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Z á p i s č. 13
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 20.10.2011 v 17.oo hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal R., MVDr.
Němec V., Král P., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E.,
Ing. Moučka P.
Omluven: Rozporka Luboš
Přítomná veřejnost: dle prezenční listiny
Program:
1. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Kunžak
2. Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2012
3. Požární řád obce Kunžak
4. Žádost o změnu územního plánu obce Kunžak – místní část Kaproun
5. Zimní údržba 2011-2012
6. Udělení čestného občanství obce Kunžak
7. Rozpočtová opatření vlastní
8. Investiční akce 2012
9. Žádost o koupi části pozemku parcela číslo 4746/6 v k.ú.Kunžak
u čp. 50 Malé Podolí v Kunžaku.
10. Žádost o koupi pozemku parcela číslo 651/1 v k.ú.Mosty-Zvůle.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 127/1, 128/2 v k.ú. Kunžak s E.ON
Distribuce a.s.
12. Různé
a) nabídka vydání publikace o obci
b) žádosti o dotace z POV
c) majetkoprávní vypořádání pozemků u pily
d) oprava výpusti – rybník Lánecký
e) žádost TJ Kunžak
f) dopis senátorovi Ing. T. Jirsovi
g) komplexní pozemkové úpravy Valtínov
h) vánoční výzdoba obce
ch)žádost oddílu stolního tenisu TJ Kunžak
i) informace – dodatečné povolení sjezdu z MK na p.č. 2981/136
j) informace – splacení úvěru na akci Kunžak – rekonstr. a moder. MK“
k) informace – akce 2011
13. Diskuze
14. Závěr
Starosta navrhuje doplnit program a jako nultý bod zařadit rezignaci na člena zastupitelstva
obce Kunžak, předání osvědčení ,složení slibu nového zastupitele a volba člena finančního
výboru.
Zastupitelstvo souhlasí a navržený program schvaluje.
Hlasování: 9 hlasů pro
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Moučka, Mgr. Eva Krafková
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Ověřovatelé zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 29.09.2011 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
Dne 18.10.2011 obdržel starosta obce Jaroslav Čapek písemnou rezignaci na mandát
člena zastupitelstva obce Kunžak pana Jiřího Paly, čímž panu Jiřímu Palovi podle § 55, odst.
2, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů v platném znění (dále jen „ zákon o volbách“), zanikl mandát člena zastupitelstva
obce Kunžak.
V souladu s ustanoveními § 56 zákona o volbách nastupuje za člena zastupitelstva
obce náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle § 45, odst. 5 zákona o
volbách. Náhradníkovi, kterému vznikl mandát, předá tam, kde není rada,zastupitelstvo obce
do 15ti dnů „Osvědčení o vzniku mandátu člena zastupitelstva obce“.
Prvním náhradníkem ve smyslu zákona o volbách je za volební stranu ČSSD pan Petr
Král, bytem Kunžak, Nová 401.
Zastupitelstvo obce Kunžak předává v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění, panu Petru
Královi Osvědčení o tom, že se dnem 19. října 2011 stal členem zastupitelstva obce Kunžak.
Nový člen zastupitelstva obce skládá na nejbližším zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastní, slib tak, jak je u vedeno v § 69, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění.
Nový člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova slibuji
a potvrdí složení slibu svým podpisem. Starosta obce přečetl text slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Nový člen zastupitelstva Petr Král pronesením slova „slibuji“ a podpisem stvrdil složení slibu.
Zastupitelstvo obce Kunžak konstatuje, že pan Petr Král složil zákonem stanovený slib člena
zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Rezignací pana Jiřího Paly se uvolnilo místo člena finančního výboru. Starosta doporučuje,
aby na toto uvolněné místo byl zvolen pan Zdeněk Zámečník, Kunžak, Malé Podolí 38.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí za člena finančního výboru pana Zdeňka Zámečníka,
Kunžak, Malé Podolí 38
Hlasování: jednohlasně
K bodu 1:
Obec Kunžak má možnost získat bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových část pozemku p.č. 31/1 – zahrada v k.ú. Kunžak. Jedná se o část
pozemku podél místní komunikace v ulici Nová, na které by bylo vhodné vybudovat chodník.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak požádala Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod části pozemku p.č. 31/1
zahrada v k.ú. Kunžak. Jedná se o část pozemku, na které hodlá Obec Kunžak vybudovat
chodník
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2012
ČEVAK Jižní Čechy předložil návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2012
takto:
Jednosložková cena: vodné
bez navýšení 34,00 Kč/m3bez DPH
stočné
bez navýšení 21,26 Kč/m3 bez DPH
Z toho dvousložková cena úhrady vodného a stočného, uplatňovaná v obci Kunžak na rok
2012 by činila :
Pohyblivá složka vodného /bez DPH/
32,20 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného /bez DPH/
20,31 Kč/m3
Celkem /bez DPH/
52,51 Kč/m3
Vodoměry
pevné složky (Kč/rok)
skupina Qp(m3/H) z vodného
ze stočného celkem
1
do 2,5
122
75
197
2
do 6
572
289
861

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2012
dle předloženého návrhu kalkulace takto:
Pohyblivá složka vodného /bez DPH/
Pohyblivá složka stočného: /bez DPH/
Celkem

32,20 Kč/m3
20,31 Kč/m3
52,51 Kč/m3

Vodoměry
pevné složky (Kč/rok)
skupina Qp(m3/H) z vodného
ze stočného celkem
1
do 2,5
122
75
197
2
do 6
572
289
861

a pověřuje starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2012.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Starosta předložil zastupitelstvu aktualizované znění Vyhlášky č. 2/2011 – Požární řád obce
Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Vyhlášku č. 2/2011 – Požární řád obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Dne 05.10.2011 obdržela Obec Kunžak žádost pana Daniela Hanuše, Jindřichův Hradec o
změnu Územního plánu obce Kunžak, místní část Kaproun. Žadatel požaduje změnu plochy
pozemků p.č. 10/2 a 147/2 v k.ú. Kaproun na plochy stavební s možností umístění
rekreačního objektu.
Předmětné pozemky jsou Územním plánem obce Kunžak označeny jako SN –tj.
plochy smíšené, nezastavěného území – zemědělské, na kterých je například nepřípustná
výstavba objektů rodinné rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci a
činnosti, narušující ekologickou rovnováhu území.
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Zastupitelstvo obce Kunžak žádost Daniela Hanuše o změnu Územního plánu obce
Kunžak projednalo a nesouhlasí se změnou Územního plánu obce Kunžak, spočívající ve
změně využití ploch pozemků p.č. 10/2 a 147/2 v k.ú. Kaproun z plochy smíšené
nezastavěného území – zemědělské –SN, na plochy smíšené obytné – SO.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s aktualizovaným plánem zimní údržby obce Kunžak.
Zimní údržbu zajišťují pracovníci obce, smluvně ZD Kunžak a CZECH CANADA s.r.o.
V plánu zimní údržby dochází k těmto změnám:
• Pracovníka údržby Karla Hanzalíka nahradil Vlastimil Škrabal
• Pracovníkem údržby se stává případně i sezónní pracovník (pro zimní údržbu 2011 2012 se jedná o pana Antonína Havle)
• Z mechanizmů zajišťujících zimní údržbu je vyřazena traktorová radlice zadní,
dvoukolová kára za traktor, traktor JH 62-11
zařazuje se Multicar 25 4C3 76 86, traktor COO 45-47, UNC 60
Vzhledem ke změně mechanismů dojde i ke změně tras a čet – dvě trasy a čety se rozdělí do
tří tras a čet, celkový seznam tras se tím zvyšuje z 5 na 6.
Nově se do zimní údržby zařazují místní komunikace, které obec získala do vlastnictví :
v Kunžaku 30c, Střížovická k ZD – údržba ZD
v Suchdole 46c, od silnice před most do Jalovčí – údržba četa 1
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Plán zimní údržby obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s důvodovou zprávou hodnotící komise k návrhu
udělení čestného občanství Obce Kunžak Karle Vobišové Žákové in memoriam.
Důvodová zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce Kunžak
- bere na vědomí návrh na udělení čestného občanství Obce Kunžak
- schvaluje udělení čestného občanství Obce Kunžak Karle Vobišové Žákové in
memoriam
- ukládá starostovi obce udělit čestné občanství Obce Kunžak Karle Vobišové Žákové in
memoriam,
- ukládá starostovi předat listinu o udělení čestného občanství Obce Kunžak Karle
Vobišové Žákové in memoriam jejímu synovi panu Karlu Václavu Žákovi
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Zastupitelstvu byla předložena Rozpočtová opatření vlastní č. 34-36/2011. Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Rozpočtová opatření vlastní č. 34-36/2011, tato
rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh předpokládaných akcí na rok 2012.
Zastupitelstvo návrh projednalo.
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Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby do návrhu rozpočtu na rok 2012 byly zapracovány tyto
akce:
Obrubníky Bystřická ulice
500 000,-ČOV Suchdol – dofinancování
300 000,-Průzk. jímací zářezy Valtínov – dofinancování
135 000,-Úpravy skládky suti pod MŠ
200 000,-Rekonstrukce střechy ZŠ Kunžak
1 400 000,-Ošetření stromů hřbitov, u haly
100 000,-Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Kontrolní výbor na místě samém provedl šetření,zda a za jakých podmínek by byl možný
prodej části pozemku 4746/6 v obci a k.ú.Kunžak, u čp.50 na Malém Podolí na zřízení
předzahrádky. Kontrolní výbor na místě posoudil možnost odprodeje části p.č. 4746/6 v k.ú.
Kunžak – část pozemku za domem je možné odprodat, část před domem kontrolní výbor
nedoporučuje k prodeji na předzahrádku.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcely
4746/6 ost.pl.ost.komunikace za domem čp. 50 na zřízení předzahrádky k domu čp. 50
v Kunžaku – Malém Podolí. Podmínkou zveřejnění záměru prodeje části parcely 4746/6
ost.pl.ost.komunikace za domem čp. 50 na zřízení předzahrádky k domu čp. 50 v Kunžaku je
předložení oddělovacího geometrického plánu, který si na vlastní náklady zajistí žadatel. Při
zaměřování musí být přítomen zástupce Obce Kunžak a termín zaměření musí být oznámen
Obci Kunžak nejméně týden předem. Kupní cena se stanovuje na Kč 40,--/m2. Vklad do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Pokud podle 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.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcely
4746/6 před domem čp. 50 v Kunžaku na Malém Podolí na zřízení předzahrádky.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Kontrolní výbor na místě samém provedl šetření,zda a za jakých podmínek by byl možný
prodej pozemku číslo 651/1 ost.pl.jiná plocha o výměře 60 m2 v obci Kunžak,
v k.ú.Mosty,část Zvůle s ohledem na územní plán,kde je označen jako U-plocha veřejných
prostranství. Kontrolní výbor nedoporučuje prodej pozemku 651/1 ost.pl.jiná plocha,
protože je užíván jako pěšina ,což je v souladu s územním plánem,kde je označen jako Uplocha veřejných prostranství.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku číslo
651/1 ost.pl.jiná plocha o výměře 60 m2 v obci Kunžak, v k.ú.Mosty,část Zvůle sloužícího
jako pěšina, s ohledem na územní plán,kde je pozemek označen jako U-plocha veřejných
prostranství.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 11:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
p.č. 127/1,128/2 v k.ú. Kunžak pro E.ON Distribuce a.s. na akci „Kunžak,Havlíčkova-úprava
NN“.Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy-umístění
nového kabelové vedení NN na pozemku 127/1,128/2 v k.ú.Kunžak za jednorázovou úplatu
ve výši Kč 500,-- bez DPH. Právo věcného břemena má být zřízeno na dobu neurčitou podle
geometrického plánu číslo 961-396/2011 Gefos a.s.České Budějovice, který si zajistil budoucí
oprávněný z věcného břemena.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, 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 127/1,128/2 v k.ú. Kunžak, na akci
„Kunžak,Havlíčkova-úprava NN “ za jednorázovou úplatu ve výši Kč 500,-bez DPH. Právo věcného břemena bude zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického
plánu číslo 961-396/2011 Gefos a.s.České Budějovice,, který si zajistil budoucí oprávněný
z věcného břemena.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12 Různé:
a) Pan Jaromír Růžek z firmy F.R.Z. reklamní studio Brno nabízí výrobu a vydání publikace o
obci.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s tím, aby Obec Kunžak objednala výrobu a
vydání knihy o obci u firmy F.R.Z. reklamní studio, Bechyňská 8, Brno.
Hlasování: jednohlasně
b) Nejpozději do konce roku je možné podat dvě žádosti o dotaci z POV pro rok 2012.
Starosta doporučuje podat pro rok 2012 žádosti o dotace na akci „Oprava střechy základní
školy Kunžak“. Předpokládaná cena díla 1 400 000,-- Kč, maximální možná dotace
200 000,-- Kč.
Dále starosta doporučuje podat žádost o dotaci z POV na rok 2012 na úroky z úvěru na stavbu
Domu s pečovatelskou službou. Předpokládaná výše úroků je 35 616,-- Kč, z toho možná
dotace 70 %.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci
z POV na akci „Oprava střechy základní školy Kunžak“ a na „ Úroky z úvěru na stavbu
Domu s pečovatelskou službou“.
Hlasování: jednohlasně
c) Zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením č. 12 z 29.09.2011 mimo jiné pověřilo
starostu jednáním o majetkoprávním vypořádání pozemků v areálu pily v Kunžaku mezi Obcí
Kunžak a současnými majiteli pily. Majitel pily – firma Jan Kneissl s.r.o., Hodětín 14,
zastoupená Janem Kneisslem ml. s majetkovým vypořádáním pozemků v areálu pily souhlasí.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby zajistil vyhotovení geometrického
plánu pro vypořádání majetkových vztahů mezi Obcí Kunžak a firmou Jan Kneissl s.r.o.,
Hodětín 14 se zřetelem k plánovanému zřízení veřejné komunikace pro pěší dle projektové
dokumentace, vypracované firmou P-atelier JH s.r.o., zakázkové číslo J-62/02.
Hlasování: jednohlasně
d) Poté co Obec Kunžak prostřednictvím právníka odpověděla Ing. Svobodovi, že není a
nikdy nebyla majitelkou hráze Láneckého rybníka, požádal Ing. Stanislav Svoboda dopisem,
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doručeným na Obecní úřad Kunžak dne 06.10.2011 o podání informace zda, kdy a jakou
formou bude provedena nezbytná oprava narušených kamenných zdí mostku komunikace,
vedoucí po hrázi Láneckého rybníka. Přílohou dopisu je nabídka firmy na akci „stěna výpusti
chovného rybníku“.Tato firma je schopna provést sanaci části hráze, stěny výpusti chovného
rybníku a stěny mostku. Touto sanací by se do budoucna zabránilo průsaku vody hrází a
dalšímu narušování stěny mostku. Nabídka činí 43 801,-- Kč včetně DPH.
Starosta požádal firmu PAS PLUS o podání cenové nabídky, která by se týkala pouze
sanace boční zdi mostku, který je součástí komunikace v majetku obce. Tato nabídka činí
16 802,20 Kč včetně DPH.Starosta navrhuje podílet se na opravě, navržené Ing. Svobodou,
která bude zahrnovat i opravu stěny mostku a to částkou 20 000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, že v souvislosti s opravou stěny výpusti chovného
rybníka p.č. 1994/1 v k.ú. Kunžak, navrženou Ing. Svobodou, se Obec Kunžak bude finančně
podílet na opravě stěny mostku na účelové komunikaci a to částkou maximálně do 20 000,-Kč včetně DPH s tím, že Obec Kunžak si vyhrazuje právo odsouhlasení a kontroly
provedených prací.
Hlasování: jednohlasně
e) Tělovýchovná jednota Kunžak hodlá podat žádost o dotaci na MŠMT do programu „Státní
podpory sportu, investiční dotace, programy 133510-podpora materiálně technické základny
sportu – subtitul 133512: materiálně technická základna sportovních organizací.“
Projekt by zahrnoval komplexní rekonstrukci celého sportovního areálu. Rozpočet projektu
činí 2,9 milionu Kč. Tělovýchovná jednota Kunžak by se v případě obdržení dotace podílela
na projektu 5 %, tj. částkou cca 145 000,-- Kč. TJ Kunžak žádá Obec Kunžak jako majitele
sportovního areálu o uhrazení tohoto podílu spolufinancování.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, že pokud TJ Kunžak získá v roce 2012
dotaci od MŠMT na akci „rekonstrukce a vylepšení sportovního areálu Kunžak“, uhradí Obec
Kunžak podíl spolufinancování TJ Kunžak ve výši 5 % z celkových nákladů akce.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta seznámil zastupitelstvo s textem dopisu, který zaslal panu senátorovi Ing. T. Jirsovi
ve věci opravy kapličky u Kaprouna.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí obsah dopisu senátoru T. Jirsovi.
g) Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem prací na komplexních pozemkových úpravách
ve Valtínově.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci starosty o stavu prací na
komplexních pozemkových úpravách ve Valtínově.
h) Obec Kunžak má v rozpočtu na letošní rok částku na vánoční výzdobu obce. Vzhledem
k tomu, že habry okolo kašny na náměstí v Kunžaku jsou již značného vzrůstu, navrhuje
starosta, neinstalovat vánoční strom, ale použít tuto částku na zakoupení světelných řetězů na
tyto habry. Dále navrhuje umístit v období vánoc do kašny kovový sloup, na kterém by byly
umístěny světelné motivy - vločky.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s instalací kovového sloupu v kašně na náměstí
v Kunžaku v období vánoc a s jeho osazením světelnými motivy –vločky a se zakoupením
světelných řetězů na habry tamtéž.
Hlasování : jednohlasně
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Ch) TJ Kunžak, oddíl stolního tenisu žádá o možnost rozšíření užívání sportovní haly o jednu
hodinu a to v pondělí na dobu od 17.oo do 20.oo hodin. Dále žádají o bezplatný pronájem
sportovní haly na předvánoční turnaj mládeže ve stolním tenisu v sobotu 03.12.2011 a o
finanční příspěvek ve výši 1500,-- Kč na zakoupení cen pro účastníky tohoto turnaje.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí
- s tím, aby oddíl stolního tenisu TJ Kunžak užíval pro tréninky žactva sportovní halu
každé pondělí v době od 17.oo do 20.oo hodin
- s poskytnutím sportovní haly oddílu stolního tenisu TJ Kunžak na pořádání
předvánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu v sobotu 03.12.2011
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1500,-- Kč
oddílu stolního tenisu TJ Kunžak na zakoupení cen pro účastníky předvánočního turnaje
mládeže ve stolním tenisu.
Hlasování:jednohlasně
i) Dne 18.10.2011 proběhlo na OÚ Kunžak řízení o dodatečném povolení stavby „Sjezd
z místní komunikace na pozemek p.č. 2981/136 v k.ú. Kunžak“. Starosta seznámil
zastupitelstvo s obsahem zápisu z tohoto jednání . V závěrečné fázi jednání bylo dohodnuto,
že u sjezdu z MK bude umístěna dopravní značka B 11- zákaz vjezdu všech motorových
vozidel, dále bude řešeno označení chodníku a sjezdu v jeho linii dlažbou pro nevidomé. Tyto
změny budou řešeny úpravou stávající projektové dokumentace.
Za těchto podmínek nemá pan Zdeněk Marek k dodatečnému povolení stavby sjezdu námitek
a jak uvedl do zápisu, vezme zpět své podání u Krajského úřadu Jihočeského kraje ohledně
prošetření rozhodnutí o zřízení sjezdu , které vydal Obecní úřad Kunžak dne 23.07.2011 pod
čj. 856/2011.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o řízení o dodatečném povolení
stavby „Sjezd z místní komunikace na pozemek p.č. 2981/136 v k.ú. Kunžak“.
j) Dne 17.10.2011 obdržela Obec Kunžak na podúčet běžného účtu 19 072 834,99 Kč od ROP
Jihozápad na akci „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací „. Z toho
byla téhož dne převedena splátka úvěru České spořitelně ve výši 15 749 481,69 Kč a
zbývající částka ve výši 3 323 353,30 Kč byla převedena na základní běžný účet obce.
Zůstatek na běžném účtu obce k tomuto dni činil 13 548 717,87 Kč. Na úrocích za
překlenovací úvěr u České spořitelny zaplatila Obec celkem 147 843,60 Kč. Dotace získaná
na úroky z tohoto úvěru činí 110 882,--Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o splacení úvěru na akci „Kunžak –
rekonstrukce a modernizace místních komunikací“.
k) Informace o probíhajících pracích.
Pracovníci obce dokončili odvodnění komunikace v Terezíně /16 225,-- Kč /
Byla provedena oprava chodníku pro pěší v Kunžaku
V současné době se provádí zpevňování ploch pod stanovišti pro kontejnery v Mostech a
Valtínově
Dva pracovníci z úřadu práce provádějí práce v obecních lesích
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o probíhajících pracích.
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U s n e s e n í č. 13
zastupitelstva obce Kunžak ze dne 20.10.2011
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2012 dle předloženého návrhu kalkulace
takto:
Pohyblivá složka vodného /bez DPH/
Pohyblivá složka stočného: /bez DPH/
Celkem

32,20 Kč/m3
20,31 Kč/m3
52,51 Kč/m3

Vodoměry
pevné složky (Kč/rok)
skupina Qp(m3/H) z vodného
ze stočného celkem
1
do 2,5
122
75
197
2
do 6
572
289
861

- Vyhlášku č. 2/2011 – Požární řád obce Kunžak
- Plán zimní údržby obce Kunžak.
- udělení čestného občanství Obce Kunžak Karle Vobišové Žákové in memoriam
- Rozpočtová opatření vlastní č. 34-36/2011, tato rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1500,-- Kč oddílu stolního tenisu TJ Kunžak na
zakoupení cen pro účastníky předvánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu.
Souhlasí:
- s tím, aby Obec Kunžak požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod části pozemku p.č. 31/1 zahrada v k.ú. Kunžak. Jedná se o část pozemku,
na které hodlá Obec Kunžak vybudovat chodník
- s tím, aby do návrhu rozpočtu na rok 2012 byly zapracovány tyto akce:
Obrubníky Bystřická ulice
500 000,-ČOV Suchdol – dofinancování
300 000,-Průzk. jímací zářezy Valtínov – dofinancování
135 000,-Úpravy skládky suti pod MŠ
200 000,-Rekonstrukce střechy ZŠ Kunžak
1 400 000,-Ošetření stromů hřbitov, u haly
100 000,-- se zveřejněním záměru prodeje části parcely 4746/6 ost.pl.ost.komunikace za
domem čp. 50 na zřízení předzahrádky k domu čp. 50 v Kunžaku – Malém Podolí.
Podmínkou zveřejnění záměru prodeje části parcely 4746/6 ost.pl.ost.komunikace za domem
čp. 50 na zřízení předzahrádky k domu čp. 50 v Kunžaku je předložení oddělovacího
geometrického plánu, který si na vlastní náklady zajistí žadatel. Při zaměřování musí být
přítomen zástupce Obce Kunžak a termín zaměření musí být oznámen Obci Kunžak nejméně
týden předem. Kupní cena se stanovuje na Kč 40,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí hradí
kupující.
Pokud podle 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.
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- s tím, 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 127/1,128/2 v k.ú. Kunžak, na akci „Kunžak,Havlíčkova-úprava NN “ za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 500,-bez DPH. Právo věcného břemena bude zřízeno na dobu neurčitou podle geometrického
plánu číslo 961-396/2011 Gefos a.s.České Budějovice,, který si zajistil budoucí oprávněný
z věcného břemena.
- s tím, aby Obec Kunžak podala žádost o dotaci z POV na akci „Oprava střechy základní
školy Kunžak“ a na „ Úroky z úvěru na stavbu Domu s pečovatelskou službou“.
- souhlasí s tím, že v souvislosti s opravou stěny výpusti chovného rybníka na p.č. 1994/1
v k.ú. Kunžak, navrženou Ing. Svobodou, se Obec Kunžak bude finančně podílet na opravě
stěny mostku na účelové komunikaci a to částkou maximálně do 20 000,-- Kč včetně DPH
s tím, že Obec Kunžak si vyhrazuje právo odsouhlasení a kontroly provedených prací.
- s tím, že pokud TJ Kunžak získá v roce 2012 dotaci od MŠMT na akci „rekonstrukce a
vylepšení sportovního areálu Kunžak“, uhradí Obec Kunžak podíl spolufinancování TJ
Kunžak ve výši 5 % z celkových nákladů akce.
- s instalací kovového sloupu v kašně na náměstí v Kunžaku v období vánoc a s jeho
osazením světelnými motivy –vločky a se zakoupením světelných řetězů na habry tamtéž.
- s tím, aby oddíl stolního tenisu TJ Kunžak užíval pro tréninky žactva sportovní halu každé
pondělí v době od 17.oo do 20.oo hodin
- s poskytnutím sportovní haly oddílu stolního tenisu TJ Kunžak na pořádání předvánočního
turnaje mládeže ve stolním tenisu v sobotu 03.12.2011
Nesouhlasí:
- se změnou Územního plánu obce Kunžak, spočívající ve změně využití ploch pozemků p.č.
10/2 a 147/2 v k.ú. Kaproun z plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské –SN, na
plochy smíšené obytné – SO.
- se zveřejněním záměru prodeje části parcely 4746/6 před domem čp. 50 v Kunžaku na
Malém Podolí na zřízení předzahrádky.
- se zveřejněním záměru prodeje pozemku číslo 651/1 ost.pl.jiná plocha o výměře 60 m2
v obci Kunžak, v k.ú.Mosty,část Zvůle sloužícího jako pěšina, s ohledem na územní plán,kde
je pozemek označen jako U-plocha veřejných prostranství.
- s tím, aby Obec Kunžak objednala výrobu a vydání knihy o obci u firmy F.R.Z. reklamní
studio, Bechyňská 8, Brno.
P o v ě ř u j e:
- starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2012.
- starostu, aby zajistil vyhotovení geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů
mezi Obcí Kunžak a firmou Jan Kneissl s.r.o., Hodětín 14 se zřetelem k plánovanému zřízení
veřejné komunikace pro pěší dle projektové dokumentace, vypracované firmou P-atelier JH
s.r.o., zakázkové číslo J-62/02.
Bere na vědomí:
- návrh na udělení čestného občanství Obce Kunžak
- obsah dopisu senátoru T. Jirsovi.
- informaci starosty o stavu prací na komplexních pozemkových úpravách ve Valtínově.
- informaci o řízení o dodatečném povolení stavby „Sjezd z místní komunikace na pozemek
p.č. 2981/136 v k.ú. Kunžak“.
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- informaci o splacení úvěru na akci „Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních
komunikací“.
- informaci o probíhajících pracích.
Předává:
v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů v platném znění, panu Petru Královi Osvědčení o tom, že se dnem 19. října
2011 stal členem zastupitelstva obce Kunžak.
Ukládá:
- starostovi obce udělit čestné občanství Obce Kunžak Karle Vobišové Žákové in memoriam,
- starostovi obce předat listinu o udělení čestného občanství Obce Kunžak Karle Vobišové
Žákové in memoriam jejímu synovi panu Karlu Václavu Žákovi
K o n s t a t u j e:
- že pan Petr Král složil zákonem stanovený slib člena zastupitelstva obce Kunžak.
Volí:
- za člena finančního výboru pana Zdeňka Zámečníka, Kunžak, Malé Podolí 38

O v ě ř o v a t e l é:

Ing. Petr Moučka

Mgr. Eva Krafková

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 19.15 hodin
Zapsala: Matoušková

