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Z á p i s č. 14
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 24.11.2011 v 17.oo hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal R., , Král P., Ing.
Rozporka L., Popela P., Mgr. Krafková E.,Ing. Moučka P.
Omluven: MVDr. Vít Němec, Mgr. Krafková Eva
Program:
1. Místní poplatek za odpady na rok 2012
2. Rozpočtové provizorium
3. Příprava rozpočtu na rok 2012
4. Rozpočtová opatření vlastní
5. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno p.č. 1267 v k.ú. Mosty
6. Žádost o koupi části pozemku p.č. 951/1 v k.ú. Mosty
7. Žádost o bezúpl. převod částí pozemků p.č. 523 a 526 v k.ú. Suchdol
8. Prodej části p.č. PK 18/1 v k.ú. Valtínov – doplnění podmínek
9. Odměny členům výborů a komisí
10. Žádost o finanční příspěvek - MS Jitro Kunžak
11. Žádost o finanční příspěvek – Hospic Prachatice
12. Různé
a) hráz rybníka Lánecký
b) žádost o fin. příspěvek – ČSŽ Kunžak
c) žádost o fin. příspěvek – ZŠ SNW Kunžak
d) Výroční zpráva o činnosti ZŠ SNW Kunžak
e) Plán společných zařízení – kompl. poz. úpravy v k.ú. Valtínov
f) omezení vjezdu automobilů na MK Mosty - Suchdol
13. Diskuze
14. Závěr
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Marie Matoušková
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš
Ověřovatelé zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 20.10.2011 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2012
a) Starosta obce vyzval paní Matouškovou, aby seznámila zastupitele se způsobem výpočtu
místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Podklady pro výpočet s navrhovanou
cenou na rok 2012 dostali zastupitelé s pozvánkou na jednání zastupitelstva.
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Pro výpočet se vychází ze skutečnosti roku 2010
Náklady na likvidaci odpadu:
l. Netříděné celkem :
odpočet:
- tržby za podnikatelské
115 198,-- tržby za prodané kupony
15 912,-- tržby za likv. odpadu z pytlů
1 680,--------------odpočet celkem
132 790,--

998 532,-- Kč

Náklady na netříděné odpady roku 2010 pro poplatek :

- 132 790,-- Kč
----------------------865 742,-- Kč

Výpočet poplatku: 865 742,-- Kč : 1789 poplatníků
483,90 Kč/osoba
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Tříděné odpady roku 2010:
Náklady 2010
- PET, sklo, papír
214 410,-- Kč
- nebezpečné
49 251,-- Kč
- provoz SD
125 400,-- Kč
----------------Celkem
389 061,-- Kč
389 061,-- Kč
Příjmy roku 2010 za zpětný odběr tříděného odpadu
/železo, papír, EKOKOM/
náklady 389 061,-- Kč - příjmy 194 307,--Kč = 194 754,- Kč
194754,-- Kč : 1789 poplatníků

194 307,-- Kč

108,86 Kč/osoba

Poplatek na jednoho poplatníka celkem: 483,90 + 108,86 = 592,76
Skutečná výše dotace za rok 2010:
příjmy 1 171 246,14 - výdaje 1 387 593,-- = - 216 346,90
Předpokládaná skutečnost v odpadech roku 2011:
Náklady:
Sběrný dvůr:
Směsný odpad:
Tříděný odpad:
PET, sklo , papír
238 430,-Nebezpečné odpady
46 107—
Papír ze SD
10 530,----------------------Náklady celkem
295 067,-- Kč
Příjmy:
Vybráno na poplatku
Podnikatelské odpady

844 847,-- Kč
113 669,-- Kč
----------------958 516,-- Kč

125 400,-992 682,--

295 067,-------------1 413 149,-- Kč

3
EKOKOM
Železo , papír
Za prodané kupony
Za likvidaci odpadu z pytlů
Za podnikatelské tříděné

156 105,-- Kč
43 000,-- Kč
15 104,-- Kč
1 205,-- Kč
2 425,-- Kč
------------------Příjmy celkem
1 176 355-- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem:
1 176 355,-Náklady celkem:
1 413 149,-Dotace
236 794,-- Kč
Při výpočtu poplatku jsme předpokládali dotaci 281 005,--Kč
Rozpočet odpady na rok 2012:
Náklady:
Směsný odpad: 425 t x 2476,6
Provoz sběrného dvora
Tříděné: PET, sklo, papír
Nebezpečné
Náklady celkem

Návrh výše poplatku na rok 2012:
Trvale bydlící:
a/
250,-- Kč
b/
250,-- Kč
celkem :
500,-- Kč
Rekreační objekty:
a/
250,--Kč
b/
250,-- Kč
celkem:
500,-- Kč
V roce 2012 by mělo být na poplatku vybráno :
500 ,-- Kč x 1387 fyz. osob
260,-- Kč x 66 /sníž.sazba.samoty/
500,-- Kč x 336 rekr. objektů
Celkem
*/ 66 osob má sníženou sazbu o 240,-- Kč /samoty/
Příjmy:
Předpis poplatku
Za podnikatelské odp.
EKOKOM
Kupony, pytle
Za železo

1 052 555,-125 400,-246 841-65 000,-1 489 796,--- Kč

693 500
17 160 */
168 000
878 660,-878 660,-119 900,-150 000,-15 000,-45 000,--

Příjmy celkem
1 208 560,-Dotace obce by činila: příjmy 1 208 560 - náklady 1 489 896 = - 281 236,-- Kč
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Předpokládaná skutečnost roku 2011:
Náklady 2011 celkem

1 413 149,-- Kč

Příjmy 2011:
Předpis poplatku
Za podnikatelské
EKOKOM
Kupony, pytle
Železo
Podnikatelské tříděné

844 847,-113 669-156 105,-16 309,-43 000,-2 425,-------------1 176 355,--

Příjmy 2011 celkem
Příjmy 1 176 355 - výdaje 1 413 149,--

=

- 236 794,--Kč /dotace/

Návrh cen pro podnikatele:
2011
jednorázové kupony
likvidace z pytlů
sklo / l00 litrů kont. a rok /
PET lahve/100 litrů kont. a rok /
Papír /100 litrů kont. a rok

114,58,720,1140,720,-

2012
120,61,756,1197,756,-

Při stanovení poplatku na 500,-- Kč za trvale bydlící osobou, 500,-- Kč za rekreační objekt a
zvýšení u podnikatelů o cca 5 %
Rozpočet odpady na rok 2012:
Náklady:
Směsný odpad: /425 t x 2476,6/ inflace 2%
+ zvýše. DPH na 14 %
Náklady na sběrný dvůr
Tříděné: PET, a sklo, papír – inflace 2 %
+ zvýš. DPH na 14 %
Nebezpečné
Náklady celkem
Příjmy:
Předpis poplatku /500+500/
Za podnikatelské odp.
EKOKOM
Kupony, pytle
Za železo
Příjmy celkem
Dotace obce by činila: 1 208 560

- 1 489 796

1 052 555,--125 400,-246 841,-65 000,--------------------1 489 796,-878 660,-119 900,-150 000,-15 000,-45 000,-1 208 560,-=
- 281 236-- Kč
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012 ve výši 500,-- Kč za trvale bydlící
osobu a rok a 500,-- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu, určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci.
- podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
120,likvidace z pytlů
61,sklo / l00 litrů kont. a rok /
756,PET lahve/100 litrů kont. a rok /
1197,papír /100 litrů kont. a rok/
756,Hlasování: jednohlasně
b)
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpisem předpokládaných výdajů rozpočtového provizoria
na měsíc leden a únor 2012.

Voda - zálohy
Plyn - zálohy + vyúčt. r.2011
Elektřina - zálohy
Odvod DPH za IV. Q 2011
Mzdy zaměstnanců - dle r.2011
Příspěvky PO - dle návrhu na rok 2012
Fin. vypořádání - odvod části dot.
Služby prohrnování
Služby, opravy, materiál dle r. 2011
Služby - za geografická data (dříve R-GIS)
Rezerva na nepředvídatelné výdaje
Předpokládané výdaje celkem
Po zaokrouhlení

Kč
19 820,00
150 000,00
141 650,00
50 000,00
730 614,00
975 080,00
251 763,00
100 000,00
345 000,00
27 000,00
300 000,00
3 090 927,00
3 090 930,00 Kč
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Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se skutečnými výdaji roku 2011, které za měsíce leden a
únor činily 2 881 766,69 Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2012
v objemu výdajů 3 090 930,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelé dostali spolu s pozvánkou na dnešní jednání k prostudování koncept
návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2012.
Starosta vyzval paní Danielovou, aby seznámila zastupitelstvo s konceptem návrhu rozpočtu
obce Kunžak. Zastupitelstvo koncept návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2012 podrobně
projednalo a doplnilo.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby zajistil vypracování návrhu rozpočtu obce
Kunžak na rok 2012 v souladu s dnes projednaným konceptem návrhu rozpočtu a předložil jej
k projednání na prosincovém zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Starosta vyzval paní Danielovou, aby seznámila zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními
vlastními č. 37-41/2011.
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření projednalo a schvaluje Rozpočtová opatření
vlastní č. 37-41/2011. Schválená rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na p.č. 1267 v k.ú. Mosty pro E.ON Distribuce a.s. na akci „Zvůle-NN
(Lovětínský)“.Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavyumístění nového kabelového vedení NN na pozemku 1267 v k.ú.Mosty za jednorázovou
úplatu ve výši Kč 500,-- 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 nového kabelového vedení NN na pozemku 1267 v k.ú.Mosty, a aby nejpozději do
12 měsíců od dokončení stavby Obec Kunžak uzavřela smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
nového kabelového vedení NN na pozemku 1267 v k.ú. Mosty 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 500,-- 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,popř.jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost
v souvislosti s realizací stavby.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 6:
Obec Kunžak obdržela žádost o koupi částí pozemku číslo 951/1 ost.pl. jiná plocha o
současné výměře dle katastru 5659 m2 v obci Kunžak, k.ú.Mosty,část Zvůle před a za
domem čp. 11. Část pozemku před domem bývalý vlastník užíval jako dvorek, část pozemku
v šíři asi 4 m podél zadní části domu čp. 11 by žadatelé odkoupili pro přístup k domu pro
případné opravy a údržbu objektu a část přiléhající ke komunikaci z boční strany čp. 11 by
umožnila umístit zde podzemní jímku, kterou nelze kvůli skalnatému podloží
umístit na stávajících pozemcích.
Část pozemku 951/1 v prostoru před domem čp. 11 je v územním plánu označen jako SO-tj.
plochy smíšené obytné, části pozemku 951/1 za domem a část přiléhající ke komunikaci jsou
v územním plánu označeny jako plocha č. 55 „ Zp-plocha sídelní zeleně,veřejná zeleň,
parky“.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor , aby na místě samém provedl
šetření,zda a za jakých podmínek by byl možný prodej částí pozemku číslo 951/1 ost.pl.jiná
plocha v obci Kunžak, v k.ú.Mosty,část Zvůle u domu čp. 11 s ohledem na územní plán.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
V současné době má Česká republika ve vlastnictví a Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových je příslušný hospodařit mimo jiné s pozemky číslo 523 ost.pl.ost.komunikace a
pozemkem číslo 526 ost.plocha, nepl. půda, oba v obci Kunžak, k.ú. Suchdol u Kunžaku.
Podle schváleného územního plánu Obce Kunžak je na části pozemku číslo 523 a na pozemku
číslo 526 v k.ú.Suchdol u Kunžaku vymezena trasa veřejně prospěšné stavby cyklostezky ze
Suchdola do Valtínova s předkupním právem pro Obec Kunžak.
Obec Kunžak by měla podat žádost o bezúplatný převod části číslo 523 ost.pl.ost.
komunikace a pozemku číslo 526 ost.plocha, nepl. půda, oba v obci Kunžak, k.ú. Suchdol u
Kunžaku 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 číslo 523 ost.pl.ost.komunikace a
pozemku číslo 526 ost.plocha,nepl.půda, oba v k.ú.Suchdol u Kunžaku ve veřejném zájmu
z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
Obce Kunžak. Na těchto pozemcích je podle schváleného územního plánu Obce Kunžak
vymezena trasa veřejně prospěšné stavby cyklostezky ze Suchdola do Valtínova s předkupním
právem pro Obec Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Obec Kunžak obdržela geometrický plán na oddělení části PK pozemku 18/1 v k.ú.Valtínov.
Z výměry oddělené části PK pozemku 18/1 tj.843 m2 násobené cenou Kč 30,--/m2 stanovenou
zastupitelstvem Obce Kunžak dne 26.01.2011 na jeho 5.zasedání, vyplývá, že kupní cena je
vyšší než Kč 5000,--. Podle směrnice k nakládání s majetkem obce Kunžak platné od
1.1.2011, je nutno při prodeji pozemku ocenit pozemek, je-li předpokládaná kupní cena vyšší
než Kč 5000,--. Ve schváleném záměru prodeje pozemku část PK 18/1 v k.ú.Valtínov dne
26.01.2011nebyla tato skutečnost uvedena.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s doplněním podmínek zveřejnění záměru
prodeje z 26.01.2011 schválených na 5. zasedání zastupitelstva Obce Kunžak, týkající se
části PK pozemku 18/1 v k.ú. Valtínov – označeného v GP číslo 336-115/2011 jako díl „a“o
výměře 843 m2 takto: Obec Kunžak zajistí cenový odhad části PK pozemku 18/1 v k.ú.
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Valtínov – označeného v GP číslo 336-115/2011 jako díl „a“ o výměře 843 m2 , neboť podle
směrnice k nakládání s majetkem obce Kunžak platné od 1.1.2011, je nutno při prodeji
pozemku ocenit pozemek, je-li předpokládaná kupní cena vyšší než Kč 5000,--.Náklady
spojené vyhotovením cenového odhadu uhradí budoucí kupující.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Je třeba stanovit podmínky pro výplatu odměny pro členy komisí a výborů-nečlenů
zastupitelstva Obce Kunžak za práci v komisích a výborech v roce 2011 a pro následující
období.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí , aby členům komisí a výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva Obce Kunžak, byla za práci v komisích a výborech podle počtu
odpracovaných hodin vyplacena v lednu 2012 za rok 2011 a v dalších letech současného
volebního období odměna ve výši Kč 50/hod.
Podklady o počtu odpracovaných hodin předloží předsedové výborů a komisí mzdové účtárně
nejpozději do konce prosince příslušného kalendářního roku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Starosta seznámil zastupitele se žádostí MS Jitro Kunžak o příspěvek na pořízení a instalaci
odrazek a pachových ohradníků kolem silnic. Toto opatření by mělo pomoci chránit občany
od újmy na zdraví a majetku, způsobené zvěří při provozu motorových vozidel zároveň
chránit zvěř samotnou. Byly vzneseny dva návrhy : 4000,-- Kč a 3000,-- Kč
Starosta dává hlasovat o návrhu příspěvku 4 000,-- Kč
Pro: Král, Ing.Popela, Čapek, proti: Vobrová, Brunnerová, Kálal ,zdrželi se Ing. Moučka,
Kudrna, Rozporka
Dále dává starosta hlasovat o návrhu příspěvku 3 000,-- Kč
Pro: Vobrová, Brunnerová, Kálal, proti Král, Ing. Popela, Čapek, zdrželi se Ing. Moučka,
Kudrna, Rozporka
Protože nebyl schválen žádný z návrhů, požádal starosta o další návrhy. Byl navržen
příspěvek ve výši 3500,-- Kč
Hlasování: Pro – Čapek,Vobrová, Brunnerová, Kálal, Král, Ing.Popela
Zdrželi se: Kudrna, Ing. Moučka, Rozporka
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finanční podpory MS Jitro Kunžak ve
výši 3500,-- Kč na pořízení a instalaci odrazek a pachových ohradníků kolem silnic.
K bodu 11:
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádosti Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna Prachatice
o finanční příspěvek na zajištění paliativní hospicové péče nevyléčitelně nemocným
pacientům. Hospic v uplynulém období pečoval i o pacienty z obce Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finanční podpory Hospici sv. Jana
Nepomuka Neumanna Prachatice ve výši 5 000,-- Kč na zajištění paliativní hospicové péče
nevyléčitelně nemocným pacientům.
K bodu 12: Různé
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s dosavadním postupem Obce Kunžak ve věci vlastnictví
hráze a opravy mostku účelové komunikace u Láneckého rybníka.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí dosavadní postup Obce Kunžak ve věci
vlastnictví hráze a opravy mostku účelové komunikace u Láneckého rybníka.
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b) Český svaz žen Kunžak žádá Obec o finanční příspěvek na pořádání čertovského reje dne
3.12.2011 na náměstí v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši
4 000,-- Kč Českému svazu žen Kunžak na pořádání čertovského reje dne 3.12.2011 na
náměstí v Kunžaku.
Hlasování:jednohlasně
c) Základní škola SNW Kunžak žádá Obec Kunžak o finanční příspěvek ve výši 16 000,-- Kč
na pokrytí nákladů na dopravu žáků na žákovskou konferenci Klubu ekologické výchovy a na
koncert, pořádaný na počest sira Nicholase Wintona v Betlémské kapli v Praze, nad kterým
ZŠ SNW Kunžak převzala záštitu.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši
16 000,-- Kč ZŠ SNW Kunžak na pokrytí nákladů na dopravu žáků na žákovskou konferenci
Klubu ekologické výchovy a na koncert, pořádaný na počest sira Nicholase Wintona
v Betlémské kapli v Praze, nad kterým ZŠ SNW Kunžak převzala záštitu. Částka bude
poskytnuta ze sponzorského příspěvku provozovatele fotovoltaické elektrárny.
Hlasování: jednohlasně
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s Výroční zprávou o činnosti ZŠ SNW Kunžak.
Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ SNW Kunžak.
e) Starosta seznámil zastupitelstvo s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Valtínov – jedná se o opatření, sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní
opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření, sloužící k neškodnému
odvedení povrchových vod, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení
ekologické stability a změny druhu pozemků.
Tento materiál bude po odsouhlasení dotčenými orgány předložen zastupitelstvu obce Kunžak
ke schválení.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí Plán společných zařízení – komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Valtínov.
f) Starosta obce obdržel stížnosti občanů na značný provoz těžkých nákladních automobilů na
nově opravené místní komunikaci Mosty – Suchdol. Zastupitelstvo obce tuto záležitost
projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak ukládá starostovi, aby na místní komunikaci Mosty –
Kunžak zajistil osazení dopravních značek, zakazujících vjezd vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 3,5 t s dodatkovou tabulkou, umožňující majitelům přilehlých pozemků
vjezd těžší technikou při jejich obhospodařování.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 14
zastupitelstva obce Kunžak ze dne 24.11.2011
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 nového kabelového vedení
NN na pozemku 1267 v k.ú.Mosty, a aby nejpozději do 12 měsíců od dokončení stavby Obec
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Kunžak uzavřela smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy nového kabelového vedení NN na pozemku 1267 v
k.ú. Mosty 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 500,-- 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,popř.jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost
- s tím, aby Obec Kunžak požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod části pozemku číslo 523 ost.pl.ost.komunikace a pozemku číslo 526
ost.plocha,nepl.půda, oba v k.ú.Suchdol u Kunžaku ve veřejném zájmu z majetku České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce Kunžak.
Na těchto pozemcích je podle schváleného územního plánu Obce Kunžak vymezena trasa
veřejně prospěšné stavby cyklostezky ze Suchdola do Valtínova s předkupním právem pro
Obec Kunžak.
- s doplněním podmínek zveřejnění záměru prodeje z 26.01.2011 schválených na 5. zasedání
zastupitelstva Obce Kunžak, týkající se části PK pozemku 18/1 v k.ú. Valtínov – označeného
v GP číslo 336-115/2011 jako díl „a“o výměře 843 m2 takto: Obec Kunžak zajistí cenový
odhad části PK pozemku 18/1 v k.ú. Valtínov – označeného v GP číslo 336-115/2011 jako díl
„a“ o výměře 843 m2 , neboť podle směrnice k nakládání s majetkem obce Kunžak platné od
1.1.2011, je nutno při prodeji pozemku ocenit pozemek, je-li předpokládaná kupní cena vyšší
než Kč 5000,--.Náklady spojené vyhotovením cenového odhadu uhradí budoucí kupující.
- aby členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva Obce Kunžak, byla za práci
v komisích a výborech podle počtu odpracovaných hodin vyplacena v lednu 2012 za rok 2011
a v dalších letech současného volebního období odměna ve výši Kč 50/hod.
Podklady o počtu odpracovaných hodin předloží předsedové výborů a komisí mzdové účtárně
nejpozději do konce prosince příslušného kalendářního roku.
- s poskytnutím finanční podpory MS Jitro Kunžak ve výši 3500,-- Kč na pořízení a instalaci
odrazek a pachových ohradníků kolem silnic.
- s poskytnutím finanční podpory Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna Prachatice ve výši
5 000,-- Kč na zajištění paliativní hospicové péče nevyléčitelně nemocným pacientům.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000,-- Kč Českému svazu žen Kunžak na
pořádání čertovského reje dne 3.12.2011 na náměstí v Kunžaku.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 16 000,-- Kč ZŠ SNW Kunžak na pokrytí
nákladů na dopravu žáků na žákovskou konferenci Klubu ekologické výchovy a na koncert,
pořádaný na počest sira Nicholase Wintona v Betlémské kapli v Praze, nad kterým ZŠ SNW
Kunžak převzala záštitu. Částka bude poskytnuta ze sponzorského příspěvku provozovatele
fotovoltaické elektrárny.
Schvaluje:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2012 ve výši 500,-- Kč za trvale bydlící osobu a rok
a 500,-- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu, určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci.
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- podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
120,likvidace z pytlů
61,sklo / l00 litrů kont. a rok /
756,PET lahve/100 litrů kont. a rok /
1197,papír /100 litrů kont. a rok/
756,- rozpočtové provizorium na leden a únor 2012 v objemu výdajů 3 090 930,-- Kč.
- Rozpočtová opatření vlastní č. 37-41/2011. Schválená rozpočtová opatření jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Vydává:
- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pověřuje:
- starostu, aby zajistil vypracování návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2012 v souladu
s dnes projednaným konceptem návrhu rozpočtu a předložil jej k projednání na prosincovém
zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
- kontrolní výbor , aby na místě samém provedl šetření,zda a za jakých podmínek by byl
možný prodej částí pozemku číslo 951/1 ost.pl.jiná plocha v obci Kunžak, v k.ú.Mosty,část
Zvůle u domu čp. 11 s ohledem na územní plán.
Bere na vědomí:
- dosavadní postup Obce Kunžak ve věci vlastnictví hráze a opravy mostku účelové
komunikace u Láneckého rybníka.
- Výroční zprávu o činnosti ZŠ SNW Kunžak.
- Plán společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valtínov.
Ukládá:
- starostovi, aby na místní komunikaci Mosty – Kunžak zajistil osazení dopravních značek,
zakazujících vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t s dodatkovou tabulkou,
umožňující majitelům přilehlých pozemků vjezd těžší technikou při jejich obhospodařování.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Popela

Rozporka Luboš

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila ve 20.30 hodin
Zapsala: Matoušková

