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Zápis č. 29
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 14.02.2013 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J.,Vobrová D., Kálal R., MVDr. Němec V.,
Král P., Rozporka L., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P.,
Brunnerová A.
Veřejnost: Ing. A. Lovětínský, Petr Hladeček
Program:
l.
2.
3.
4.
5.

Inventarizace majetku obce Kunžak za rok 2012
Návrh doplnění zadání změny č. 3 ÚP Kunžak
Výběr zhotovitele na akci „ B.j.5PB-VB Kunžak čp. 170- 2. etapa
Zřizovací listina jednotky požární ochrany JPO III Kunžak
Schválení účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací /MŠ a ZŠ/
a rozdělení jejich hospodářského výsledku
6. Schválení účetní závěrky Obce Kunžak za rok 2012
7. Odpisový plán Obce Kunžak na rok 2013
8. Odpisový plán MŠ Kunžak na rok 2013
9. Rozpočtové opatření vlastní
10. Žádost o odkoupení části pozemku 51/1 u čp. 37 v Mostech.
11. Žádost o odkoupení části pozemku 51/1 u čp. 18 a čp. 34 v Mostech.
12. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 338 v k.ú.Kunžak po demolici části čp.170.
13. Prodej pozemku v GP ozn.jako 33/28 trav.porost o výměře 427 m2 u čp. 46 ve
Valtínově.
14. Majetkoprávní vypořádání části pozemku pod místní komunikací Mosty-Zvůle
směnou části obecního pozemku 1269/1 za části pozemků dotčených místní
komunikací Mosty-Zvůle.
15. Různé
a) MAS Česká Kanada – integrovaná strategie území
b) Výběr zhotovitele na akci „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve
veřejném vodovodu obce Suchdol u Kunžaku “
c) Oprava povrchu místní komunikace Malé Podolí – výzva firmám
d) ČSŽ – žádost o příspěvek
e) Zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2012
f) Úprava hodin pro veřejnost České pošty Kunžak
g) stanovení ceny palivového dřeva – krov čp. 170
16. Diskuze
17. Závěr

Zastupitelstvo navržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Matoušková Marie, Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Luboš Rozporka
Ověřovatelé zápisu 28. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 17.01.2013 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.

2

K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z kontroly inventarizace majetku Obce
Kunžak k 31.12.2012, kterou provedl kontrolní výbor Obce Kunžak dne 04.02.2013.
Kontrolní výbor konstatuje, že v jednotlivých inventarizačních zápisech nebyly zjištěny žádné
rozdíly a nesrovnalosti. Kontrolní výbor po provedené kontrole navrhuje zastupitelstvu Obce
Kunžak inventarizaci majetku Obce Kunžak, provedenou k datu 31.12.2012, schválit.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje inventarizaci majetku Obce Kunžak podle stavu
ke dni 31.12.2012. Podrobná zpráva o výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: Jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo s Důvodovou zprávou k Návrhu doplnění zadání změny č. 3
ÚP Kunžak a s Návrhem doplnění zadání změny č. 3 ÚP Kunžak.
Zastupitelstvo Důvodovou zprávu a Návrh doplnění zadání změny č. 3 ÚP Kunžak
projednalo. Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí Důvodovou zprávu k Návrhu
doplnění zadání změny č. 3 ÚP Kunžak. Důvodová zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako příslušný orgán dle ust.par.6, odst. 5),
písm. b) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon) a podle ustanovení § 47, odst. 5 stavebního zákona Návrh doplnění zadání změny č. 3
ÚP Kunžak. Návrh doplnění zadání změny č. 3 ÚP Kunžak je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: pro 9x
zdrželi se: Ing. Moučka, Kudrna
K bodu 3:
Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku B.j.5PB –VB Kunžak čp. 170 - 2. etapa.
Pan Kudrna vznesl dotaz na starostu zda k tomu, aby bylo první výběrové řízení na
zhotovitele zrušeno nebylo nutné schválení zastupitelstva obce, když před tím byl již výběr
zhotovitele v zastupitelstvu obce schválen.
Starosta sdělil: zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením č. 26 dne 22.11.2012 rozhodlo o
výběru zhotovitele na akci „B.j.5PB –VB Kunžak čp. 170 - 2. etapa“. Byla vybrána firma
KORINT stavební společnost s.r.o., středisko Krajířova 22, 380 01 Dačice. Proti vyloučení
z výběrového řízení byly některými firmami podány námitky. Výběrová komise shledala
některé námitky jako mírně oprávněné a doporučila zadavateli zrušit výběrové řízení a vypsat
nové s upřesněnými zadávacími podmínkami. Zrušení zadávacího řízení bylo firmám
zadavatelem oznámeno dne 28.11.2012. Zastupitelstvo obce Kunžak bylo o zrušení
výběrového řízení na 27. zasedání dne 18.12.2012 informováno. Tuto informaci vzalo na
vědomí.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby zjistil, zda je nutné zrušení
výběrového řízení schválit zastupitelstvem obce. O výběru zhotovitele na akci „B.j.5PB –VB
Kunžak čp. 170 - 2. etapa“ bude rozhodnuto na příštím jednání zastupitelstva.
Hlasování: Jednohlasně
K bodu 4:
Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám ve složení jednotky požární ochrany JPO III Kunžak,
je nutné schválit novou Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO III Kunžak.
Starosta seznámil zastupitelstvo s textem Zřizovací listiny.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO
III Kunžak. Zřizovací listina je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: Jednohlasně
K bodu 5:
Spolu s návrhem programu zastupitelstva obdrželi zastupitelé přehled hospodaření ZŠ SNW
Kunžak a MŠ Kunžak. Zastupitelstvo obce Kunžak účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak a MŠ
Kunžak za rok 2012 projednalo.
ZŠ SNW Kunžak:
Rozvaha v Kč
Objem aktiv celkem
Objem pasiv celkem
Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem

855 081,15
855 081,15
10 961 181,83
10 987 664,32

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk 37 274,48 Kč
Příloha účetní závěrky je součástí účetní závěrky s podrobným vysvětlením jednotlivých
výkazů.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak za rok 2012.
Účetní závěrka ZŠ SNW Kunžak za rok 2012 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Základní škola SNW Kunžak žádá o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku v tomto
poměru: převod do fondu odměn : 15 000,-- Kč
převod do rezervního fondu : 22 274,48 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ SNW
Kunžak takto: převod do fondu odměn : 15 000,-- Kč
převod do rezervního fondu : 22 274,48 Kč
Hlasování: jednohlasně
MŠ Kunžak:
Rozvaha v Kč
Objem aktiv celkem
Objem pasiv celkem
Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem

1 688 852,37
1 688 852,37
4 130 163,45
4 218 309,11

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk 88 145,66Kč
Příloha účetní závěrky je součástí účetní závěrky s podrobným vysvětlením jednotlivých
výkazů.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje účetní závěrku MŠ Kunžak za rok 2012. Účetní
závěrka MŠ Kunžak za rok 2012 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Mateřská škola Kunžak žádá o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku v tomto
poměru: převod do fondu odměn : 20 000,-- Kč
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převod do rezervního fondu : 68 145,66 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Kunžak takto:
převod do fondu odměn : 20 000,-- Kč
převod do rezervního fondu : 68 145,66 Kč
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Spolu s návrhem programu zastupitelstva obdrželi zastupitelé výpis dat z účetních výkazů
účetní závěrky obce ke dni 31.12.2012.Zastupitelstvo obce Kunžak účetní závěrku obce
Kunžak za rok 2012 projednalo.
Rozvaha v Kč
Objem aktiv celkem
Objem pasiv celkem
Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem

158 447 958,49
158 447 958,49
1

8 047 959,13
21 739 332,27

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk 3 691 373,14 Kč
Příloha účetní závěrky je součástí účetní závěrky s podrobným vysvětlením jednotlivých
výkazů.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje účetní závěrku Obce Kunžak za rok 2012.
Účetní závěrka Obce Kunžak za rok 2012 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Zastupitelé obce obdrželi spolu s programem zastupitelstva obce Odpisový plán Obce Kunžak
na rok 2013. V odpisovém plánu je uveden majetek dle středisek, druhu majetku, inventárního
čísla a názvu. U každého majetku je pořizovací cena, datum zařazení, oprávky k 1.1.2013,
použitelnost v měsících, používání v měsících, sazba odpisu, měsíční odpis, roční odpis,
oprávky k 31.12.2013 a zůstatková cena k 31.12.2013. Majetek, který byl odepsán na hranici
zůstatkové hodnoty ve výši 5% pořizovací ceny se dle ČÚS již dále neodepisuje.
Celková hodnota odpisovaného majetku obce Kunžak dle odpisového plánu na rok 2013
předloženého zastupitelstvu obce Kunžak v Kč:
Pořizovací cena
178 774 985,12
Oprávky k 1.1.2013
47 299 165,79
Roční odpis za rok 2013
2 800 514,40
Zůstatková cena k 31.12.2013
128 675 304,93
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán obce Kunžak na rok 2013.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Zastupitelé obce obdrželi spolu s programem zastupitelstva obce Odpisový plán Mateřské
školy Kunžak na rok 2013.
Zahradní prolézačka
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pořizovací cena 107 100,-- Kč, roční odpis 10 710,-- Kč oprávky 53 550,-- Kč , zůstatková
cena 53 550,-- Kč
Rekonstrukce soc. zařízení, bezbariérové přístupy, dopadové plochy
poř. cena 1 278 438,--Kč , roční odpis 42 614,-- Kč , oprávky 213 070,-- Kč , zůstatková cena
1 065 368,-- Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok
2013.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 2/2013.
Zastupitelstvo rozpočtové opatření projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 2/2013.
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2013 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela žádost o koupi části pozemku 51/1 ozn. v geometrickém plánu č. 379120/2012 H.Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela 51/14 ost.pl.jiná pl. o
výměře 48 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty u domu čp.37 v Mostech.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
51/1 ozn. v geometrickém plánu č. 379-120/2012 H.Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice
82 jako parcela 51/14 ost.pl.jiná pl. o výměře 48 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty pro
majetkoprávní vypořádání pozemku u domu čp.37 v Mostech. Kupní cena se stanovuje na Kč
30,--/m2 Vklad do katastru 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 záležitost vrácena
do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak obdržela žádost o koupi části pozemku 51/1 ozn. v geometrickém plánu č. 379120/2012 H.Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela 51/13 ost.pl.jiná pl. o
výměře 349 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty u domu čp.18 a čp. 34 v Mostech.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
51/1 ozn. v geometrickém plánu č. 379-120/2012 H.Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice
82 jako parcela 51/13 ost.pl.jiná pl. o výměře 349 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty pro
majetkoprávní vypořádání pozemku u domů čp.34 a čp. 18 v Mostech. Kupní cena se
stanovuje na Kč 30,--/m2. Protože podle výměry pozemku přesáhne kupní cena Kč 5000,-- ,
zajistí Obec Kunžak podle své vnitřní směrnice cenový odhad prodávaného pozemku.
Vklad do katastru , cenový odhad 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 záležitost
vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 12:
Zastupitelstvo Obce Kunžak na svém zasedání dne 29.10.1998 rozhodlo vyhovět žádosti o
budoucí odprodej části pozemku na stavbu garáže po provedení demolice staré části domu čp.
170 v Kunžaku . Žadatelům bylo sděleno, že je třeba v době realizace demolice staré části
domu čp. 170 žádost uplatnit.
V souvislosti se záměrem provedení demolice staré části domu čp. 170 v Kunžaku obdržela
Obec Kunžak žádost o koupi části pozemku st.338 na stavbu garáže v k.ú. Kunžak po
demolici části čp. 170.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby projednání žádosti o koupi části
pozemku st. 338 v k.ú. Kunžak a jejím rozsahu bylo odloženo až do doby po provedení
demolice nejstarší části domu čp. 170 na st.338 v Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce oznámení záměru prodeje oplocené části pozemku
ozn. v GP č. 345-47/2012 firmy Geos-sdružení geodetů J.Hradec,jako 33/28 travní porost o
výměře 427 m2 v k.ú. Valtínov u domu čp. 46. Během zveřejnění záměru prodeje neobdržela
žádnou připomínku. Jedinou žadatelkou je …
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela kupní
smlouvu s Hanou Novákovou, Praha,Nuselská 211/120 na prodej obecního pozemku v GP č.
345-47/2012 firmy Geos-sdružení geodetů J.Hradec ozn. jako 33/28 travní porost o výměře
427 m2 za kupní cenu Kč 30,--/m2 v obci Kunžak, k.ú. Valtínov pro majetkoprávní
vypořádání pozemku u domu čp. 46 ve Valtínově. Vklad do katastru, geometrický plán a
cenový odhad 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 záležitost vrácena do zastupitelstva Obce
Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Obec Kunžak podle usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kunžak dne 18.10.2012
objednala geometrický plán na zaměření skutečného průběhu místní komunikace Mosty –
Zvůle. Z tohoto geometrického plánu č.376-305/2012 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek,
J.Hradec, Stará cesta 546/II vyplývá, že část místní komunikace je na soukromém pozemku
paní Jany Pechové, označeném v geometrickém plánu jako 678/3 ost.pl.ost.komunikace o
výměře 481 m2 , který sousedí s obecní parcelou v GP označeném jako 1269/5 ost.pl.jiná pl.
o výměře 372 m2 .
Obec Kunžak obdržela 2 žádosti o směnu výše uvedené obecní parcely 1269/5
ost.pl.jiná pl. o výměře 372 m2 . Záměrem Obce Kunžak po zaměření skutečného průběhu
místní komunikace Mosty-Zvůle je majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených
pozemků.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru směny obecního
pozemku 1269/5 ost.pl. jiná pl. o výměře 372 m2 za pozemek 678/3 ost.pl.ost.komunikace o
výměře 481 m2 v k.ú. Mosty , takto označených. v geometrickém plánu 376-305/2012
Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, J.Hradec, Stará cesta 546/II pro majetkoprávní
vypořádání „Rekonstrukce místní komunikace Mosty-Zvůle“. Vypořádání bude provedeno za
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cenu Kč 30,--/m2. Protože podle výměry převáděného obecního pozemku je cena vyšší než Kč
5000,-- bude objednán cenový odhad podle vnitřní směrnice Obce Kunžak.
Vklad do katastru hradí každá smluvní strana jednou polovinou. Daň z převodu uhradí
smluvní strany společně a nerozdílně. Směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců
od rozhodnutí o směně v zastupitelstvu Obce Kunžak. Finanční vypořádání směny pozemků
a nákladů souvisejících proběhne nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva
uzavřena v tomto termínu nebo nebude finančně vypořádána, bude záležitost vrácena do
zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15: různé
a) Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. hodlá podat žádost o dotaci na zpracování
„Integrované strategie území pro roky 2014-2020“. Souhlas se zpracováním Integrované
strategie území musí dát všechny obce, zapojené do místní akční skupiny.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zpracováním „Integrované strategie území pro
roky 2014-2020“ na území Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
Hlasování: jednohlasně
b) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve
veřejném vodovodu obce Suchdol u Kunžaku “ ze dne 13. 02. 2013 v 17.00 hodin
Komise: Král Petr – předseda /losem/
Ing. Zdeněk Král, Robert Kálal
Obeslány byly tyto firmy:
- AQUA Celer s.r.o., Podbabská 30, 160 00 Praha 6
- BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495,530 02 Pardubice
- Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim
Na základě zveřejněné výzvy k podání nabídek požádaly o zaslání ZD tyto firmy :
- TROJSTAV s.r.o., Na Sádkách 458,588 56 Telč
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice
- AKORD–stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A. Trägera 2654, 370 10 České
Budějovice
- Radouňská vodohospodářská společnost, Ke škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův
Hradec
- VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53,591 01 Žďár nad Sázavou
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495,530 02 Pardubice
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim
AQUA Celer s.r.o., Podbabská 30, 160 00 Praha 6
Radouňská vodohospodářská společnost, Ke škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
se omluvila z účasti na výběrovém řízení.
Další nabídky nebyly doručeny.
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 17.10 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1.
BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495,530 02 Pardubice
Nabídnutá cena : 1 391 017,56 Kč bez DPH
Podmínky zadání byly splněny
2.
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim
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Nabídnutá cena: 1 123 551,-- Kč bez DPH
Podmínky zadání splněny
3. AQUA Celer s.r.o., Podbabská 30, 160 00 Praha 6
Nabídnutá cena: 1 387 165,11 Kč bez DPH
Podmínky zadání splněny
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Opatření pro snížení
objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Suchdol u Kunžaku “ pořadí firem
takto:
1. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim
Nabídnutá cena: 1 123 551,-- Kč bez DPH
2. AQUA Celer s.r.o., Podbabská 30, 160 00 Praha 6
Nabídnutá cena: 1 387 165,11 Kč bez DPH
3. BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495,530 02 Pardubice
Nabídnutá cena : 1 391 017,56 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci Opatření pro snížení objemové
aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Suchdol u Kunžaku “ byla vybrána firma Vodní
zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim, za nabídnutou cenu
1 123 551,-- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby po uplynutí zákonné lhůty pro
odvolání podepsal smlouvu o dílo na akci Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve
veřejném vodovodu obce Suchdol u Kunžaku “ s firmou Vodní zdroje Ekomonitor, spol.
s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim.
Hlasování: jednohlasně
c) Obec Kunžak hodlá v letošním roce mimo jiné zrealizovat akci „Oprava povrchu
komunikace Kunžak – Malé Podolí“. Předpokládaná cena díla je 300 000,-- Kč. V souladu se
směrnicí Obce Kunžak k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je potřeba stanovit
nejméně tři firmy, které Obec osloví se žádostí o předložení nabídky.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby k podání cenové nabídky na realizaci
akce „Oprava povrchu komunikace Kunžak – Malé Podolí“ byly vyzvány tyto firmy:
COLAS CZ a.s., Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice, Palná 72, 370 01 České Budějovice
Hlasování: jednohlasně
d) Český svaz žen Kunžak žádá o příspěvek na pořádání dětského karnevalu, který se bude
konat 02.03.2012 v sále ZD Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,--Kč
Českému svazu žen na pořádání dětského karnevalu dne 02.03.2013 v sále ZD Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
e) Kronikářka obce Mgr. Eva Krafková předložila zápis do kroniky Obce Kunžak za rok
2012.Zápis podrobně zkontrolovali MVDr. Vít Němec, člen školské a kulturní komise a
Jaroslav Čapek, starosta obce. Navrhuje se, aby zastupitelstvo tento zápis schválilo.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2012.
Hlasování: jednohlasně
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f) Na základě stížností institucí a občanů požádal starosta obce písemně o provedení úpravy
hodin pro veřejnost České pošty v Kunžaku ve středu odpoledne a to od 14.oo do 17.oo hodin
místo současných otevíracích hodin od 14.45 do 17.oo hodin.
Starosta seznámil zastupitelstvo s textem odpovědi ředitele České pošty, s.p., regionu Jižní
Čechy. Zastupitelstvo konstatuje, že popisovaný problém je ze strany České pošty s.p.
zužován na tři instituce, které by po dohodě s vedoucím pošty Kunžak měly mít jakési výhody
oproti ostatním zákazníkům pošty.
Zastupitelstvo obce Kunžak požaduje, aby tato záležitost byla řešena systémově ve prospěch
všech uživatelů služeb České pošty Kunžak. Úpravou hodin pro veřejnost České pošty
v Kunžaku ve středu odpoledne od 14.oo do 17.oo hodin by bylo zabráněno tomu, že
uživatelé služeb pošty jsou nuceni vystát neúměrně dlouhou čekací dobu na vyřízení své
záležitosti a to ve frontě, která stojí až na chodníku před poštou.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby reagoval na dopis České pošty ve
věci hodin pro veřejnost na poště v Kunžaku.
Hlasování: pro 10x
zdržel se: Čapek
g) Palivové dřevo z krovu demolované části čp. 170 v Kunžaku odeberou členové hasičských
sborů Kunžak, Mosty a Valtínov. Je nutné stanovit cenu tohoto palivového dřeva.
Trámy, které nebudou poškozené, uskladní Obec a následně nabídne k prodeji.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu palivového dřeva z krovu části čp. 170
v Kunžaku na 30, --Kč/m3
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16: Diskuse
-

starosta obce obdržel poděkování Ludvíka Hesle za příspěvek na servis, inovaci a
revize Babyboxu v J.Hradci.
demolice části čp. 170 v Kunžaku. Smlouva se sbory dobrovolných hasičů je
uzavřena, práce budou provedeny v období od 22.2. do 20.4.2013

Usnesení č. 29
Zastupitelstva Obce Kunžak dne 14. 02. 2013
Zastupitelstvo Obce Kunžak
Schvaluje:
- inventarizaci majetku Obce Kunžak podle stavu ke dni 31.12.2012. Podrobná zpráva o
výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- jako příslušný orgán dle ust.par.6, odst. 5), písm. b) zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a podle ustanovení § 47, odst. 5
stavebního zákona Návrh doplnění zadání změny č. 3 ÚP Kunžak. Návrh doplnění zadání
změny č. 3 ÚP Kunžak je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO III Kunžak. Zřizovací listina je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
- účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak za rok 2012. Účetní závěrka ZŠ SNW Kunžak za rok 2012
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- účetní závěrku MŠ Kunžak za rok 2012. Účetní závěrka MŠ Kunžak za rok 2012 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
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- účetní závěrku Obce Kunžak za rok 2012. Účetní závěrka Obce Kunžak za rok 2012 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
- odpisový plán obce Kunžak na rok 2013.
- odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2013.
- rozpočtové opatření vlastní č. 2/2013. Schválené rozpočtové opatření č. 2/2013 je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
- aby na akci Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce
Suchdol u Kunžaku “ byla vybrána firma Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820,
537 01 Chrudim, za nabídnutou cenu
1 123 551,-- Kč bez DPH.
- poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,--Kč Českému svazu žen na pořádání dětského karnevalu
dne 02.03.2013 v sále ZD Kunžak.
- zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2012.
Souhlasí:
- s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ SNW Kunžak takto: převod do fondu odměn :
15 000,-- Kč, převod do rezervního fondu : 22 274,48 Kč
- s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Kunžak takto: převod do fondu odměn : 20 000,-Kč, převod do rezervního fondu : 68 145,66 Kč
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 51/1 ozn. v geometrickém plánu č. 379120/2012 H.Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela 51/14 ost.pl.jiná pl. o
výměře 48 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty pro majetkoprávní vypořádání pozemku u domu
čp.37 v Mostech. Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2
Vklad do katastru 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 záležitost vrácena
do zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 51/1 ozn. v geometrickém plánu č. 379120/2012 H.Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela 51/13 ost.pl.jiná pl. o
výměře 349 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty pro majetkoprávní vypořádání pozemku u domů
čp.34 a čp. 18 v Mostech. Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2. Protože podle výměry
pozemku přesáhne kupní cena Kč 5000,-- , zajistí Obec Kunžak podle své vnitřní směrnice
cenový odhad prodávaného pozemku.
Vklad do katastru , cenový odhad 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 záležitost
vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- souhlasí s tím, aby projednání žádosti o koupi části pozemku st. 338 v k.ú. Kunžak a jejím
rozsahu bylo odloženo až do doby po provedení demolice nejstarší části domu čp. 170 na
st.338 v Kunžaku.
- s tím, aby Obec Kunžak uzavřela
kupní smlouvu s Hanou Novákovou, Praha,Nuselská 211/120 na prodej
obecního pozemku v GP č. 345-47/2012 firmy Geos-sdružení geodetů J.Hradec ozn. jako
33/28 travní porost o výměře 427 m2 za kupní cenu Kč 30,--/m2 v obci Kunžak, k.ú. Valtínov
pro majetkoprávní vypořádání pozemku u domu čp. 46 ve Valtínově.
Vklad do katastru, geometrický plán a cenový odhad 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
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nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost
vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru směny obecního pozemku 1269/5 ost.pl. jiná pl. o výměře 372 m2
za pozemek 678/3 ost.pl.ost.komunikace o výměře 481 m2 v k.ú. Mosty , takto označených.
v geometrickém plánu 376-305/2012 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, J.Hradec, Stará
cesta 546/II pro majetkoprávní vypořádání „Rekonstrukce místní komunikace Mosty-Zvůle“.
Vypořádání bude provedeno za cenu Kč 30,--/m2. Protože podle výměry převáděného
obecního pozemku je cena vyšší než Kč 5000,-- bude objednán cenový odhad podle
vnitřní směrnice Obce Kunžak.
Vklad do katastru hradí každá smluvní strana jednou polovinou. Daň z převodu uhradí
smluvní strany společně a nerozdílně. Směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců
od rozhodnutí o směně v zastupitelstvu Obce Kunžak. Finanční vypořádání směny pozemků
a nákladů souvisejících proběhne nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva
uzavřena v tomto termínu nebo nebude finančně vypořádána, bude záležitost vrácena do
zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zpracováním „Integrované strategie území pro roky 2014-2020“ na území Místní akční
skupiny Česká Kanada o.p.s.
- s tím, aby k podání cenové nabídky na realizaci akce „Oprava povrchu komunikace Kunžak
– Malé Podolí“ byly vyzvány tyto firmy:
COLAS CZ a.s., Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice, Palná 72, 370 01 České Budějovice
Pověřuje:
- starostu, aby zjistil, zda je nutné zrušení výběrového řízení schválit zastupitelstvem obce. O
výběru zhotovitele na akci „B.j.5PB –VB Kunžak čp. 170 - 2. etapa“ bude rozhodnuto na
příštím jednání zastupitelstva.
- starostu, aby po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání podepsal smlouvu o dílo na akci
Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Suchdol u
Kunžaku “ s firmou Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim.
- starostu, aby reagoval na dopis České pošty ve věci hodin pro veřejnost na poště v Kunžaku.
Stanovuje:
- cenu palivového dřeva z krovu části čp. 170 v Kunžaku na 30, --Kč/m3.
Ověřovatelé:
Ing. Petr Popela

Rozporka Luboš

Čapek Jaroslav
starosta obce

Schůze skončila v 18.39 hodin
Zapsala: Matoušková, Šteflová

