012. Text těchto pravidel je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4:
Základní škola SNW Kunžak požádala o navýšení příspěvku na provoz z důvodů zdražení
elektrické energie a tím navýšení záloh. Škola žádá o navýšení příspěvku o 40 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s navýšením příspěvku na provoz Základní školy
SNW Kunžak o 40 000,-- Kč na pokrytí zvýšených výdajů za elektrickou energii.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „Sjezd z místní komunikace Nerudova v k.ú. Kunžak“
dne 17.08.2011 v 17.00 hodin
Komise: Kudrna Josef – předseda /losem/
Pala Jiří, Vobrová Drahoslava
Obeslány byly tyto firmy:
- AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III,377 01 Jindřichův Hradec
- SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
oblast J. Hradec, U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- PAS PLUS s.r.o., provozovna Valtínov, 378 53 Strmilov
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
Oblast J.Hradec, U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- PAS PLUS s.r.o., provozovna Valtínov, 378 53 Strmilov
- AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III,377 01 Jindřichův Hradec
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 17.05 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1.
SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
Oblast J.Hradec, U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 139 430,30 Kč včetně DPH
Podmínky zadání nesplněny, chybí doklad o pojištění, dále nehodnoceno
2.
PAS PLUS s.r.o., provozovna Valtínov, 378 53 Strmilov
Nabídnutá cena: 145 333,00 Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
3.
AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena : 131 676,00Kč včetně DPH
Podmínky zadání splněny
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí:
1. AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena : 131 676,00 Kč včetně DPH
2. PAS PLUS s.r.o., provozovna Valtínov, 378 53 Strmilov
Nabídnutá cena 145 333,00 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Sjezd
z místní komunikace Nerudova v k.ú. Kunžak“ nabídku firmy AVE CZ s.r.o.,Václavská
609/III, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu : 131 676,00 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na uvedenou akci.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 6:
V rámci Jihočeského komorního festivalu se dne 1.8.2011 konal v místním kostele za podpory
Obce Kunžak koncert Jaroslava Svěceného a Petra Nouzovského. Na vstupném bylo vybráno
21300,-- Kč. Je potřeba rozhodnout o tom, zda tato částka bude věnována Římskokatolické
církvi, farnost Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby vybrané vstupné z koncertu v kostele
sv. Bartoloměje v Kunžaku ve výši 21 300,-- Kč bylo věnováno Římskokatolické církvi,
farnosti Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Stanovení ceny za výjezd vozidel SDH Kunžak - Š 706 CAS 25 a Tatra 148 CAS 32 :
SDH Kunžak občas provádí na žádost soukromých osob čištění kanalizace.
Dosavadní cena byla stanovena takto:
16,50 Kč za 1 km jízdy
400,-- Kč 1 motohodina
100,-- Kč za 1 hodinu stání bez výkonu
Vzhledem ke stále rostoucím nákladům stanovuje zastupitelstvo obce Kunžak pro obě
vozidla ceny takto:
20,-- Kč za 1 km jízdy
500,-- Kč za l motohodinu
100,-- Kč za 1 hodinu stání bez výkonu
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Paní Olga Valachovičová, Střížovice 79, které byl přidělen byt č. 3 v Domě s pečovatelskou
službou si to po podepsání nájemní smlouvy rozmyslela a byt odmítla s odůvodněním že má
psa, kterého nemá kam dát.
V červenci 2011 paní Božena Kadlecová, Valtínov 22 požádala o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou v Kunžaku. S platností od 01.08.2011 jí byl přidělen byt č. 3
o dvou místnostech. K 15.8.2011 byl uvolněn byt č. 14 o dvou místnostech – zemřela paní
Šánová.
Zastupitelstvo bere informaci o obsazení bytu v DPS Kunžak na vědomí.
K bodu 9:
Dne 7.7.2011 byl na Obecní úřad Kunžak doručen dopis pana Martina Švece,Mosty ,kterým
reaguje na zamítavé stanovisko zastupitelstva Obce Kunžak k jeho žádosti o koupi části
parcely 51/1 v k.ú. Mosty.V dopise pan Švec zpochybňuje zdůvodnění zamítnutí územním
plánem Obce Kunžak. Jako příklad uvádí nedávné prodeje pozemků p.č. 23/1 a 272/31
v Mostech. Dále v dopise uvádí,že předmětná část parcely číslo 51/1 je zanedbávána.
Starosta seznámil zastupitelstvo s celým textem dopisu pana Švece a k této záležitosti
sdělil:
- prostor parcely číslo 23/1 v k.ú.Mosty je v územním plánu Obce Kunžak označen SOplochy smíšené obytné, kde z ostatních možných využití je i „zázemí ke stavbě
hlavní“ – prodáno tedy v souladu s územním plánem Obce Kunžak.
Prostor parcely č. 272/31 v k.ú.Mosty je v územním plánu Obce Kunžak označen SXplochy smíšené nezastavěného území – krajinný rámec, kde z ostatních možných
využití jsou i „vodní plochy“ – prodáno tedy v souladu s územním plánem Obce
Kunžak.
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-

prostor části p.č. 51/1, prodaný v rozsahu stávajícího oplocení k nemovitosti čp.
63 je v územním plánu Obce Kunžak označen SO- plochy smíšené obytné, kde
z ostatních možných využití je i „zázemí ke stavbě hlavní“ – prodáno tedy v souladu
s územním plánem obce Kunžak.
majitel hranic dřeva umístěných na předmětném pozemku 51/1 tento pozemek kolem
nich neudržuje, a jak bylo na místě samém zjištěno, neuklízí se ani místo vzniklé
po odebrání hranic.

Starosta navrhuje, aby do listopadového zasedání zastupitelstva připravil Obecní úřad
seznam obecních pozemků v Mostech užívaných občany, aby bylo možné postupně toto
užívání zákonným způsobem vypořádat.
Zastupitelstvo Obce bere obsah dopisu pana Martina Švece a vyjádření starosty k této
záležitosti na vědomí.
Pověřuje starostu,aby do listopadového zasedání zastupitelstva předložil seznam
obecních pozemků v Mostech užívaných občany, aby bylo možné postupně toto užívání
zákonným způsobem vypořádat.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Při zaměřování pozemku 760/2 a 760/6 v k.ú. Mosty za účasti zástupce Obce Kunžak bylo
zjištěno, že by bylo vhodné, ponechat část prodávaných pozemků v majetku Obce Kunžak , a
to v linii sousedícího obecního lesa na p.č. 760/4 v šíři cca 3 m.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se změnou rozsahu oddělení části pozemku
760/2 ost.pl. neplodná a 760/6 travní porost s věcným břemenem v k.ú.Mosty na základě
geometrického plánu. Pozemky budou rozděleny v linii navazující na stávající zahrady za čp.
38 a čp.48 tak, že bude z pozemku 760/2 a 760/6 oddělen pruh o šíři cca 3 m podél obecního
lesa na p.č.760/4. Ostatní podmínky zveřejnění záměru prodeje zůstávají beze změny.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části pozemku číslo 760/6 navazujícího na
pozemek 760/3 a žádost o odkoupení pronajatého pozemku 759/3 ost.plocha ost.komunikace
o výměře 22 m2 a části pozemku 759/11 , vše v k.ú. Mosty k domu čp. 46 v Mostech.
V územním plánu je pozemek 760/6 označen jako plocha SN-tj.plochy smíšené
nezastavěného území-zemědělské,pozemek 759/3 je zahrnut do SO-plochy smíšené obytné a
pozemek 759/11 je označen jako U,tj. veřejné prostranství.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém prošetřil,
zda a za jakých podmínek by byl s ohledem na územní plán možný prodej části pozemku
760/6 navazující na pozemek 760/3, pozemku 759/3 ost.pl.ost.komunikace o výměře
22 m2 a části pozemku 759/11, vše v k.ú. Mosty u domu čp. 46.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
1.Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje části pozemku 14/2, v GP číslo 33486/2010 Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82, označeného jako 14/7
ost.pl.ost.komunikace o výměře 135 m2 v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání
pozemku u domu čp. 7 v Mostech. Během zveřejnění záměru prodeje nebyly žádné další
žádosti,námitky nebo připomínky k tomuto záměru. Jediným žadatelem o koupi je Dr.Pavel
Martínek, Brdičkova 1910, Praha.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu
s Dr. Pavlem Martínkem, Brdičkova 1910, Praha na převod pozemku v GP číslo 334-86/2010
Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82, označeného jako 14/7 ost.pl.ost.
komunikace o výměře 135 m2 v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu
čp. 7 v Mostech za kupní cenu Kč 30,--/m2.Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán
hradí 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
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
1.Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje části pozemku 51/1 v GP číslo 349103/2011 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, J.Hradec 546/II, označeného jako díl „a“
ost.pl.ost.komunikace o výměře 170 m2 slučovaného do pozemku 1299 ost.pl. jiná plocha
v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. 63 v Mostech. Během
zveřejnění záměru prodeje nebyly žádné další žádosti,námitky nebo připomínky k tomuto
záměru. Jediným žadatelem o koupi je JUDr.Alena Kohoutková, Ke Kladivům 970, Praha 6.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu
s JUDr.Alenou Kohoutkovou, Ke Kladivům 970, Praha 6 na převod pozemku v GP číslo
349-103/2011 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, J.Hradec 546/II, označeného jako díl
„a“ ost.pl.ost.komunikace o výměře 170 m2 oddělený z p.č. 51/1 a slučovaný do pozemku
1299 ost.pl. jiná plocha v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. 63
v Mostech, za kupní cenu Kč 30,--/m2.Vklad do katastru nemovitostí, 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 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.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Kontrolní výbor 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. Kontrolní výbor na místě samém zjistil, že se
jedná o část pozemku v současné době zaplocenou, užívanou jako vjezd k domu čp. 311.
Doporučuje prodej zaplocené části, při zaměření je nutná přítomnost zástupce Obce Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
zaploceného pozemku číslo 1395/1 v k.ú. Kunžak u domu čp. 311 v Kunžaku,Velkém Podolí.
Podmínkou zveřejnění záměru prodeje je předložení oddělovacího geometrického plánu, který
si na vlastní náklady zajistí žadatel. Při zaměřování musí být přítomen zástupce Obce Kunžak
a termín zaměřování musí být oznámen nejméně jeden týden předem. Kupní cena se
stanovuje na Kč 40,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Pokud podle
zaměření výměry pozemku bude kupní cena přesahovat Kč 5000,--, nechá Obec Kunžak
vyhotovit 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
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smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost
vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Obec Kunžak v souladu s platným územním plánem hodlá majetkoprávně vyřešit část
pozemku 32/1 trvalý travní porost v obci a k.ú. Kunžak, jejíž část je zpevněna asfaltovým
povrchem a přímo navazuje na místní komunikaci vedenou v pasportu místních komunikací
Obce Kunžak jako 2c.Pozemek je v územním plánu zahrnut v textové části pod U-plochy
veřejných prostranství a dále je v textové části územního plánu veden v zastavitelných
plochách pod č. 149 – jako pěší propojení z ulice Střížovické do ulice Nové v Kunžaku.
V současné době je tento pozemek v majetku České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Obec Kunžak by měla podat žádost včetně oddělovacího
geometrického plánu o bezúplatný převod části pozemku 32/1 trvalý travní porost o výměře
290 m2 v obci a k.ú. Kunžak ve veřejném zájmu z majetku České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce Kunžak.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Obec Kunžak požádala Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových o bezúplatný převod části pozemku 32/1 trvalý travní porost o výměře
290 m2 obci a k.ú. Kunžak ve veřejném zájmu do majetku Obce Kunžak. Předmětná část
pozemku 32/1 je dle územního plánu:zahrnuta v textové části pod U-plochy veřejných
prostranství a dále je v textové části územního plánu vedena v zastavitelných plochách pod č.
149 – jako pěší propojení z ulice Střížovické do ulice Nové v Kunžaku.Část pozemku 32/1 je
zpevněná asfaltovým povrchem a přímo navazuje na místní komunikaci vedenou v pasportu
místních komunikací Obce Kunžak jako 2c.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení pozemku číslo 7/2 a pozemku číslo 1420/23
v k.ú. Valtínov k majetkoprávnímu vypořádání pozemků u domu čp. 96 ve Valtínově.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil,
zda a za jakých podmínek by byl možný prodej pozemků 7/2 a číslo 1420/23 v k.ú. Valtínov.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení pozemku číslo 4779/2 ost.pl.ost.komunikace o
výměře 1086 m2 v obci a k.ú. Kunžak u domu čp. 269 v Kunžaku. V místech předmětné
parcely probíhá hranice dvou sousedících katastrálních území . Z podkladů katastru
nemovitostí nelze jednoznačné určit hranice tohoto pozemku. Je možné, že na části tohoto
pozemku se nachází silnice III/1518.
Zastupitelstvo obce Kunžak konstatuje, že pokud bude zájem o koupi parcely č. 4779/2 ost.
pl. ost. komunikace o výměře 1086 m2 v obci a k.ú. Kunžak ze strany žadatelů trvat, bude
nutné, aby si na vlastní náklady nechali tuto parcelu vytyčit , aby bylo možné o případném
prodeji rozhodnout.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 18:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
p.č. 1281 v k.ú. Mosty pro E.ON Distribuce a.s. na akci „Terezín p.č. 1177/3-přípojka NN
(RD p.Jonáš)“.Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavyumístění nového kabelové vedení NN na pozemku 1281 v k.ú.Mosty za jednorázovou úplatu
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ve výši Kč 500,-- bez DPH. Právo věcného břemena má být zřízeno na dobu neurčitou podle
geometrického plánu číslo 342-5879/2010 Geoplan Dačice s.r.o. který si zajistil budoucí
oprávněný z věcného břemena.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, IČ
28085400, České Budějovice, na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavyumístění nového kabelového vedení NN na pozemku 1281 v k.ú. Mosty, na akci „Terezín
p.č. 1177/3-přípojka NN (RD p.Jonáš)“ za jednorázovou úplatu ve výši Kč 500,-bez DPH. Právo věcného břemena bude zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického
plánu číslo 342-5879/2010 Geoplan Dačice s.r.o., který si zajistil budoucí oprávněný
z věcného břemena.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 19:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení pozemku číslo 2937/2 PK ve zjednodušené
evidenci nebo jeho části v k.ú. Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s prodejem pozemku číslo 2937/2 PK ve
zjednodušené evidenci v k.ú. Kunžak. Pozemek Obec Kunžak v roce 2002 odkoupila od
Luďka Kešnera a Martina Orloviče z důvodu majetkoprávního vypořádání cesty pro pěší do
Struh a místní komunikace 10 b Nerudova v Kunžaku.Zastupitelstvo Obce Kunžak navrhuje
možný pronájem tohoto pozemku..
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20:
Zastupitelstvo Obce Kunžak schválilo na svém 8.zasedání dne 21.04.2011 pořízení změny ÚP
Obce Kunžak č. 2 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 ÚP uhradí
navrhovatelé Petr Havelka J.Hradec a Miloslav Havelka, J.Hradec.Navrhovatelé požadují, aby
pořízení změny ÚP č. 2 bylo zadáno firmě Ing.Smítka UPlan s.r.o. a zpracování této změny
ÚP č. 2 bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí aby pořízení změny ÚP Obce Kunžak č. 2 bylo
zadáno firmě Ing. Smítka UPlan s.r.o. a zpracování této změny ÚP Obce Kunžak č. 2
bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje pro jednání s pořizovatelem změny ÚP Obce
Kunžak č. 2 starostu Obce Kunžak, Jaroslava Čapka.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 21:
Dne 7.7.2011 doručila Obec Kunžak v požadovaném termínu na Regionální radu
Regionu soudržnosti Jihozápad České Budějovice závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí
o proplacení projektu „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací „. Ze
strany úřadu Regionální rady probíhá v současné době kontrola závěrečné monitorovací
zprávy. Bude-li vše v pořádku, mohl by být projekt proplacen na konci září letošního roku.
Požadovaná částka dotace činí 19 379 991,35 Kč. Celkové výdaje projektu činí 21 164 771,24
Kč.
Dne 14. 3. 2011 předala Obec Kunžak na Úřad regionální Rady Regionu soudržnosti
Jihozápad projektovou žádost, zpracovanou firmou Pro – Invest do 13. kola výzvy ROP
NUTS II Jihozápad na projekt „Modernizace místních komunikací v Kunžaku“. Dne
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19.5.2011 obdržela Obec Kunžak oznámení Úřadu regionální rady o záporném výsledky
hodnocení přijatelnosti tohoto projektu s tím, že je vyřazen z dalšího procesu administrace.
Poté následovalo:
- dne 23.5.2011 – námitka Obce Kunžak, zpracovaná firmou Pro – Invest proti výsledku
hodnocení přijatelnosti
- dne 6.6.2011 – reakce Úřadu regionální rady - vyřazení projektu je zcela v souladu
s nastavenými pravidly.
- dne 9.6.2011 - Stanovisko společnosti Pro Invest s.r.o. k reakci na námitku proti výsledku
hodnocení přijatelnosti projektu „Modernizace místních komunikací v Kunžaku“ z Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6.6.2011
- dne 16.6.2011 – byla na základě požadavku z jednání společnosti Pro Invest na Úřadu
regionální rady ze dne 14.6.2011 předána projektová dokumentace – příčný řez komunikace
a příčný řez vjezdu do objektu.
- dne 23.6.2011 – reakce Úřadu regionální rady na námitku proti výsledku hodnocení
přijatelnosti, z které opět vyplývá, že projekt nesplňuje i nadále kritérium“soulad projektu
s oprávněnými aktivitami, definovanými v Příručce pro žadatele“ a jeho vyřazení je zcela
v souladu s nastavenými pravidly.
- poté mělo dle informací ředitele společnosti Pro Invest následovat osobní jednání v místě
úřadu regionální rady.
- dne 14.7.2011 v 15.59 hodin přijal starosta obce na svůj mobilní telefon hovor ředitelky
Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad, ve kterém sdělila, že po konzultaci
s kolegy trvá na stanovisku z 23.6.2011 a to, že projekt obce Kunžak „Modernizace místních
komunikací v Kunžaku“ nesplňuje kritérium „soulad projektu s oprávněnými aktivitami,
definovanými v Příručce pro žadatele“ a je definitivně vyřazen z dalšího hodnocení.
- dne 21.7. 2011 – žádost starosty obce řediteli společnosti Pro Invest o písemné stanovisko
k výše uvedené záležitosti
Poté starosta seznámil zastupitelstvo s textem stanoviska ředitele společnosti Pro Invest.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o ukončení akce „Kunžak –
rekonstrukce a modernizace místních komunikací „ – 5. výzva ROP. Závěrečná monitorovací
zpráva se žádostí o proplacení byla podána v termínu.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že žádost Obce Kunžak do 13. výzvy ROP
Jihozápad na projekt „Modernizace místních komunikací v Kunžaku“ byla vyřazena z dalšího
procesu administrace z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti.
K bodu 22 Různé:
a) Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtová opatření vlastní č. 20-28/2011.Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje Rozpočtová opatření vlastní
č. 20-28/2011, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
b) Správa a údržba silnic Jč kraje připravuje modernizaci silnice II /151 s průtahy obcí
Kunžak,Kaproun,Klenová.Starosta navrhuje, aby Obec Kunžak současně s touto akcí
provedla osazení obrubníků v ulici Bystřická,aby bylo možné v dalším kroku vybudovat
chodníky.
Zastupitelstvo Obce souhlasí s tím, aby Obec Kunžak v případě realizaci modernizace
silnice II/151 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje současně provedla osazení
obrubníků v ulici Bystřická v obci Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
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c) Dne 23.08.2010 požádala Obec Kunžak Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje o
bezúplatný převod dodávkového automobilu, případně traktoru pro SDH Valtínov a 2 kusů
požárních stříkaček PS 12 pro SDH Mosty a Valtínov.
Dne 15.08.2011 obdržela Obec Kunžak od Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje
smlouvu o převodu vlastnictví na dopravní prostředek Volkswagen Transporter rok výroby
1997, jehož účetní hodnota činí 705 709,-- Kč.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s bezúplatným převodem vozidla Volkswagen
Transporter VIN WVZZZ70ZWH030318 rok výroby 1997, ev.č. P63301, v účetní hodnotě
činí 705 709,-- Kč od Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje se sídlem Lannova třída
193/26 ,České Budějovice ,do majetku Obce Kunžak Uvedené vozidlo bude předáno do
užívání SDH Valtínov
Pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu vlastnictví.
Hlasování: jednohlasně
d) Ve dnech 9.8. – 10.08.2011 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje dílčí přezkoumání
hospodaření Obce Kunžak za rok 2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření Obce Kunžak
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo Obce bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření
Obce Kunžak za rok 2011 .
e) Dne 15.07.2011 byla na Obecní úřad Kunžak doručena stížnost majitelky rekreační chalupy
čp. 7 v Terezíně paní Markéty Přibylové,Slavonice. Stěžuje si na nákladní auta odvážející
vytěžené dřevo, která ničí přilehlou komunikaci a poškozují její nemovitost.Dále je
předmětem stížnosti stékání dešťové vody z místní komunikace do dvora její nemovitosti.
Pisatelka dále ve stížnosti uvádí, že soustavnému podmáčení její nemovitosti přispívají
nemalou měrou i tři okapové svody z protější chalupy čp. 8.
Byla svolána dvě jednání na místě samém. První za účasti zástupce stěžovatelky,těžební firmy
a Českých Lesů, druhé za účasti zástupce stěžovatelky a spolumajitelky nemovitosti čp. 8.
Bylo dohodnuto,že auta těžební firmy budou po místní komunikaci projíždět ohleduplně,
nenaložená, případně naložená maximálně do 5 m3 dřevní hmoty. Dále bylo dohodnuto,že
dešťová voda z okapového svodu u vstupu do nemovitosti čp. 8 bude majiteli svedena tak,
aby se vsakovala na jejich pozemku. Svedení vody z místní komunikace by bylo možné
odvodňovacím roštovým žlabem s odtokem do návesního rybníka. Jedná se o investici cca do
60000,-- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak provedla odvodnění
místní komunikace 42c v Terezíně roštovým odvodňovacím žlabem v termínu do konce října
letošního roku.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta informoval zastupitelstvo o současném průběhu investičních akcí takto:
Oprava chodníku ve Valtínově
- akce dokončena 04.08.2011,celková cena dle smlouvy 163238,46 Kč včetně DPH plus
vícepráce 2746,08 Kč (výměna obrubníků)
cena díla celkem 165984,54 Kč
Oprava střechy budovy čp. 394 v Kunžaku
- akce dokončena 15.08.2011
celková cena díla dle smlouvy 124250,76 Kč včetně DPH
Oprava místnosti v budově čp. 394 v Kunžaku
- akce dokončena 8.8.2011
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-

celková cena díla dle smlouvy 67656,-- Kč včetně DPH
(není vyřešena podlahová krytina)
Byla provedena oprava zábradlí mostku na hrázi Láneckého rybníka – provedli pracovníci
Obce.
Zastupitelstvo bere informaci o průběhu akcí na vědomí.
g) Starosta Obce navrhl, aby zastupitelstvo Obce pověřilo finanční výbor k provedení
kontroly hospodaření Základní školy SNW Kunžak a Mateřské školy Kunžak za první
pololetí roku 2011.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje finanční výbor, aby v měsíci září provedl
kontrolu hospodaření Základní školy SNW Kunžak a Mateřské školy Kunžak za první
pololetí roku 2011 a zprávu o této kontrole předložil do říjnového zasedání zastupitelstva
Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
h) Obecní úřad Kunžak obdržel dne 17.08.2011 žádost o příspěvek na rehabilitační pomůcku.
Žadatel Jan Novotný, Kunžak žádá o příspěvek na rehabilitační přístroj
Rotren – solo . Při skoku do vody utrpěl úraz , zatím z postižením pohybového ústrojí.
Přístroj by mu mohl napomoci k zlepšení současného zdravotního stavu. Přístroj stojí
17110,--Kč. Finanční prostředky žadatele jsou dle jeho sdělení omezené a byl by vděčný
za pomoc.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši
5000,-- Kč Janu Novotnému, Kunžak, Čechova 14 na zakoupení rehabilitačního přístroje
Rotren-solo.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 11
Zastupitelstva obce Kunžak z 18.08.2011
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- pravidla pro stánkový prodej o pouti v Kunžaku, platná od roku 2012. Text těchto pravidel
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- jako nejvýhodnější nabídku na akci „Sjezd z místní komunikace Nerudova v k.ú. Kunžak“
nabídku firmy AVE CZ s.r.o.,Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou
cenu 131 676,00 Kč včetně DPH
- Rozpočtová opatření vlastní č. 20-28/2011, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Souhlasí:
- s tím, aby Obec Kunžak pozastavila přípravu odkanalizování Valtínova jednotnou
kanalizací.
- s vyplacením odměny členům SDH Kunžak, provádějícím dozor na pouti a pracovnici,
zajišťující úklid na WC ve výši Kč 1176,-- Kč každému z nich.
- s navýšením příspěvku na provoz Základní školy SNW Kunžak o 40 000,-- Kč na pokrytí
zvýšených výdajů za elektrickou energii.
- s tím, aby vybrané vstupné z koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku ve výši 21 300,- Kč bylo věnováno Římskokatolické církvi, farnosti Kunžak.
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- se změnou rozsahu oddělení části pozemku 760/2 ost.pl. neplodná a 760/6 travní porost
s věcným břemenem v k.ú.Mosty na základě geometrického plánu. Pozemky budou
rozděleny v linii navazující na stávající zahrady za čp. 38 a čp.48 tak, že bude z pozemku
760/2 a 760/6 oddělen pruh o šíři cca 3 m podél obecního lesa na p.č.760/4. Ostatní podmínky
zveřejnění záměru prodeje zůstávají beze změny.
- s tím, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Dr. Pavlem Martínkem, Brdičkova 1910,
Praha na převod pozemku v GP číslo 334-86/2010 Hany Pudilové, Geodetická kancelář
Střížovice 82, označeného jako 14/7 ost.pl.ost. komunikace o výměře 135 m2 v k.ú. Mosty
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. 7 v Mostech za kupní cenu Kč 30,-/m2.Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán hradí 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 uzavřela kupní smlouvu s JUDr.Alenou Kohoutkovou, Ke
Kladivům 970, Praha 6 na převod pozemku v GP číslo 349-103/2011 Geodetické kanceláře
Hoška-Komárek, J.Hradec 546/II, označeného jako díl „a“ ost.pl.ost.komunikace o výměře
170 m2 oddělený z p.č. 51/1 a slučovaný do pozemku 1299 ost.pl. jiná plocha v k.ú. Mosty
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. 63 v Mostech, za kupní cenu Kč 30,-/m2.Vklad do katastru nemovitostí, 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 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.
- se zveřejněním záměru prodeje části zaploceného pozemku číslo 1395/1 v k.ú. Kunžak u
domu čp. 311 v Kunžaku,Velkém Podolí.
Podmínkou zveřejnění záměru prodeje je předložení oddělovacího geometrického plánu, který
si na vlastní náklady zajistí žadatel. Při zaměřování musí být přítomen zástupce Obce Kunžak
a termín zaměřování musí být oznámen nejméně jeden týden předem. Kupní cena se
stanovuje na Kč 40,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Pokud podle
zaměření výměry pozemku bude kupní cena přesahovat Kč 5000,--, nechá Obec Kunžak
vyhotovit 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 požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod části pozemku 32/1 trvalý travní porost o výměře 290 m2 obci a k.ú.
Kunžak ve veřejném zájmu do majetku Obce Kunžak. Předmětná část pozemku 32/1 je dle
územního plánu:zahrnuta v textové části pod U-plochy veřejných prostranství a dále je
v textové části územního plánu vedena v zastavitelných plochách pod č. 149 – jako pěší
propojení z ulice Střížovické do ulice Nové v Kunžaku.Část pozemku 32/1 je zpevněná
asfaltovým povrchem a přímo navazuje na místní komunikaci vedenou v pasportu místních
komunikací Obce Kunžak jako 2c.
- aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, České Budějovice, na zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy- umístění nového kabelového vedení NN na
pozemku 1281 v k.ú. Mosty, na akci „Terezín p.č. 1177/3-přípojka NN (RD p.Jonáš)“ za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 500,-- bez DPH. Právo věcného břemena bude zřízeno na
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dobu neurčitou podle geometrického plánu číslo 342-5879/2010 Geoplan Dačice s.r.o., který
si zajistil budoucí oprávněný z věcného břemena.
- aby pořízení změny ÚP Obce Kunžak č. 2 bylo zadáno firmě Ing. Smítka UPlan s.r.o. a
zpracování této změny ÚP Obce Kunžak č. 2 bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno.
- s bezúplatným převodem vozidla Volkswagen Transporter VIN WVZZZ70ZWH030318 rok
výroby 1997, ev.č. P63301, v účetní hodnotě činí 705 709,-- Kč od Krajského ředitelství
Policie Jihočeského kraje se sídlem Lannova třída 193/26 ,České Budějovice ,do majetku
Obce Kunžak. Uvedené vozidlo bude předáno do užívání SDH Valtínov
- s tím, aby Obec Kunžak v případě realizaci modernizace silnice II/151 Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje současně provedla osazení obrubníků v ulici Bystřická v obci
Kunžak.
- s tím, aby Obec Kunžak provedla odvodnění místní komunikace 42c v Terezíně roštovým
odvodňovacím žlabem v termínu do konce října letošního roku.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,-- Kč Janu Novotnému, Kunžak na
zakoupení rehabilitačního přístroje Rotren-solo.
Nesouhlasí:
- s poskytnutím finančního příspěvku MS Varta Mosty na nákup krmiva a dalšího pro zvěř
na zimu 2011-2012.
- s prodejem pozemku číslo 2937/2 PK ve zjednodušené evidenci v k.ú. Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak navrhuje možný pronájem tohoto pozemku..
Stanovuje:
- ceny za výkony hasičských vozidel pro cizí takto:
20,-- Kč za 1 km jízdy
500,-- Kč za l motohodinu
100,-- Kč za 1 hodinu stání bez výkonu
Pověřuje:
- starostu k jednání s projektantem o pozastavení projektové přípravy odkanalizování
Valtínova tlakovou kanalizací a to dodatkem ke stávající smlouvě s tím, že s návrhem textu
tohoto dodatku bude zastupitelstvo seznámeno na zasedání zastupitelstva v září.
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „ Sjezd z místní komunikace Nerudova v k.ú.
Kunžak“
- starostu,aby do listopadového zasedání zastupitelstva předložil seznam obecních pozemků
v Mostech užívaných občany, aby bylo možné postupně toto užívání zákonným způsobem
vypořádat.
- kontrolní výbor, aby na místě samém prošetřil, zda a za jakých podmínek by byl s ohledem
na územní plán možný prodej části pozemku 760/6 navazující na pozemek 760/3, pozemku
759/3 ost.pl.ost.komunikace o výměře
22 m2 a části pozemku 759/11, vše v k.ú. Mosty u domu čp. 46.
- kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil, zda a za jakých podmínek by byl možný
prodej pozemků 7/2 a číslo 1420/23 v k.ú. Valtínov.
- pro jednání s pořizovatelem změny ÚP Obce Kunžak č. 2 starostu Obce Kunžak, Jaroslava
Čapka.
- starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vozidla Volkswagen Transporter
VIN WVZZZ70ZWH030318 rok výroby 1997, ev.č. P63301, v účetní hodnotě činí
705 709,--Kč od Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje se sídlem Lannova třída
193/26 ,České Budějovice do majetku Obce Kunžak
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- finanční výbor, aby v měsíci září provedl kontrolu hospodaření Základní školy SNW
Kunžak a Mateřské školy Kunžak za první pololetí roku 2011 a zprávu o této kontrole
předložil do říjnového zasedání zastupitelstva Obce Kunžak.
Konstatuje:
- že pokud bude zájem o koupi parcely č. 4779/2 ost. pl. ost. komunikace o výměře 1086 m2
v obci a k.ú. Kunžak ze strany žadatelů trvat, je nutné, aby si na vlastní náklady nechali tuto
parcelu vytyčit , aby bylo možné o případném prodeji rozhodnout.
Bere na vědomí:
- že starosta uzavře smlouvu o pronájmu veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí
v termínu konání tradiční pouti na rok 2012 s Františkem Ranglem, Vestec – Praha západ za
smluvní částku 45 000,-- Kč
- informaci o obsazení bytu v DPS Kunžak
- obsah dopisu pana Martina Švece a vyjádření starosty k této záležitosti
- informaci o ukončení akce „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací „ –
5. výzva ROP.
- že žádost Obce Kunžak do 13. výzvy ROP Jihozápad na projekt „Modernizace místních
komunikací v Kunžaku“ byla vyřazena z dalšího procesu administrace z důvodu nesplnění
kritéria přijatelnosti.
- informaci o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Kunžak za rok 2011.
- informaci o průběhu investičních akcí v roce 2011

Ověřovatelé:
Vobrová Drahoslava

Kudrna Josef

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila ve 20.30 hodin
Zapsala: Matoušková

